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EXECUTIVE SUMMARY 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya (Dirjen PSDKP, 2017). Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dapat didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

SKM diatur dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Oleh sebab itu, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik khususnya 

dalam bidang kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik, tim penyusunan SKM Kabupaten Lumajang 

akan melakukan pengukuran SKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, 

unit perijinan Dinkes Lumajang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.  

Hasil survei ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan terutama 

meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya kesehatan kepada masyarakat 

dan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah 

Sakit, dan Pelayanan perijinan di Dinas Kesehatan. Survei ini dilakukan dengan 

tujuan mengidentifikasi dan menganalisis 9 unsur dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten Lumajang, RSUD 

Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. 

Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara LP2M Universitas 

Jember dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan survey 

dilakukan oleh tim ahli dan tim enumerator LP2M Universitas Jember serta 

koordinasi dan pertanggungjawabannya dilakukan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, 

koordinasi, pelaksanaan hingga analisis dan penyusunan laporan dilaksanakan 

dalam waktu 3 bulan yaitu mulai Oktober hingga Desember 2019. 

Survei kepuasan masyarakat ini dilaksanakan di 25 puskesmas dengan 

jumlah sampel sebanyak 384 orang, pada layanan perijinan Dinas Kesehatan 
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Lumajang dengan jumlah sampel 241 orang, dan pada RSUD Pasirian dengan 

jumlah sampel 302 orang. Variabel yang digunakan dalam survei SKM ini adalah 

1) persyaratan, 2) sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) 

biaya/tarif, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan 6) kompetensi pelaksana, 7) 

perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, 9) sarana dan 

prasarana. Kemudian data dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata tertimbang, 

kemudian menghitung nilai IKM dan kemudian diinterpretasikan berdasarkan 

nilai interval konversi antara 25-100 dan kemudian nilai interval konversi dinilai 

berdasarkan interval kinerja unit pelayanan. 

Hasil pengukuran kinerja unit pelayanan di 25 Puskesmas di Lumajang 

adalah terdapat 3 puskesmas dengan nilai sangat baik, 21 puskesmas mendapat 

nilai baik dan 1 puskesmas mendapat nilai kurang baik. Hasil kinerja unit 

pelayanan pada layanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mendat 

nilai baik. Sedangkan, untuk RSUD Pasirian secara keseluruhan mendapat nilai 

baik, sedangkan dari 9 unit yang dilakukan survei, 8 unit mendapat nilai baik dan 

1 unit mendapatkan nilai kurang baik. 

 Dari hasil analisis didapatkan rekomendasi secara umum adalah 

peningkatan kinerja pelayanan terkait dengan pemberian informasi persyaratan 

dan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan melalui media yang mudah 

diakses oleh masyarakat dan diinformasikan dengan jelas oleh petugas kepada 

pengguna pelayanan. Mencari solusi terkait lamanya waktu tunggu loket maupun 

pelayanan. Terkait dengan biaya pelayanan yang saat ini gratis bagi warga KTP 

Lumajang pada puskesmas telah sesuai dengan harapan masyarakat, begitupun 

dengan Dinas Kesehatan yang tidak dipungut biaya apapun, dan Rumah Sakit 

mempunyai tarif perda yang terjangkau. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sangat diperlukan, perlu diadakannya SOP petugas saat melakukan 

pelayanan. Memperhatikan kotak saran yang telah ada di pelayanan dan 

membuatnya semenarik mungkin dengan disediakannya sarana yang memadai dan 

diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Pemeliharan sarana yang ada di 

layanan juga harus selalu diperhatikan demi kenyamanan pasien.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan 

pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam 

bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka mememuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. 

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

khususnya kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu 

kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat dan 

daerah. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-

upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Keseriusan pemerintah tersebut, tercermin dalam 6 program yang menjadi 

fokus utama Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) tahun 2018. Keenam poin tersebut diantaranya, yang pertama 

meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja, kedua meningkatkan 

kuantitas dan kualitas pelaksanaan reformasi birorkasi, ketiga meningkatkan 

efektivitas penataan kelembagaan, keempat meningkatkan kualitas penerapan 

manajemen SDM ASN, kelima memperkuat dan memperluas penerapan e-

government, serta keenam adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan 

publik (Humas MENPANRB, 2018). 

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas dalam 

berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan 

kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, 

terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, 

sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat 
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diberikan secara cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan secara 

tidak diskriminatif. 

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu 

disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai 

tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan 

penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi 

pendorong setiap unti penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya (Dirjen PSDKP, 2017). Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dapat didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

SKM diatur dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pelaksanaan SKM diharapkan mampu memotivasi penyelenggara pelayanan 

publik guna meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus menjadi stimulus 

untuk berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi kualitas 

sesuai harapan masyarakat. 

Oleh sebab itu, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik 

khususnya dalam bidang kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik, tim penyusunan SKM Kabupaten Lumajang 

akan melakukan pengukuran SKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, 

bagian perijinan Dinkes Luamajang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. 

SKM ini mengacu pada Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unsur SKM dalam peraturan tersebut 

meliputi 1) persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu 

Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) 

Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saranm 

dan Masukan, 9) Sarana dan Prasarana. 
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Pelayanan kesehatan merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh 

semua kalangan masyarakat. Hampir semua orang tidak tergantung usia dan 

tingkat sosial yang menyadari pentingnya kesehatan akan datang memeriksakan 

kesehatannya di tempat penyelenggara medis, seperti rumah sakit, puskesmas, 

klinik, dokter, perawat, bidan dan petugas medis lainnya. Penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat di tingkat dasar di Indonesia adalah 

menjadi salah satu fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas 

bertujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan 

upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI 75, 2014: 

3). Puskesmas merupakan salah satu UPTD di bawah Dinas Kesehatan dan 

diberikan tanggung jawab sebagai pengelola kesehatan bagi masyarakat tiap 

wilayah kecamatan dari kabupaten bersangkutan. 

Begitu pula dengan rumah sakit, pengelola rumah sakit perlu memiliki 

suatu cara pandang dan pemahaman dasar mengenai sistem manajemen agar 

dalam melakukan penafsiran dan pengambilan tindakan akan lebih baik 

(Trisnantoro, 2005). Dengan cara tersebut rumah sakit akan dapat memberikan 

pelayanan pada masyarakat khususnya pasien. Pemberian pelayanan pada 

masyarakat (pasien) adalah dengan jalan pemberian pelayanan yang langsung 

dapat dirasakan hasilnya, tidak hanya berupa kesembuhan dari penyakitnya tapi 

juga merasakan dan menilai perlakuan yang didapatkannya selama mendapatkan 

pelayanan serta tidak mendapatkan suatu kejadian yang tidak diharapkan sewaktu 

mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kecepatan dan ketepatan pelayanan 

perijinan di Dinas Kesehatan juga memiliki andil yang cukup besar dalam 

mendukung kinerja pengguna pelayanan. 

Hasil survei ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan terutama 

dalam tujuan pemerintah yang berkewajiban untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik khususnya kesehatan kepada masyarakat dan tujuan 

pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan 

Pelayanan perijinan di Dinas Kesehatan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Maksud diadakan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk 

memperoleh data dan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat pada layanan 

kesehatan di Kabupaten Lumajang. 

1.2.2 Tujuan  

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur persyaratan dalam survei kepuasan masyarakat  

terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten Lumajang, RSUD 

Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lumajang 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur sistem, mekanisme, dan prosedur  dalam survei 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di 

Kabupaten Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur waktu penyelesaian dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten 

Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang 

4. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur biaya/tarif dalam survei kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten Lumajang, RSUD 

Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lumajang 

5. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dalam survei 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di 



Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 
Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | 5  

 

Kabupaten Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang 

6. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsurkompetensi pelaksana dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten 

Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang 

7. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur perilaku pelaksana dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten 

Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang 

8. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan dalam 

survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di 

Kabupaten Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang 

9. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

berdasarkan unsur sarana dan prasarana dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di 25 puskesmas di Kabupaten 

Lumajang, RSUD Pasirian dan pelayanan perijinan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang 

10. Menyusun rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kualitas 

pelayanan bidang kesehatan 

1.3 Manfaat  

Manfaat yang didapatkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 

sebagai berikut : 

1. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik 
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2. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan layanan kesehatan 

publik. 

4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan 

yang telah dan akan dimanfaatkan. 

5. Sebagai bentuk kerjasama antara LP2M Universitas Jember dengan Dinas 

Kesehatan Lumajang dalam rangka perluasan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepuasan 

2.1.1 Definisi Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membadingkan 

kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan 

merupakan  fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan 

(Supranto, 2011). Menurut Asmuji (2012) kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

Kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat disimpulkan sebagai 

selisih kinerja institusi pelayanan kesehatan dengan harapan pelanggan (pasien 

atau kelompok masyarakat). Dari penjelasan ini, kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction). Tingkat kepuasan pelanggan institusi pelayanan kesehatan adalah 

dokter, paramedis, perusahaan farmasi, pemasok alat-alat kedokteran, termasuk 

pimpinan institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Pelanggan yang puas akan 

berbagi rasa dan pengalaman mereka kepada teman, keluarga, dan tetangga. Ini 

akan menjadi referensi yang baik kepada institusi penyedia pelayanan kesehatan. 

Diduga, masih banyak petugas kesehatan yang kurang atau belum memahami 

prinsip-prinsip kepuasan pelanggan (Muninjaya, 2012). 

2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

pelanggan, dimana perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh 

pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap produksi air 

minum yang ditawarkan oleh perusahaan air minum sangat besar, maka 
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harapan-harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan 

layanan perusahaan akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan layanan, 

baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman teman-teman, cerita teman tentang kualitas produk dan layanan 

perusahaan yang didapat dari pengalamannya setelah mengkonsumsi produk 

dan layanan tersebut. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari 

image periklanan dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.2 Pelayanan Publik 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemberi 

pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penerima pelayanan publik adalah individu, masyarakat, lembaga instansi 

pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dengan demikian dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat sebagai pelayan masyarakat. 

Karena itu kedudukan apartur pemerintah dalam pelayanan umum (public service) 

sangat strategis karena sangat menentukan sejauh mana dan keberhasilan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. 

Untuk itu penyelengara pelayanan publik harus mempunyai, menyusun dan 
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menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Pengikutsertaan masyarakat dan 

pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung 

dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan rnengutamakan musyawarah, 

serta memperhatikan keberagaman. Komponen standar pelayanan sekurang 

kurangnya meliputi: 

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya/ tarif 

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Pengawasan internal 

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan 

14. Evaluasi kinerja pelaksana 

Selanjutnya untuk mengimplementasikan konsep kualitas dan menetapkan 

standar pelayanan adalah mengubah paradigma. Dalam pelayanan publik, instansi 

pemberi pelayanan publik tidak terlepas dari paradigma lama yang berbunyi 

“Kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat”. Paradigma ini yang tertanam 

dalam pemikiran petugas pemberi pelayanan publik sehingga pelayanan yang 

diberikan pun akan menjadi lambat dan berbelit-belit. Hal inilah yang harus 

diubah. Perubahan paradigma tersebut tidak hanya dalam alur struktur berfikir 
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(mindset) para pelaku penyedia pelayanan namun juga diwujudkan dalam tataran 

realitas seperti stuktur organisasi, sistem pertanggungjawaban, prosedur, proses 

dan sumber daya organisasi. 

2.3 Survei Kepuasan Publik/Masyarakat 

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  SKM ini 

bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan 

sasaran : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

meyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. 

Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. 

Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun 

sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. 

2.4 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public (Lembaga Negara 

Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 215) 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi No 14 Tahun 2017, Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

2.5 Permen PANRB No.14 Tahun 2017 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini 

dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 

berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan 

jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan 

dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan 

ketidakpercayaan dari masyarakat. 

Mengingat unit pelayanan publik sangat beragam, untuk memperoleh 

indeks pelayanan publik secara nasional maka dalam melakukan survei 

kepuasan masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagai mana 

diatur dalam pedoman ini. 

Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tigkat kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan 

publik. 

 

1. Prinsip  

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 

memperhatiakan prinsip: 

a. Transparan 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus dipublikasikan dan mudah 

diakses oleh seluruh masyarakat. 

b. Partisipatif 
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Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan 

peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil 

survei yang sebenarnya. 

c. Akuntabel 

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara benar dan konsisten 

kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang 

berlaku. 

d. Berkesinambungan 

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualiltas 

pelayanan. 

e. Keadilan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua 

pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, 

golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental. 

f. Netralitas 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 

 

2. Unsur-unsur 

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari : 

a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif 

b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 

c. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan 
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d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan 

ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan 

f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan 

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

i. Sarana dan prasarana 

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan, 

proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung 

segala). 

 

3. Metode Survei 

a. Periode Survei adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik terhadap pelayan publik yang diberika kepada 

masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu 

(periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 

bulanan (semester), atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan public 

setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. 

b. Metode Survei menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan 

pengukuran penggunaan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan 

merupakan skala yang peling banyak digunakan dalam riset berupa survei. 
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Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala 

yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. 

Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memiliki salah satu 

dari pilihan yang tersedia. 

 

4. Pelaksanan dan Teknik Survei 

a. Pelaksanaan 

1) Pelaksana survei 

a) Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang 

terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk belllasarkan undang-undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukurn lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

b) Apabila dilaksanakan sendiri atau unit indepeden yang sudah 

berpengalaman. Unit independen tersebut dapat dilaksanakan 

oleh: Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi (Pakar), 

Lernbaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pelaku Usaha atau 

kombinasi dari unit- unit dimaksud, perlu dilakukan melalui 

Perjanjian kerjasama dengan unit independen, untuk (Iibuatkan 

berita acara. 

2) Tahapan survei 

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, 

sebagai berikut: 

a) Menyusun instrumen survei;  

b) Menentukan besaran clan teknik penarikan sampel;  

c) Menentukan rvsponden; Melaksanakan survei;  

d) Mengolah basil survei;  
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e) Menyajikan dan melaporkan hasil.  

Tahapan pcnyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik  

b. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat 

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain: 

1) Kuesioner dengan wawancara tatap muka;  

2) Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan 

melalui surat;  

3) Kuesioner elektronik (e-survei);  

4) Diskusi kelompok terfokus;  

5) Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.  

c. Penyusunan Laporan 

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat 

untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, 

berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.  

1) Materi Pokok Laporan SKM  

Materi pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah, 

tujuan SKM, Metode, tim SKM (Ian jadwal pelaksanaan dan 'findak 

lanjut SKM, sebagai berikut:  

a) Pendahuluan: latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim 

SKM dan jadwal pelaksanaannya SKM:  

i) Latar belakang masalall memuat berbagai hal penyebab 

munculnya problematika dalam penyusunan SKM, baik 

ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

ii) Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari 

hasil SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

IKM secara nasional oleh Menteri. 

iii) Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota 

sampel, clan jumlah selain itu disajikan juga jumlah kuesioner 
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yang bcrhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner 

yang (Inpat dipmses lebih lanjut atau diolah.  

iv) Tim SKM tcrdiri dari penanggung jawab clan pelaksana SKM. 

v) Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei. 

b) Analisis 

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil 

analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau 

pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan / 

atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil 

analisis tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei 2 tahun 

sebelumnya 

c) Penutup 

Terdisi dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi 

tentang intisari SKM, baik bersifat negatif mau positif sedangkan 

saran/rekomendasi memuat maukan perbaikan secara konkrit pada 

masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Selain 

hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan tersebut 

harus juga memuat ringkasan eksekutif (exsecutive summary). 

 

5. Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

a. Persiapan Survei 

1) Penetapan pelaksanaan 

a) Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim 

penyusunan survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari: pengarah, 

pelaksana, terdiri dari: ketua dan anggota sekaligus sebagai surveior 

sebanyak- banyaknya 5 orang, serta sekretariat sebanyak-banyaknya 3 

orang. 

b) Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut 

harus memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau 

survei. Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja sama 

antara lembaga lain dengan penyelenggara pelayanan publik. 
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Lembaga lain tersebut dapat dilaksanakan oleh unit independen, yang 

terdiri dari BPS, Lembaga Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Survei yang terpercaya.  

2) Penyiapan Bahan Survei 

c) Kuesioner  

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan 

masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan 

dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari 

jenis ataupun unit layanan.  

d) Bagian Kuesioner 

i) Bagian Pertama 

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan instansi 

yang dilakukan survei. 

ii) Bagian Kedua 

Pada bagian kedua dapat berisikan Identitas responden antara 

lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. identitas 

dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan 

dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang 

diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam 

responden saat disurvei. 

iii) Bagian Ketiga 

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur 

maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan 

jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), 

sedangkan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) 

berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden 

dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.  

e) Bentuk Jawaban 

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan 

dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. 
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Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif 

untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas 

pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak 

baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, 

yaitu:  

i) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;  

iv) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;  

v) baik, diberi nilai 3;  

vi) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.  

b. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi Dan Waktu Pengumpulan 

Data  

3) Penetapan Jumlah Responden 

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, 

tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara 

acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing 

unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat 

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung 

dengan menggunakan rumus:  

S = { λ
2
 . N. P.Q }/ { d

2
 (N-1) + λ

2
 . P. Q } 

Dimana : 

S = jumlah sampel 

λ
2 = 

lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1 %, 5 

%, 10% 

N = populasi 

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 

d = 0,0 

4) Lokasi Dan Waktu Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di:  

a) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan 

sedang sibuk.  

b) Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu. 
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5) Pelaksanaan Pengumpulan Data 

f) Pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu 

ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan 

yang telah ditetapkan.  

g) Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari 

kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu:  

i) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan 

dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. 

Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif 

melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan 

dari unit pelayanan yang bersangkutan.  

ii) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:  

- Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara 

ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena 

dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai 

instansinya akan mempengaruhi obyektivitas penilaian. 

Untuk mengurangi subyektifitas hasil penyusunan indeks, 

dapat melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnya yang 

terkait. 

- Unit independen yang sudah bervengalaman dan 

mempunyai reputasi dan kredibilitas di bidang penelitan 

dan survei, baik untuk tingkat Pusat, Pmvinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk 

menghindari jawaban yang subyektif.  

- Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran 

perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

- Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan 

kepada publik minimal di ruang layanan atau melalui media 
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cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media 

jejaring sosial.  

 

6. Langkah-Langkah Pengolahan Data 

a. Pengukuran Skala Likert 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan 

menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam penghitungan indeks harapan dan kepuasan masyarakat 

terdapat 9 unsur dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 

sama dengan rumus sebagai berikut: 

Bobot nilai rata – rata tertimbang  
            

            
  

 

 
      

Jumlah unsur ini akan sangat tergantung dengan jumlah pertanyaan 

yang diajukan dalam tiap komponen. Tiap komponen dapat berbeda 

julah pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk memperoleh nilai IHM atau IKM unit pelayanan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

Indeks  
                              

                       
             

Untuk memudahkan interpretasi penilaian IHM atau IKM yaitu 

antara 25 – 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai 

dasar 25, dengan cara mengalikan indeks unit pelayanan dengan angka 25. 

Nilai persepsi interval, interval IHM/IKM, dan nilai konversi IHM/IKM 

disajikan pada Tabel 3.1, sedangkan Konversi IKM menjadi mutu 

pelayanan dan kinerja unit pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel Nilai Persepsi Interval, Interval IKM, dan nilai Konversi IKM 

Nilai Persepsi 

 
Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 
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Tabel Nilai Konversi IKM ke Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai Interval Konversi 

(NIK) 
Mutu Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

76,61 – 88,30 B Baik 

88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

b. Pengolahan Data Survei 

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

2) Pengolahan dengan komputer  

Data entry dan pengllitungan indeks dapat dilakukan dengan program 

komputer/sistem data base.  

3) Pengolahan secara manual  

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam 

formulir mulai dari unsur 1 (UI) sampai dengan unsur X (UX);  

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:  

i) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.  

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlallkan sesuai 

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan 

dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

ii) Nilai indeks pelayanan  

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan X unsur  

iii) Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam 

masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan 

data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, 
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jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. 

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil 

responden dan kecenderungan penerima layanan.  

c. Laporan Hasil Penyusunan Indeks 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai 

berikut: 

1) Indeks setiap unsur pelayanan  

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah 

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) 

untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata (lari 

setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 

0,11 (untuk 9 unsur). 

2) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan  

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur 

yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, 

sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus 

tetap dipertahankan.  

3) Penyusunan Jadwal.  

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan diperkirakan membutuhkan waktu 

selama 3 bulan dengan rincian sebagai berikut: 

a) 6 (enam) hari kerja;  

b) Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja; 

c) Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;  

d) Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Kegiatan 

Jenis kegiatan ini adalah deskriptif observasional dengan pendekatan 

kuantitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan, wawancara dan pengisian 

kuesioner serta melakukan pengukuran pada beberapa variabel yang sedang 

diteliti. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, maka kegiatan ini termasuk cross 

sectional, karena data tentang variabel diperoleh pada waktu tertentu secara 

bersamaan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala yaitu 

satu tahun sekali pada unit penyelenggara pelayanan kesehatan di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang memiliki tujuan mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Kegiatan Survei 

Kepuasan Masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 

dilaksanakan pada tahun 2019. 

3.2 Lokasi Kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan pada pelayanan kesehatan 

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu 25 puskesmas di 

Kabupaten Lumajang, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang dan unit layanan 

perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. 

3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

No Kegiatan 
Bulan 2019 

Oktober November Desember 

1.  Konsolidasi awal X   

2.  Persiapan Survei X   

 a. Pembuatan rancangan pengambilan 

sampel, penentuan responden 

X   

 b. Perumusan indikator dan penyusunan 

kuesioner 

X   
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No Kegiatan 
Bulan 2019 

Oktober November Desember 

 c. Penggandaan kuesioner dan persiapan 

lapangan 

X   

 d. Pemilihan lokasi ; PKM dan 

Posyandu 

X   

 e. Persiapan surat tugas X   

3.  Workshop sosialisasi SKM dengan 

Stakeholder  

X   

4.  Koordinasi tim lapangan X X  

5.  Pelaksanaan survey lapangan  X  

6.  Pengolahan data hasil survey lapangan  X X 

7.  Workshop deseminasi hasil survey   X 

8.  Pelaporan hasil survey   X 

 

3.4 Unit Analisis, Populasi dan Sampel 

3.4.1 Unit Analisis 

Unit analisis dalam kegiatan ini adalah pelayanan kesehatan di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 25 puskesmas di 

Kabupaten Lumajang, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang dan unit layanan 

perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. 

3.4.2 Populasi 

a. Puskesmas 

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh pasien yang menggunakan layanan 

di seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Lumajang. Jumlah populasi 

dihitung selama tahun 2018 yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap dan 

kunjungan jiwa yaitu sebanyak 936.607 pasien (Profil Dinkes Lumajang 2018), 

dengan jumlah di masing-masing puskesmas disajikan pada tabel di bawah ini. 

Angka tersebut kemudian dibagi 12 sehingga menghasilkan rerata pasien 

dalam 1 bulan. 

No. Puskesmas 

Jumlah Populasi 

Rawat 

Jalan 

Rawat 

Inap 

Kunjungan 

Jiwa 
TOTAL 

1 Tempursari 26885 1480 38 28403 
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No. Puskesmas 

Jumlah Populasi 

Rawat 

Jalan 

Rawat 

Inap 

Kunjungan 

Jiwa 
TOTAL 

2 Pronojiwo 20294 765 144 21203 

3 Candipuro 25258 932 142 26332 

4 Penanggal 30230 533 262 31025 

5 Pasirian 33775 1183 994 35952 

6 Bades 19148 846 23 20017 

7 Tempeh 42282 1244 95 43621 

8 Gesang 45606 1160 21 46787 

9 Rogrotunan 96754 536 303 97593 

10 Labruk Kidul 44419 741 83 45243 

11 Tekung 32979 519 434 33932 

12 Kunir 32806 2159 104 35069 

13 Yosowilangun 37976 1677 42 39695 

14 Sumbersari 29400 1070 35 30505 

15 Jatiroto 40604 1212 983 42799 

16 Randuagung 21594 858 54 22506 

17 Tunjung 32272 635 214 33121 

18 Sukodono 47106 735 194 48035 

19 Padang 37097 139 27 37263 

20 Pasrujambe 53790 475 94 54359 

21 Senduro 42878 666 50 43594 

22 Gucialit 18520 589 17 19126 

23 Kedungjajang 31122 449 29 31600 

24 Klakah 41257 2472 252 43981 

25 Ranuyoso 23557 1244 45 24846 

Sumber: Profil Dinkes Lumajang 2018 

b) Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian 

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh pasien yang menggunakan layanan 

di RSUD Pasirian. Jumlah populasi dihitung selama Januari 2019 hingga 
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Agustus 2019 kemudian dibagi 8 sehingga menghasilkan rerata pasien dalam 1 

bulan., dengan jumlah di masing-masing unit disajikan pada tabel : 

No. Unit  Jumlah Populasi 

RAWAT JALAN 

1 IGD 478 

2 Kesehatan Anak 1329 

3 Obstetri  739 

4 Ginekologi  28 

5 Bedah  720 

6 Paru-paru 563 

7 ICU/NICU/PICU 105 

8 Penyakit Dalam 1884 

9 Gigi dan Mulut 140 

RAWAT INAP 

10 VIP 887 

11 Kelas 1 505 

12 Kelas 2 2394 

13 Kelas 3 1576 

 Sumber: RSUD Pasirian Januari-Agustus 2019 

c) Layanan Perijinan Dinas Kesehatan 

Populasi pada layanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah 

keseluruhan masyarakat yang mengurus layanan perijinan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang pada 11 jenis layanan sebanyak 1049 pengurus layanan 

perijinan, dengan jumlah populasi di masing-masing unit disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

No. Unit  Jumlah Populasi 

1 Klinik 27 

2 Surat Ijin Bidan 314 

3 Surat Ijin Dokter Umum 93 

4 Surat Ijin Dokter Spesialis 22 
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No. Unit  Jumlah Populasi 

5 Surat Ijin Dokter Gigi 36 

6 Surat Ijin Perawat 494 

7 Toko Obat 1 

8 Apotek 12 

9 STPT 0 

10 IRT 92 

11 SIPA 0 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2019 

3.4.3. Sampel  

Sampel dalam kegiatan ini dihitung berdasarkan tabel sampel dari Krejcie and 

Morgan (PermenPANRB 14/2017) dengan memperhatikan jumlah populasi di 

tiap unit layanan kemudian membaginya secara proporsional sehingga 

mendapatkan distribusi sampel yang representatif. Berikut rincian sampel pada 

tiap layanan kesehatan. 

a. Puskesmas 

Puskesmas dalam survei ini dipilih keseluruhan, yaitu seluruh puskesmas yang 

ada di Kabupaten Lumajang. Terdapat 25 puskesmas yang ada di Kabupaten 

Lumajang dengan total sampel adalah 384 responden, dengan jumlah 

responden di masing-masing puskesmas disajikan pada tabel : 

No. Puskesmas 
Jumlah Responden 

Total  Rawat Inap Rawat Jalan 

1 Tempursari 12 10 2 

2 Pronojiwo 9 8 1 

3 Candipuro 11 10 1 

4 Penanggal 13 12 1 

5 Pasirian 15 13 2 

6 Bades 8 7 1 

7 Tempeh 18 16 2 
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No. Puskesmas 
Jumlah Responden 

Total  Rawat Inap Rawat Jalan 

8 Gesang 19 17 2 

9 Rogrotunan 40 37 3 

10 Labruk Kidul 19 17 2 

11 Tekung 14 13 1 

12 Kunir 14 12 2 

13 Yosowilangun 16 14 2 

14 Sumbersari 12 10 2 

15 Jatiroto 18 16 2 

16 Randuagung 9 8 1 

17 Tunjung 13 11 2 

18 Sukodono 20 18 2 

19 Padang 15 13 2 

20 Pasrujambe 22 19 3 

21 Senduro 18 16 2 

22 Gucialit 8 7 1 

23 Kedungjajang 13 11 2 

24 Klakah 18 16 2 

25 Ranuyoso 10 8 2 

 

b. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian 

Sampel pada RSUD Pasirian dihitung berdasarkan jumlah populasi pada 17 

unit dari rawat jalan dan rawat inap di RSUD Pasirian dengan jumlah sampel 

adalah 302 responden, dengan jumlah responden di masing-masing unit 

disajikan pada tabel : 

No. Unit  Jumlah Responden 

RAWAT JALAN 

1 IGD 13 
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No. Unit  Jumlah Responden 

2 Kesehatan Anak 36 

3 Obstetri  20 

4 Ginekologi  1 

5 Bedah  19 

6 Paru-paru 16 

7 ICU/NICU/PICU 3 

8 Penyakit Dalam 51 

9 Gigi dan Mulut 4 

RAWAT INAP 

10 VIP 23 

11 Kelas 1 13 

12 Kelas 2 62 

13 Kelas 3 41 

 

c. Layanan Perijinan Dinas Kesehatan 

Sampel pada layanan perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dihitung 

berdasarkan jumlah populasi pada 11 jenis layanan dengan jumlah sampel 

adalah 241 responden, dengan jumlah responden di masing-masing jenis 

layanan disajikan pada tabel sebagai berikut: 

No. Jenis Layanan Jumlah Responden 

1 SIP Nakes 209 

2 Surat Ijin PIRT 16 

3 Surat Rekom Ijin RS & Klinik 4 

4 SR Ijin Apotek 1 

5 Surat Permohonan 2 

6 STR-STP 2 

7 Surat Ijin Penelitian 1 
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No. Jenis Layanan Jumlah Responden 

8 SPM 1 

9 SIPB 1 

10 
Surat Ijin Perusahaan RT 

Kesehatan 1 

11 Konsultasi SPJ Kapitasi (JKN) 1 

 

3.5 Pelaksana Kegiatan 

Pelaksanaan survei menggunakan tenaga ahli dan tenaga surveyor 

(enumerator). Tenaga ahli adalah peneliti yang mempunyai keahlian dan 

pengalaman dalam manajemen pelayanan. Tenaga ahli dan surveyor berasal dari 

LP2M Universitas Jember 

a. Kualifikasi Tenaga Pelaksana 

1) Kualifikasi tenaga enumerator yaitu telah menyelesaikan perkuliahan 

dibuktikan dengan ijazah S1 atau surat keterangan lulus (SKL) dari pihak 

Universitas atau fakultas atau sedang/ sudah melaksanakan sidang skripsi 

yang dapat menunjukkan lulus pada semua mata perkuliahan dari Fakultas 

Kesehatan Masyarakat. 

2) Kualifikasi tenaga ahli yaitu berpendidikan minmal S2 dan telah 

mempunyai pengalaman melakukan penelitian, riset atau publikasi jurnal 

kesehatan tentang pelayanan kesehatan 

b. Workshop Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat 

Pelatihan diberikan kepada surveyor sebelum jalannya survei untuk 

memastikan agar setiap surveyor mendapatkan pemaaman yang sama dalam 

melaksanakan survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Materi 

pelatihan untuk interviewer adalah sebagai berikut : 

1) Penjelasan tentang gambaran umum survei (deskripsi)  

2) Penjelasan tentang target responden dan teknis pemilihan responden (siapa 

dan berapa banyak target perolehan) 
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3) Penjelasan tentang teknis pelaksanaan survei (perijinan, perkenalan, cara 

wawancara atau observasi) 

4) Penjelasan detail tentang setiap pertanyaan dalam kuesioner (kuesioner 

wawancara maupun observasi) dilengkapi dengan intervewer guideline 

5) Tanya jawab, diskusi tentang materi wawancara dan observasi dan role 

play wawancara dan observasi 

3.6 Variabel Survei 

Terdapat 9 unsur survei kepuasan yang digunakan sebagai variabel dalam 

survei yaitu unsur-unsur yang disebutkan dalam Permen PANRB NO.14 Tahun 

2017 yaitu 1) persyaratan, 2) sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) waktu 

penyelesaian, 4) biaya/tarif, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan 6) kompetensi 

pelaksana, 7) perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, 

9) sarana dan prasarana. Sembilan unsur tersebut dikembangkan menjadi  

pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan setiap instansi pada 

saat dilaksanakannya survei. Secara umum variabel-variabel yang digunakan pada 

setiap instansi yang dilakukan survei : 

1) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

a) Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas 

b) Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi 

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibukakan 

bagi penerima pelayanan 

a) Informasi prosedur pelayanan terbuka 

b) Alur prosedur pelayanan jelas 

c) Prosedur pelayanan sederhana 

d) Sistem dan prosedur pelayanan masih berpeluang menimbulkan KKN 

e) Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar prosedur 

f) Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur 

g) Petugas memberikan pelayanan di luar prosedur 
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h) Terdapat praktek percaloan 

3) Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan 

a) Informasi waktu pelayanan jelas 

b) Pelaksanaan pelayanan tepat waktu 

c) Informasi target waktu penyelesaian pelayanan jelas 

d) Penyelesaian pelayanan sesuai dengan target waktu 

4) Biaya atau tarif tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan 

a) Biaya pelayanan jelas dan terbuka 

b) Biaya yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan 

c) Biaya pelayanan terjangkau 

d) Biaya untuk mendapatkan pelayanan wajar 

e) Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar tarif 

resmi 

f) Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar tarif resmi 

g) Petugas meminta imbalan berupa uang/ barang di luar tarif resmi 

h) Petugas menerima imbalan berupa uang/ barang di luar tarif resmi 

(gratifikasi) 

i) Petugas menuntut imbalan berupa uang/ barang 

5) Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan 

a) Informasi daftar produk/ jasa pelayanan terbuka dan jelas 

b) Semua jenis pelayanan berfungsi 

c) Terdapat jenis layanan selain yang ditetapkan yang mengindikasikan 

kecurangan 

6) Kompotensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman 

a) Petugas pelayanan sigap dan cetakan 

b) Petugas memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman 

teknis yang memadai 
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c) Petugas memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman 

administrasi yang memadai 

7) Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

a) Sikap dan perilaku petugas pelayanan baik 

b) Petugas disiplin dalam menyelesaikan pelayanan 

c) Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

d) Terdapat kesamaan perilaku pelayanan 

8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

a) Sarana pengaduan/ keluhan pelayanan publik tersedia 

b) Penanggung jawab/ pengelola penanganan pengaduan/ keluhan jelas 

c) Prosedur pengaduan/ keluhan jelas 

d) Kepastian tindak lanjut penanganan pengaduan/ keluhan pelayanan publik 

jelas 

9) Sarana dan prasarana pelayanan adalah teknologi dan peralatan lain yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan 

a) Sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi dan nyaman 

b) Sarana dan prasarana pelayanan lengkap dan layak digunakan 

c) Lingkungan pelayanan aman  

Secara umum 9 unsur tersebut digunakan dalam 3 instansi yang akan 

diteliti, pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan instansi 

masing-masing. 

3.7 Data Primer dan Sekunder 

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pengguna pelayanan 

kesehatan dan hasil observasi pada lokasi survei. Data primer hasil wawancara 

yang dimaksud meliputi persepsi masyarakat tentang harapan dan kepuasan 

responden mengenai layanan bidang kesehatan. Sedangkan observasi dilakukan 

dengan cara mengamati kondisi lokasi yang sedang dilakukan survei. 
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Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data/ laporan 

yang didapatkan dari instansi terkait yang dapat digunakan sebagai acuan 

melakukan survei, seperti data jumlah populasi, data identitas responden, dan data 

acuan lainnya. 

 

3.8 Pengolahan dan Penyajian Data 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “nilai 

rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan 

indeks harapan dan kepuasan masyarakat terdapat 9 unsur dikaji, setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: 

Bobot nilai rata – rata tertimbang  
            

            
  

 

 
      

Jumlah unsur ini akan sangat tergantung dengan jumlah pertanyaan yang 

diajukan dalam tiap komponen. Tiap komponen dapat berbeda julah 

pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk memperoleh nilai IHM atau IKM unit pelayanan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

Indeks  
                              

                       
             

Untuk memudahkan interpretasi penilaian IHM atau IKM yaitu antara 25 – 

100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan 

cara mengalikan indeks unit pelayanan dengan angka 25. Nilai persepsi interval, 

interval IHM/IKM, dan nilai konversi IHM/IKM disajikan pada Tabel 3.1, 

sedangkan Konversi IKM menjadi mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan 

disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel Nilai Persepsi Interval, Interval IKM, dan nilai Konversi IKM 

Nilai Persepsi 

 
Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 
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Tabel Nilai Konversi IKM ke Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai Interval Konversi 

(NIK) 
Mutu Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

76,61 – 88,30 B Baik 

88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

a. Pengolahan Data Survei 

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. Pengolahan dengan komputer  

Data entry dan pengllitungan indeks dapat dilakukan dengan program 

komputer/sistem data base.  

2. Pengolahan secara manual  

3. Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 

mulai dari unsur 1 (UI) sampai dengan unsur X (UX);  

4. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan 

dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:  

a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.  

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlallkan sesuai dengan jumlah 

kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan 

nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing 

unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

1. Nilai indeks pelayanan  

  Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan X unsur  

2. Pengujian Kualitas Data 

  Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data 

responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini 
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dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan penerima layanan.  

b) Laporan Hasil Penyusunan Indeks 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai 

berikut: 

a. Indeks setiap unsur pelayanan  

 Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah 

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) 

untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata (lari 

setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 

0,11 (untuk 9 unsur). 

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan  

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur 

yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, 

sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus 

tetap dipertahankan.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan, bahwa target 

responden dari Survei Kepuasan Masyarakat tentang layanan kesehatan di 

lingkungan Dinas Kesehatan Lumajang Tahun 2019 ini adalah masyarakat 

Kabupaten Lumajang sebagai pengguna layanan kesehatan di Kabupaten 

Lumajang dalam waktu 1 tahun terakhir. Dari hasil survei, diperoleh  responden 

sebanyak 927 orang untuk survei ini. Hasil analisis data survei disampaikan dalam 

bagian ini. 

4.1 Karakteristik Responden 

Sebelum melakukan analisis indeks kepuasan masyarakat,  akan diulas 

deskirpsi dari responden. Deskripsi responden berdasarkan Jenis kelamin, jenis 

pembayaran, dan pendidikan terakhir. 

Berdasarkan jenis kelamin, dari total responden pada puskesmas sebanyk 

384 orang, 119 responden berjenis kelamin laki-laki dan 265 responden berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan responden di Dinas Kesehatan, dari total 

responden sebanyak 241 orang, 54 responden berjenis kelamin laki-laik dan 187 

responden berjenis kelamin perempuan. Terakhir pada rumah sakit, dari total 

responden sebanyak 302 orang, 194 responden berjenis kelamin perempuan dan 

108 responden berjenis kelamin laki-laki. 

Berdasarkan jenis pembayaran, pada puskesmas responden yang 

menggunakan BPJS adalah sebanyak 210 orang dibagi menjadi BPJS PBI 

sebanyak 154 dan BPJS Non PBI sebanyak 56, selain itu adapula yang 

menggunakan asuransi kerja sebanyak 6 orang, dan pasien umum sebanyak 168 

orang, pasien umum yang merupakan warga memiliki KTP daerah Lumajang bisa 

mendapatkan pelayanan dengan gratis. Sedangkan pada Rumah Sakit, responden 

yang diwawancarai sebanyak 140 pasien umum, 94 pasien BPJS PBI, 62 pasien 

BPJS Non PBI, 4  pasien dengan asuransi kerja, 1 pasien dengan asuransi swasta, 
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dan 1 pasien menggunakan DPT. Sedangkan pada Dinas Kesehatan pelayanan 

gratis atau tidak dipungut biaya apapun. 

Berdasarkan pendidikan terakhir, pada puskesmas pasien yang 

diwawancari sebanyak 24 orang tidak bersekolah, 128 orang berpendidikan 

terakhir SD dan sederajat, 96 orang berpendidikan terakhir SMP sederajat, 110 

orang berpendidikan terakhir SMA dan sederajat, 7 orang berpendidikan terakhir 

Diploma dan 19 orang berpendidikan terakhir Sarjana. Pada Rumah sakit jumlah 

responden sebagai berikut, sebanyak 28 orang tidak bersekolah, 112 orang 

berpendidikan terakhir SD dan sederajat, 74 orang berpendidikan terakhir SMP 

sederajat, 70 orang berpendidikan terakhir SMA dan sederajat, 5 orang 

berpendidikan terakhir Diploma, 12 orang berpendidikan terakhir Sarjana, dan 1 

orang berpendidikan terakhir magister. Sedangkan pada dinas kesehatan, julah 

responden yang diwawancarai 1 orang berpendidikan terakhir SD dan sederajat, 5 

orang berpendidikan terakhir SMP sederajat, 9 orang berpendidikan terakhir SMA 

dan sederajat, 204 orang berpendidikan terakhir Diploma, 21 orang berpendidikan 

terakhir Sarjana, dan 1 orang berpendidikan terakhir magister. 

 

4.2 Hasil Pengukuran 

4.2.1 Hasil IKM Seluruh Instansi 

Berikut adalah hasil analisis nilsi interval, hasil mutu pelayanan, dan 

kategori kinerja unit pelayanan pada 25 puskesmas, layanan perijinan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang dan setiap unit di RSUD Pasirian. 

NO UNIT PELAYANAN 

NILAI 

INTERVAL 

KONVERSI 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

I Layanan Kesehatan (25 

Puskesmas) 

81,84337798 B BAIK 

1 Puskesmas Tempursari 88,36309524 A SANGAT BAIK 

2 Puskesmas Pronojiwo 81,46825397 B BAIK 

3 Puskesmas Candipuro 77,14285714 B BAIK 

4 Puskesmas Penanggal 77,06043956 B BAIK 

5 Puskesmas Pasirian 88,33333333 A SANGAT BAIK 
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NO UNIT PELAYANAN 

NILAI 

INTERVAL 

KONVERSI 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

6 Puskesmas Bades 86,875 B BAIK 

7 Puskesmas Tempeh 82,02380952 B BAIK 

8 Puskesmas Gesang 77,70676692 B BAIK 

9 Puskesmas Rogotrunan 86,53571429 B BAIK 

10 Puskesmas Labruk Kidul 80,41353383 B BAIK 

11 Puskesmas Tekung 82,62755102 B BAIK 

12 Puskesmas Kunir 78,75 B BAIK 

13 Puskesmas Yosowilangun 80,55803571 B BAIK 

14 Puskesmas Sumbersari 87,23214286 B BAIK 

15 Puskesmas Jatiroto 77,91666667 B BAIK 

16 Puskesmas Randuagung 76,94444444 B BAIK 

17 Puskesmas Tunjung 79,64285714 B BAIK 

18 Puskesmas Sukodono 79,42857143 B BAIK 

19 Puskesmas Padang 84,64285714 B BAIK 

20 Puskesmas Pasrujambe 79,70779221 B BAIK 

21 Puskesmas Senduro 79,06746032 B BAIK 

22 Puskesmas Gucialit 83,97321429 B BAIK 

23 Puskesmas Kedungjajang 88,84615385 A SANGAT BAIK 

24 Puskesmas Klakah 82,22222222 B BAIK 

25 Puskesmas Ranuyoso 75,46428571 C KURANG BAIK 

II Layanan Perijinan Dinas 

Kesehatan Lumajang 

78,92019685 B BAIK 

III RSUD Pasirian 80,32655858 B BAIK 

1 IGD 83,52490421 B BAIK 

2 Poli Penyakit Dalam 80,52913199 B BAIK 

3 Gigi & Mulut 86,85344828 B BAIK 

4 Rawat Inap 79,87256372 B BAIK 

5 Kesehatan Anak 80,86362224 B BAIK 

6 Obstetri 76,20992136 C KURANG BAIK 

7 Ginekologi 77,01149425 B BAIK 

8 Poli Bedah 79,83908046 B BAIK 

9 Poli Paru-paru 85,56457066 B BAIK 
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4.2.2 Perbandingan Hasil SKM Tahun 2018 dan 2019 
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Tabel di atas merupakan tabel perbandingan hasil SKMyang dilaksanakan 

pada tahun 2018 dan 2019. Berikut adalah sedikit penjabaran terkait perbandingan 

hasil SKM tahun 2018 dan 2019 : 

 Puskesmas Tempursari pada tahun 2018 mendapatkan nilai interval 

konversi sebesar 96,59 dengan kinerja unit pelayanan sangat baik, sama halnya 

pada tahun 2019 Puskesmas Tempursari mendapatkan nilai kinerja sangat baik, 

namun dengan nilai interval yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 

yaitu 88,36309524, hal ini dikarenakan beberapa penilaian dalam unsur berkurang 

yaitu pada unsur waktu penyelesaian, produk spesifikasi dan jenis layanan, 

kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, saran dan pengaduan, serta sarana dan 

prasarana. 

 Puskesmas Pronojiwo pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 82,12121212 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Pronojiwo mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih rendah yaitu 81,46825397, hal ini dikarenakan beberapa unsur yang nilai 

IKMnya turun namun beberpa unsur nilainya juga naik. 

 Puskesmas Candipuro pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 84,31313131dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Candipuro mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih rendah yaitu 77,14285714, hal ini karena adanya penurunan nilai pada unsur 

persyaratan, waktu pelayanan, biaya, produk/jenis layanan, kompetensi pelaksana, 

saran/pengaduan, dan sara dan prasarana. Namun, terdapat pula kenaikan nilai 

pada unsur mekanisme dan prosedur dan perilaku pelaksana. 

Puskesmas Penanggal pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

baik sebesar 82,30027548 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada 

tahun 2019 Puskesmas Penanggal mendapat nilai baik namun dengan interval 

nilai yang lebih rendah yaitu 77,06043956, hal ini karena kondisi puskesmas yang 

baru sehingga media yang di tempel belum banyak, dibuktikan dengan 

menurunnya nilai unsur persyaratan dan mekanisme prosedur. Pada unsur saran 

dan pengaduan, ketersedian kotak saran di Puskesmas Penanggal pada tahun 2019 
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perlu diperhatikan, karena walaupun dalam jumlah yang cukup namun sarana 

yang digunakan untu menulis saran tidak tersedia.  

Puskesmas Pasirian pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 96,51515152 dengan kinerja unit pelayanan sangat baik, sama halnya 

pada tahun 2019 Puskesmas Pasirian mendapat nilai sangat baik namun dengan 

interval nilai yang lebih rendah yaitu 88,33333, hal ini karena terdapat niai-nilai 

unsur yang turun yaitu pada unsur persyaratan, waktu penyelesaian, produk 

spesifikasi jenis layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, dan penanganan 

pengaduan. Secara lebih real, jumlah pasien yang banyak membuat antrian sedikit 

lebih lama. 

Puskesmas Bades pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 82,07070707 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Bades mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih tinggi yaitu 86,875, hal ini karena kenaikan pada nilai unsur sistem, 

mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis layanan, 

kompetensi dan perilaku pelaksana, saran, dan sarana dan prasarana. Secara lebih 

real, pasien senang karena kondisi gedung yang baru dan dokter baru yang dapat 

memberikan konsultasi dengan sangat nyaman. Serta waktu penyelesaian yang 

dirasa lebih cepat. 

Puskesmas Tempeh pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 84,45545454 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Tempeh mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih rendah yaitu 82,02380952, hal ini karena adanya penilaian unsur yang turun 

yaitu unsur persyaratan dan mekanisme prosedur serta penanganan pengaduan. 

Puskesmas Gesang pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 90,81529682 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Gesang mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih rendah yaitu 77,70676692, hal ini karena kondisi puskesmas Gesang yang 

sedang dalam tahap renovasi dan pemeriksaan yang berpindah tempat, sehingga 

tidak ada media-media yang ditempel dan sarana yang kurang memadai. 
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Puskesmas Rogotrunan pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 82,34193616 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Rogotrunsn mendapat nilai baik namun dengan interval nilai 

yang lebih tinggi yaitu 86,53571429, hal ini karena terdapat perbaikan pelayanan 

dari berbagai unsur dan pengguna pelayanan merupakan pasien yang datang 

berulang yang menandakan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. 

Puskesmas Labruk Kidul pada Tahun 2018 mendapat nilai interval 

konversi sebesar 85,02272727 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya 

pada tahun 2019 Puskesmas Labruk Kidul mendapat nilai baik namun dengan 

interval nilai yang lebih rendah yaitu 80,41353383, hal ini karena beberapa unsur 

nilai IKMnya turun yaitu unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, 

waktu penyelesaian, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan 

dan sarana prasarana. 

Puskesmas Tekung pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 81,19047619 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Tekung mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih tinggi yaitu 82,62755102, hal ini karena saat adanya survei pada tahun 2018, 

Puskesmas Tukum dalam kondisi pembangunan, sehingga pada tahun ini  

beberapa unsur mendapat nilai lebih tinggi dari tahun lalu. 

Puskesmas Kunir pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 78,0230615 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 

2019 Puskesmas Kunir mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih  tinggi yaitu 78,75, hal ini karena hampir seluruh unsur mendapat kenaikan 

nilai IKM. 

Puskesmas Yosowilangun pada Tahun 2018 mendapat nilai interval 

konversi sebesar 78,94 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada 

tahun 2019 Puskesmas Yosowilangun mendapat nilai baik namun dengan interval 

nilai yang lebih tinggi yaitu 80,558, hal ini karena ada kenaikan nilai IKM bagi 

unsur sistem, mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis 

layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, pananganan pengaduan dan sarana 

prasarana. 
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Puskesmas Sumbersari pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 79,55 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 2019 

Puskesmas Sumbersari mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih tinggi yaitu 87,232, hal ini karena 6 unsur mendapat nilai lebih tinggi dari 

taun sebelumnya kecuali unsur biaya dan penanganan pengaduan. 

Puskesmas Jatiroto pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 73,23 dengan kinerja unit pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Jatiroto mendapat nilai baik dengan interval nilai yaitu 80,558, 

hal ini karena nilai seluruh unsur megalami kenaikan walaupun masalah yang 

didapatkan hampir sama dengan tahun lalu yaitu masalah waktu tunggu namun 

pada tahun ini masyarakat telah menyadari alasan lamanya antrian. 

Puskesmas Randuagung pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 88,75 dengan kinerja unit pelayanan sangat baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Randuagung mendapat nilai baik namun dengan interval nilai 

yaitu 76,994, hal ini karena seluruh unsur megalami penurunan nilai IKM, 

utamanya dalam saran untun kotak saran yang tidak memadai. 

Puskesmas Tunjung pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 82,98 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 2019 

Puskesmas Tunjung mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang lebih 

rendah yaitu 79,643, hal ini karena ada penurunan signifikan pada unsur waktu 

penyelesaian. 

Puskesmas Sukodono pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 75,27 dengan kinerja unit pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Sukodono mendapat nilai baik dengan interval nilai yaitu 79,492, 

hal ini karena kenaikan nilai unsur utamanya pada unsur kompetensi pelaksana 

yang dipengaruhi oleh peremajaan petugas pada puskesmas Sukodono. 

Puskesmas Padang pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 73,94 dengan kinerja unit pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Padang mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yaitu 

84,643, hal ini karena pada saat survei tahun 2018 Puskesmas Padang pada saat 
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renovasi bangunan secara total sehingga pelayanan berpindah lokasi  ke tempat 

yang tidak memadai secara sarana dan prasarana. 

Puskesmas Pasrujambe pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 77,03 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 2019 

Puskesmas Pasrujambe mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang 

lebih tinggi yaitu 79,708, hal ini karena pada saat survei tahun 2018 Puskesmas 

Pasrujambe pada saat renovasi bangunan secara total sehingga pelayanan 

berpindah lokasi  ke tempat yang tidak memadai secara sarana dan prasarana. 

Puskesmas Senduro pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 75,48 dengan kinerja unit pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Senduro mendapat nilai baik dengan interval nilai yaitu 79,067, 

hal ini karena adanya peningkatan nilai pada setiap unsur, utamanya pada unsur 

penanganan pengaduan dan sarana prasarana. 

Puskesmas Gucialit pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 76,93 dengan kinerja unit pelayanan baik, sama halnya pada tahun 2019 

Puskesmas Gucialit mendapat nilai baik namun dengan interval nilai yang lebih 

tinggi yaitu 83,973, hal ini karena adanya kenaikan nilai unsur IKM pada seluruh 

unsur dan pada survei tahun 2018 adanya renovasi bangunan puskesmas sehingga 

sarana kurang memadai. 

Puskesmas Kedungjajang pada Tahun 2018 mendapat nilai interval 

konversi sebesar 87,36 dengan kinerja unit pelayanan baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Kedungjajang mendapat nilai sangat baik yaitu 88,846, hal ini 

karena adanya kenaikan nilai dari tiap-tiap unsur. 

Puskesmas Klakah pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 74,98 dengan kinerja unit pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 

2019 Puskesmas Klakah mendapat nilai baik yaitu 82,222, hal ini karena terdapat 

kenaikan dari semua unsur IKM. 

Puskesmas Ranuyoso pada Tahun 2018 mendapat nilai interval konversi 

sebesar 86,14 dengan kinerja unit pelayanan baik, berbeda dengan tahun 2019 

Puskesmas Ranuyoso mendapat nilai kurang baik yaitu 75,464, hal ini karena 

seluruh nilai unsur IKMnya turun. 
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Layanan Perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pada Tahun 

2018 mendapat nilai interval konversi sebesar 75,32 dengan kinerja unit 

pelayanan kurang baik, berbeda dengan tahun 2019 Layanan Perijinan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang mendapat nilai baik yaitu 78,92, hal ini karena 

adanya perbaikan pada informasi prosedur pelayanan dan peletakan kotak saran 

yang strategis. 

Survei kepuasaan masyarakat pada RSUD Pasirian baru dilaksanakan pada 

Tahun 2019. 

 

4.2.3 Hasil IKM 25 Puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di 25 Puskesmas 

Kabupaten Lumajang tahun 2018,  puskesmas dengan hasil kinerja unit pelayanan 

yang sangat baik yaitu Puskesmas Kedungjajang dengan nilai interval konversi 

88,85, Puskesmas Tempursari dengan nilai interval konversi 88,36, dan 

Puskesmas Pasirian dengan nilai interval konversi 88,33. 
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Hasil survei kepuasan masyarakat di 25 Puskesmas kabupaten Lumajang 

tahun 2019, puskesmas dengan hasil kinerja unit pelayanan yang baik yaitu 

Puskesmas Sumbersari dengan nilai interval konversi 87,23, Puskesmas Bades 

dengan nilai interval 86,87, Puskesmas Rogotrunan dengan nilai interval 86,53, 

Puskesmas Padang dengan nilai interval 84,64, Puskesmas Gucialit dengan nilai 

interval konversi 83,97, Puskesmas Tekung dengan nilai interval konversi 82,63, 

Puskesmas Klakah dengan nilai interval konversi 82.22, Puskesmas Tempeh 

dengan nilai interval konversi 82,02, Puskesmas Pronojiwo dengan nilai interval 

konversi 81.47, Puskesmas Yosowilangun dengan nilai interval konversi 80,56, 

Puskesmas Labruk Kidul dengan interval konversi 80,41, Puskesmas Pasrujambe 

dengan interval konversi 79.71, Puskesmas Tunjung dengan nilai interval 

konversi 79,64, Puskesmas Sukodono dengan nilai interval konversi 79,43, 

Puskesmas Senduro dengan nilai interval konversi 76.07, Puskesmas Kunir 

dengan nilai interval konversi 78,75, Puskesmas Jatiroto dengan nilai interval 

konversi 77,92, Puskesmas Gesang dengan nilai interval konversi 77,71, 

Puskesmas Candipuro dengan nilai interval konversi 77,14, Puskesmas Penanggal 

dengan nilai interval konversi 77,06, dan Puskesmas Randuagung dengan nilai 

interval konversi 76,94. 

Hasil survei kepuasan masyarakat di 25 Puskesmas Kabupaten 

Lumajang tahun 2018, puskesmas dengan hasil kinerja unit pelayanan yang 

kurang baik yaitu Puskesmas Ranuyoso dengan nilai interval konversi 75,46. 

 

a. Penjabaran Nilai IKM Berdasarkan 9 Unsur 

1) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Persyaratan 

Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif, persyaratan 

pelayanan yang biasa dibawa saat berobat di puskesmas adalah kartu berobat 

untuk pasien berulang, KK dan KTP untuk pasien baru, kartu JKN jika peserta 

JKN atau yang lainnya. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan 

masyarakat pada bagian unsur persyaratan pelayanan, jumlah nilai dari setiap 

puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur pelayanan sebagai berikut: 
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Unsur persyaratan secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek yakni: 

adanya pengumuman terbuka tentang persyaratan di tempat yang mudah diakses; 

kejelasan pengumuman tentang persyaratan; dan kemudahan persyaratan 

administrasi dan teknis untuk mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi 

yang tersaji dalam tabel Puskesmas Tempursari mendapat nilai paling tinggi 

dalam mengelola persyaratan pelayanan yaitu sebesar 4,00 yang bermakna sangat 

baik. Hal ini dikarenakan Puskesmas Tempursari telah menginformasikan terkait 

persyaratan dengan jelas dan persyaratan yang dibawa mudah dipenuhi serta 

sesuai dengan jenis pelayanan yang akan didapatkan oleh pasien. Sedangkan, 

Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai paling rendah dalam persyaratan 

pelayanan yaitu 3,00, walaupun mendapatkan nilai paling rendah Puskesmas 

Penanggal masih mendapat nilai baik dalam unsur persyaratan pelayanan. Bagi 

Puskesmas Penanggal hal in dapat ditingkatkan dengan menambahkan media-

media yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk 
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pelayanan atau memberikan informasi secara langsung bagi pengunjung yang 

datang saat pelayanan. 

Nilai unsur persyaratan Puskesmas Yosowilangun adalah 3,35 yang berarti 

baik, untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan persyaratan pelayanan perlu 

ditingkatkan terkait pemberian informasi sebelum mengambil nomer antrian untuk 

berobat. Puskesmas Tunjung mendapatkan nilai 3,38 jika dikategorikan adalah 

bernilai baik. Begitupun dengan Puskesmas Tempeh yang mendapatkan nilai 3,22 

dan Puskesmas Sumbersari yang mendapatkan nilai 3,42 yang artinya adalah baik. 

Kemudian Puskesmas Tekung dengan nilai 3,67 yang berarti sangat baik. 

Puskesmas Sukodono dengan nilai 3,18, Puskesmas Senduro dengan nilai 3,37, 

Puskesmas Rogotrunan dengan nilai 3,46, Puskesmas Randuagung dengan nilai 

3,30, Puskesmas Pronojiwo dengan nilai 3,44, dan puskesmas Pasrujambe dengan 

nilai 3,24 dikategorikan dalan nilai baik, artinya puskesmas-puskesmas tersebut 

dapat menginformasikan dan mengelola terkait denga persyaratan pelayanan 

dengan baik. Begitupun dengan Puskesmas Ranuyoso dengan nilai 3,07, 

Puskesmas Labruk Kidul dengan nilai 3,46, Puskesmas Kunir dengan nilai 3,43, 

Puskesmas Jatiroto dengan nilai 3,11, Puskesmas Gucialit dengan nilai 3,46, 

Puskesmas Gesang dengan nilai 3,23, Puskesmas Candipuro dengan nilai 3,09, 

dan Puskesmas Bades dengan nilai 3,38 termasuk dalam kategori baik. Walaupun 

mendapat nilai baik, menurut hasil wawancara dengan responden, Puskesmas 

Ranuyoso sebaiknya membuat media atau menginformasikan syarat-syarat 

pendaftaran bagi pasien rawat jalan, begitupun dengan Puskesmas Sukodono 

informasi terkait persyaratan pelayanan sebaiknya juga disampaikan oleh petugas 

pelayanan. 

Selain itu, beberapa puskesmas juga mendapat nilai dengan kategori sangat baik, 

puskesmas tersebut yaitu puskesmas Padang dengan nilai 3,64, Puskesmas Klakah  

dan Puskesmas Pasirian dengan nilai 3,60, dan puskesmas Kedungjajang dengan 

nilai 3,62. Hal tersebut dikarenakan puskesmas tersebut dapat menginformasikan 

persyaratan pelayanan melalui media cetak yang ditempelkan ataupun melalui 

penjelasan petugas dinilai sangat baik dan persyaratan yang harus disiapkan untuk 

pendaftaran mudah dipenuhi oleh pasien. 
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2) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Prosedur 

Sistem, mekanisme, prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan 

yang dibakuan bagi penerima pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur sistem, mekanisme dan prosedur 

pelayanan, jumlah nilai dari setiap puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur secara lebih spesifik dibagi 

menjadi tiga aspek yakni: adanya pengumuman terbuka tentang prosedur di 

tempat yang mudah diakses; kejelasan pengumuman tentang prosedur; dan 

kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaan alur proses pelayanan. Berdasarkan 
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melakukan pelayanan baik melalui media yang ditempel ataupun informasi yang 

3,50 
3,11 
3,22 

3,43 
3,11 

3,63 
3,46 

3,31 
3,38 

3,55 
3,79 

3,27 
3,02 

3,40 
3,33 

2,98 
3,45 

3,23 
3,27 

3,42 
3,56 

3,41 
3,83 

3,42 
3,31 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

Puskesmas Bades 
Puskesmas Candipuro 

Puskesmas Gesang 
Puskesmas Gucialit 
Puskesmas Jatiroto 

Puskesmas Kedungjajang 
Puskesmas Klakah 
Puskesmas Kunir  

Puskesmas Labruk Kidul 
Puskesmas Padang  
Puskesmas Pasirian 

Puskesmas Pasrujambe 
Puskesmas Penanggal 
Puskesmas Pronojiwo 

puskesmas Randuagung 
Puskesmas Ranuyoso 

Puskesmas Rogotrunan 
Puskesmas Senduro 

Puskesmas Sukodono 
Puskesmas Sumbersari 

Puskesmas Tekung 
Puskesmas Tempeh 

Puskesmas Tempursari 
Puskesmas Tunjung 

Puskesmas Yosowilangun 



Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 
Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | 51  

 

disampaikan oleh petugas, begitupun dengan alur pelayanannya yang mudah 

diikuti. Sedangkan, Puskesmas Ranuyoso mendapatkan nilai terendah dalam 

sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu sebesar 2,98 yang termasuk dalam 

kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena penempatan media yang 

berfungsi sebagai pemberi informasi kurang strategis dan diletakkan pada tempat 

dengan pencahayaan yang kurang sehingga msayarakat sulit untuk membacanya. 

Menurut hasil analisis yang tersaji dalam tabel puskesmas yang berada 

dalam kategori sangat baik lainnya adalah Puskesmas Tekung dengan nilai 3,56, 

Puskesmas Pasirian dengan nilai 3,79, Puskesmas Padang dengan nilai 3,55, dan 

Puskesmas Kedungjajang dengan nilai 3,63. Walaupun mendapat nilai sangat 

baik, seluruh puskesmas harus tetap meningkatkan sistem, mekanisme dan 

prosedur untuk pelayanan, utamanya untuk Puskesmas Kedungjajang peningkatan 

teknologi untuk nomer antrian sebaiknya diiringi dengan sosialisai terkait 

pengambilan nomer antrian utamanya bagi para lansia. 

Hasil analisis terkait unsur sistem, mekanisme, dan prosedur yang 

mendapatkan nilai dengan kategori baik adalah Puskesmas Yosowilangun dengan 

nilai 3,31, Puskesmas Tunjung dengan nilai 3,42, Puskesmas Tempeh dengan nilai 

3,41, Puskesmas Sumbersari dengan nilai 3,42, Puskesmas Sukodono dengan nilai 

3,27, Puskesmas Senduro dengan nilai 3,23, Puskesmas Rogotrunan dengan nilai 

3,45, Puskesmas Randuangung dengan nilai 3,33, Puskesmas Pronojiwo dengan 

nilai 3,40, Puskesmas Pasrujambe dengan nilai 3,27, Puskesmas Labruk Kidul 

dengan nilai 3,38, Puskesmas Kunir dengan nilai 3,31, Puskesmas Klakah dengan 

nilai 3,46, Puskesmas Jatiroto dengan nilai 3,11, Puskesmas Gucialit dengan nilai 

3,43, Puskesmas Gesang dengan nilai 3,22, dan Puskesmas Candipuro dengan 

nilai 3,11. Namun, dibalik nilai baik yang didapatkan oleh puskesmas-puskesmas 

tersebut perlu adanya perbaikan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur yang 

ada di puskesmas, salah satunya pada Puskesmas Yosowilangun yaitu perlu 

adanya percepatan pemberian obat pada pasien rawat inap. Begitu pula pada 

Puskesmas Rogotrunan perlu adanya solusi untuk pengambilan nomer antrian di 

loket sehingga dapat mengurangi antrian saat pendaftaran seperti adanya sistem 

pendaftaran secara online. 
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Hasil analisis terkait unsur sistem, mekanisme, dan prosedur yang 

mendapatkan nilai dengan kategori kurang baik adalah Puskesmas Penanggal 

dengan nilai 3,02. Media terkait prosedur sebaiknya diletakkan pada tempat yang 

strategis an dapat diinformasikan langsung oleh petugas. 

3) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Waktu 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur waktu pelayanan, jumlah nilai dari setiap 

puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur waktu pelayanan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam gambar, Puskesmas 

Kedungjajang mendapat nilai paling tinggi dalam mengelola waktu pelayanan 

yaitu sebesar 3,60 yang bermakna sangat baik. Hal ini dikarenakan Puskesmas 

Kedungjajang telah mengelola waktu pelayanan dengan baik, seperti alur 

pelayanan mulai dari loket hingga masuk ruang pelayanan yang cepat. namun 
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walaupun dinilai sangat baik Puskesmas Kedungjajang harus terus melakukan 

perbaikan pada waktu pelayanan utamanya untuk waktu pengambilan obat 

terkadang lebih lama apabila banyak yang mengantre, pemberian makanan kepada 

pasien rawat inap selalu tepat waktu, dan perawat sigap saat pasien rawat inap 

memanggil. Sedangkan Puskesmas Randuagung mendapatkan nilai terendah 

untuk unsur waktu pelayanan yaitu sebesar 2,96 yang bermakna kurang baik. Hal 

tersebut karena rata-rata waktu tunggu pelayanan relatif lama seperti waktu 

tunggu di loket pendaftaran, waktu tunggu di poli, dan waktu tunggu obat. 

Puskesmas Yosowilangun mendapatkan nilai rata-rata 3,12 yaitu baik 

dengan keterangan dari responden bahwa pemberian obat pasien rawat inap dapat 

lebih dipercepat. Puskesmas Tempursari mendapatkan nilai rata-rata 3,35 dengan 

kategori baik. Puskesmas Tempeh mendapatkan nilai rata-rata 3,20 dengan 

kategori baik. Puskesmas Tekung dan Puskesmas Sumbersari masing-masing 

mendapatkan nilai rata-rata 3,42 dengan kategori baik. Puskesmas Sukodono 

mendapatkan nilai rata-rata 3,18 yaitu baik dengan keterangan dari responden 

bahwa waktu tunggu antrean dan waktu tunggu hasil rekam medik lama. 

Puskesmas Senduro mendapatkan nilai rata-rata 3,03 dengan kategori kurang 

baik. Puskesmas Rogotrunan mendapatkan 3,46 yaitu baik dengan keterangan dari 

responden bahwa antrean di loket pendaftaran dan waktu tunggu obat relatif lama. 

Puskesmas Ranuyoso mendapatkan nilai rata-rata 3,02 dengan kategori kurang 

baik. Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,08 dengan 

kategori baik. Puskesmas Pronojiwo mendapatkan nilai rata-rata 3,12 dengan 

kategori baik. Puskesmas Pasirian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,56 

dengan kategori sangat baik. Puskesmas Labruk Kidul mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 3,27 dengan kategori baik. Puskesmas Padang mendapatkan nilai rata-rata 

3,37 dengan kategori baik. Puskesmas Kunir, Puskesmas Pasujambe, dan 

Puskesmas Candipuro masing-masing mendapatkan nilai rata-rata 3,05 dengan 

kategori kurang baik. Puskesmas Klakah mendapatkan nilai rata-rata 3,16 yaitu 

baik dengan keterangan dari responden bahwa waktu tunggu pelayanan KIA/KB 

lama. Puskesmas Jatiroto mendapatkan nilai rata-rata 3,11 yaitu baik dengan 

keterangan dari responden bahwa jam pelayanan terkadang tidak tepat waktu,. 
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Puskesmas Tunjung mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,97 dengan kategori 

kurang baik. Puskesmas Gucialit mendapatkan nilai rata-rata 3,39 dengan kategori 

baik. Puskesmas Gesang mendapatkan nilai rata-rata 3,09 dengan kategori baik. 

Puskesmas Bades mendapatkan nilai rata-rata 3,38 dengan kategori baik. 

4) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Biaya/Tarif 

 Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan. Berdasarkan hasil 

penghitungan indeks kepuasan masyarakat pada bagian unsur Biaya/Tarif, jumlah 

nilai dari setiap puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur waktu 

pelayanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Puskesmas Tempursari 

mendapatkan nilai rata-rata tertinggi untuk biaya atau tarif pelayanan yaitu 
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biaya atau tarif sesuai dengan harapan pasien yang menjadi responden. Sedangkan 

Puskesmas Ranuyoso mendapatkan nilai rata-rata terendah, yaitu 3,05 dengan 

kategori kurang baik. Responden di Puskesmas Ranuyoso memberikan masukan 

agar tarif kamar rawat inap setiap tempat diinformasikan. 

Puskesmas Yosowilangun dan Puskesmas Tekung mendapatkan nilai rata-

rata 3,17 yaitu baik dengan keterangan pada Puskesmas Tekung salah satu 

responden mengungkapkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS-

KIS dengan pasien umum. Puskesmas Tunjung mendapatkan nilai rata-rata 

sebesarr 3,62 dengan kategori sangat baik. Puskesmas Tempeh mendapatkan nilai 

rata-rata 3,34 dengan kategori baik. Puskesmas Sumbersari mendapatkan nilai 

rata-rata 3,67 dengan kategori sangat baik. Puskesmas Sukodono mendapatkan 

nilai rata-rata 3,28 dengan kategori baik. Puskesmas Senduro dan Puskesmas 

Jatiroto masing-masing mendapatkan nilai rata-rata 3,23 dengan kategori baik. 

Puskesmas Rogotrunan mendapatkan nilai rata-rata 3,60 dengan kategori sangat 

baik. Puskesmas Randuagung mendapatkan nilai rata-rata 3,20 dengan kategori 

baik. Puskesmas Pronojiwo mendapatkan nilai rata-rata 3,56 dengan kategori 

sangat baik. Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro masing-masing 

mendapatkan nilai rata-rata 3,09 dengan kategori baik. 

Puskesmas Pasrujambe mendapatkan nilai rata-rata 3,33 dengan kategori 

baik. Puskesmas Pasirian mendapatkan nilai rata-rata 3,93 dengan kategori sangat 

baik. Puskesmas Padang mendapatkan nilai rata-rata 3,23 dengan kategori baik. 

Puskesmas Labruk Kidul mendapatkan nilai rata-rata 3,27 dengn kategori baik. 

Puskesmas Klakah mendapatkan nilai rata-rata 3,41 dengan kategori baik. 

Puskesmas Kedungjajang mendapatkan nilai rata-rata 3,60 dengan kategori sangat 

baik. Puskesmas Gucialit mendapatkan nilai rata-rata 3,19 dengan kategori baik. 

Puskesmas Gesang mendapatkan nilai rata-rata 3,34 yaitu baik dengan keterangan 

dari responden bahwa salah satu responden merasa dipersulit ketika meminta 

rujukan ke rumah sakit terutama peserta BPJS. Puskesmas Bades dan Puskesmas 

Kunir masing-masing mendapatkan nilai rata-rata 3,25 yaitu baik dengan 

keterangan dari responden di Puskesmas Bades bahwa biaya rawat inap per hari 

tidak diberitahukan oleh pelayanan loket. 
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5) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Produk/Jasa 

 Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur produk/jasa spesifikasi jenis layanan, 

jumlah nilai dari setiap puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur 

produk/jasa spesifikasi jenis layanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan secara lebih spesifik dibagi menjadi 

dua aspek yakni: kesesuaian hasil layanan dengan ketentuan; dan kesesuaian hasil 
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dikarenakan Puskesmas Tekung telah menginformasikan semua senis pelayanan 
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pelayanan telah sesuai dengan harapan pasien. Sedangkan Puskesmas Ranuyoso 

dan Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai paling rendah dalam produk 

spesifikasi jenis pelayanan yaitu 3,00 yang berarti kurang baik. Hal ini 

dikarenakan informasi tidak terbaca jelas dan jarak penempatannya terlalu 

berdekatan. 

Nilai unsur produk spesifikasi jenis pelayanan Puskesmas Gucialit adalah 

3,75 yang berarti sangat baik. Puskesmas Sumbersari mendapatkan nilai 3,67 jika 

dikategorikan adalah sangat baik. Begitupun dengan Puskesmas Labruk Kidul dan 

Puskesmas Kedungjajang yang mendapatkan nilai 3,60 dan 3,56 yang artinya 

adalah sangat baik. Begitupun dengan Puskesmas Pasirian dengan nilai 3,6 dan 

Puskesmas Tempursari dengan nilai 3,64 yang termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

Sedangkan Puskesmas Rogotrunan mendapatkan nilai 3,49 jika dikategorikan 

adalah baik. Namun terdapat beberapa pasien yang mengatakan pelayanan di 

Puskesmas Rogotrunan tidak sesuai harapan dikarenakan petugas yang dituju 

tidak ada di tempat utamanya untuk petugas labolatorium. Tidak jauh berbeda dari 

nilai sebelumnya Puskesmas Pronojiwo dengan nilai 3,48, dan Puskesmas Bades 

dengan nilai 3,46  yang artinya adalah baik. Begitupun Puskesmas Klakah 

mendapatkan nilai 3,43 yang dikategorikan nilai baik Puskesmas Senduro dengan 

nilai 3,39 dikategorikan nilai baik, Puskesmas Pasrujambe dengan 3,38 

dikategorikan nilai baik, Puskesmas Yosowilangun dengan nilai 3,35 

dikategorikan baik,  Puskesmas Padang dengan nilai 3,33 dikategorikan baik. 

Terdapat nilai yang sama dibeberapa Pukesmas seperti Pusekesmas Tempeh 

dan Puskesmas Gesang mendapatkan nilai 3,28 yang dikategorikan nilai baik. 

Puskesmas Sukodono dan Puskesmas Randuagung mendapatkan nilai 3,22 

dikategorikan nilai baik. Beberapa Puskesmas mendapat nilai mendekati kategori 

kurang baik. Puskesmas Candipuro dengan nilai 3,15 dikategotikan baik, 

Puskesmas Tunjung dengan nilai 3,13 dikategorikan baik, Puskesmas Kunir 

dengan nilai 3,12 dikategorikan baik, Puskesmas Jatiroto dengan nilai 3,11 

dikategorikan baik. 
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6) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Kompetensi Pelaksana 

  Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat pada bagian unsur 

kompetensi pelaksana, jumlah nilai dari setiap puskesmas diperoleh dari jumlah 

nilai rata-rata unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur kompetensi pelaksana secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga 

aspek yakni: keterampilan, kecermatan, dan ketelitian petugas; kemampuan 

petugas memberikan informasi; dan konsistensi keterangan petugas. Berdasarkan 

informasi yang tersaji dalam tabel Puskesmas Bades mendapatkan Nilai paling 

tinggi dalam unsur kompetensi pelaksana yaitu sebesar 3,86 yang bermakna 

sangat baik. Hal ini dikarenakan petugas di puskesmas Bades memberikan 

pelayanan yang cepat, mampu menanggapi keluhan dari pasien, serta banyak 

perubahan dan peningkatan pelayanan sejak bepindah ke bangunan puskesmas 

yang baru. Sedangkan, Puskesmas Tekung mendapatkan nilai paling rendah 
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dalam kompetensi pelaksana yaitu 2,96 yang bermakna kurang baik dalam 

kompetensi pelaksana. Bagi puskesmas Tekung hal ini dapat di tingkatkan dengan 

perbaikan kualitas SDM yang memiliki standar khusus bagi petugas pelaksana 

agar dapat melayani dan menanggapi keluhan pasien dengan baik serta perbaikan 

pada pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif. 

Nilai unsur Kompetensi pelaksana Puskesmas Yosowilangun adalah 3,25 

yang berarti baik. Begitupun dengan Puskesmas Tunjung yang mendapatkan nilai 

sebesar 3,31 dengan kategori baik, walaupun mendapatkan kategori baik, perlu 

adanya peningkatan kualitas petugas dalam menanggapi keluhan pasien dengan 

baik, serta peningkatan dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan cekatan. 

Puskesmas Tempursari mendapatkan kategori sangat baik dengan Nilai sebesar 

3,67. Puskesmas Tempeh mendapatkan Kategori baik dengan nilai 3,48. 

Selanjutnya Puskesmas Sumbersari mendapatkan Nilai 3,58 dengan kategori 

sangat baik. 

Puskesmas Sukodono mendapat nilai sebesar 3,21 dengan kategori baik, 

begitupun dengan Puskesmas Senduro yang mendapatkan nilai sebesar 3,25 

dengan kategori baik. Puskesmas Rogotrunan juga mendapatkan kategori baik 

dengan Nilai sebesar 3,48, dan perlu adanya peningkatan kecepatan dan kecekatan 

pada saat memberikan pelayanan. Puskesmas Ranuyoso mendapatkan Nilai 

sebesar 3,03 dengan kategori kurang baik. Selanjutnya Puskesmas Randuagung 

mendapatkan kategori baik dengan nilai 3,27, dengan kategori baik ini tetap perlu 

adanya peningkatan kecepatan dan kecekatan pada saat petugas membeikan 

pelayanan. Selain Puskesmas Randuagung, Puskesmas Pronojiwo juga 

mendapatkan nilai yang sama yakni sebesar 3,27 dengan kategori baik. Puskesmas 

Pasirian  mendapatkan nilai sebesar 3,39 dengan kategori baik. 

Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai sebesar 3,21 dengan kategori 

baik. Puskesmas Pasrujambe mendapatkan nilai 3,18 dengan kategori baik. 

Puskesmas Pasirian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,40 dengan kategori 

baik. Selanjutnya puskesmas Padang mendapatkan nilai sebesar 3,30 dengan 

kategori baik, puskesmas Labruk Kidul Juga mendapatkan kategori baik dengan 

nilai 3,06. Selanjutnya Puskesmas Kunir juga mendapatkan nilai dengan kategori 
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baik yaitu 3,32. Nilai yang sama juga di dapatkan oleh Puskesmas Klakah dengan 

nilai sebesar 3,32 dengan kategori baik. Puskesmas Kedungjajang mendapatkan 

nilai sebesar 3,58 dengan kategori sangat baik. 

Puskesmas Jatiroto mendapatkan nilai sebesar 3,15 dengan kategori baik, 

begitupun dengan puskesmas Gucialit mendapatkan nilai dengan kategori baik 

yaitu 3,38, selanjutnya Puskesmas Gesang mendapatkan nilai sebesar 3,20 dengan 

kategori baik dan yang terakhir yaitu Puskesmas Candipuro mendapatkan nilai 

3,03 dengan kategori kurang baik. 

7) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Perilaku Pelaksana 

 Perilaku Pelaksana adalah Sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari 

setiap puskesma diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur perilaku pelaksana 

sebagai berikut: 
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Unsur perilaku pelaksana secara lebih spesifik dibagi menjadi sembilan 

aspek yakni: kemudahan petugas ditemui; layanan dokter penanggungjawab 

pasien ranap; penampilan petugas; tanggung jawab petugas; kesiapsiagaan 

petugas; kesamaan perlakuan oleh petugas; kesiapan petugas melayani semua 

pasien; tutur kata petugas; dan keramahan petugas. Berdasarkan informasi yang 

tersaji dalam tabel Puskesmas Sumbersari dan Puskesmas Bades mendapat nilai 

paling tinggi dalam unsur Perilaku pelaksana yaitu sebesar 3,75 yang bermakna 

sangat baik. Hal ini dikarenakan Puskesmas Sumbersari dan Puskesmas Bades 

Memiliki Petugas dengan perilaku yang baik, ramah, memberikan perhatian 

dalam menjawab segala pertanyaan pasien dan melaksanakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab. Sedangkan, Puskesmas Tekung mendapatkan nilai paling rendah 

dalam unsur Perilaku Pelaksana yaitu 3,01 dengan kategori kurang baik. Bagi 

Puskesmas Takung hal ini dapat perhatikan dalam upaya peningkatan perilaku dan 

sikap petugas dalam melakukan pelayan dengan tidak membeda-bedakan 

perlakuaan terhadap pasien karena penyakit tetentu. 

Nilai unsur perilaku pelaksana Puskesmas Gucialit mendapatkan kategori 

sangat baik dengan nilai sebesar 3,70. Selain Puskesmas Gucialit terdapat tiga 

Puskesmas lagi yang mendapatkan kategori sangat baik, yaitu puskesmas 

Kedungjajang dengan nilai 3,55, dan Puskesmas Tempursari dengan nilai 3,62. 

Dan Puskesmas Pasirian dengan nilai 3,55. Selanjutnya Puskesmas Yosowilangun 

mendapatkan nilai 3,38 dengan kategori baik. Puskesmas Tunjung mendapatkan 

kategori baik dengan nilai sebesar 3,35. Tidak jauh berbeda dengan Puskesmas 

Tempeh yang mendapatkan nilai sebesar 3,48 dengan kategori baik. 

Puskesmas Sukodono mendapatkan nilai sebesar 3,26 dengan kategori 

baik, walaupun mendapat kategori baik, perlu adanya peningkatan sikap petugas 

agar tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang menggunakan 

asuransi sosial dengan yang umum. Puskesmas Senduro mendapatkan nilai 

sebesar 3,37 dengan kategori baik, begitu pula dengan Puskesmas Rogotrunan 

yang mendapatkan nilai sebesar 3,48 dengan kategori baik, bagi Puskesmas 

Rogotrunan perlu adanya peningkatan pada petugas loket farmasi agar 

memberikan ucapan yang dapat membuat pasien termotivasi untuk sembuh seperti 
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“semoga lekas sembuh ya ibu/bapak”. Selanjutnya Puskesmas Ranuyoso 

mendapatkan nilai sebesar 3,04 dengan kategori kurang baik. Puskesmas 

Randuagung mendapatkan nilai 3,19 dengan kategori baik. 

Puskesmas Pronojiwo mendapatkan nilai sebesar 3,27 dengan kategori 

baik, sedangkan Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai sebesar 3,05 dengan 

kategori kurang baik, bagi Puskesmas Penanggal perlu adanya peningkatan 

perilaku pelaksana dengan menggunakan tutur kata yang baik, sopan dan tidak 

bernada tinggi. Puskesmas Pasrujambe mendapatkan nilai sebesar 3,25 dengan 

kategori baik. Selanjutnya Puskesmas Padang mendapatkan nilai sebesar 3,51 

dengan kategori baik. Puskesmas Labruk Kidul mendapatkan nilai sebesar 3,04 

dengan kategori kurang baik. Puskesmas kunir mendapatkan nilai sebesar 3,29 

dengan kategori baik, puskesmas klakah mendapatkan nilai sebesar 3,31 dengan 

kategori baik. Puskesmas Jatiroto mendapatkan nilai sebesar 3,12 dengan kategori 

baik. Sedangkan Puskesmas Gesang mendapatkan nilai sebesar 3,15. Dan 

Puskesmas Candipuro mendapatkan nilai sebesar 3,21 dengan kategori baik. 

 

8) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pengaduan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Komponen ini meskipun secara fisik 

tidak dianggap terlalu bermakna, namun ternyata komponen ini memberikan 

perbedaan hasil yang cukup signifikan. Tersedianya kotak saran dan pengaduan 

serta respon terhadap pengaduan masyarakat tersebut ternyata memiliki makna 

yang cukup berarti terhadap penilaian kepuasan masyarakat. Tersedianya kotak 

saran dan aduan tanpa ada respon dari Puskesmas memberikan penilaian yang 

kurang dari masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan 

masyarakat, jumlah nilai dari setiap puskesmas diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata unsur pengaduan sebagai berikut: 
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Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan secara lebih spesifik 

dibagi menjadi lima aspek yakni: ketersediaan informasi; ketersediaan fasilitas; 

waktu tindak lanjut unit layanan; informasi tindak lanjut unit layanan; dan 

kesesuaian tindak lanjut dengan harapan responden. Berdasarkan informasi yang 

tersaji dalam tabel Puskesmas Kedungjajang mendapatkan nilai paling tinggi 

dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan yaitu sebesar 3,42 yang 

bermakna baik. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diterima oleh pasien 

Puskesmas Kedungjajang sangatlah puas. Sedanngkan Puskesama Labruk Kidul 

mendapatkan nilai paling rendah dalam penangana pengaduan, saran, dan 

masukan yaitu sebesar 2,76 dikarenakan adanya perbaikan dan peningkatan unsur 

pengaduan. Puskesmas Yosowilangun mendapatkan nilai unsur sebesar 3,22 yang 

berarti baik, oleh karena itu perlu adanya pertahanan dalam meningkatkan 

pelayanan penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat.  
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Nilai unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan Puskesmas 

Tunjung 2,85 yang berarti kurang baik, untuk meningkatkan lebih baik perlu 

adanya tindak lanjut oleh unit pelayanan terkait masukan yang telah diberikan. 

Puskesmas Tempusari mendapatkan nilai 3,10 dengan kategori baik. Puskesmas 

Tempeh mendapatkan nilai sebesar 2,97 adalah kategori kurang baik oleh karena 

itu perlu adanya kotak saran yang mudah terjangkau dan lengkap alat tulis. 

Puskesmas Tekung mendapatkan nilai 3,02 kategori kurang baik. Puskesmas 

Sumbersari mendapatkan nilai 3,08 jika dikategorkan adalah baik. Puskesmas 

sukodono mendapatkan nilai 3,00 jika dikategorikan adalah kurang baik. 

Puskesmas Senduro mendapatkan nilai 3,00 jika dikategorikan adaah kurang baik 

oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan pada kotak saran yang ada dan mudah 

terjangkau. Puskesmas Rogoturunan mendapatkan nilai 3,34 jika dikategorikan 

adalah baik. 

Puskesmas Ranuyoso mendapatkan nilai 2,93 jika dikategorikan kurang 

baik, perlu adanya kotak saran yang lengkap dengan alat tulis. Begitupun untuk 

Puskesmas Randuagung mendapatkan nilai 2,83 jika dikategorikan adalah kurang 

baik. Puskesmas Pronojiwo mendapatkan nilai 3,28 jika dikategorikan adalah 

baik. Puskesmas Penanggal mendapatkan nilai 3,00 jika dikategorikan adalah 

kurang baik. Begitupun untuk Puskesmas Pasrujambe mendapatkan nilai 3,00 

dikategorikan adalah kurang baik. Puskesmas Pasirian mendapatkan nilai 3,23 

jika kategorikan adalah baik. Puskesmas padang mendapatkan nilai 3,05 jika 

dikategorikan kurang baik. Puskesmas Kunir mendapatkan nilai 3,11 jika 

diakategorikan adalah baik. Puskesmas Klakah mendapatkan nilai 2,90 jika 

dikategorikan adalah kurang baik. Puskesmas jatiroto mendapatkan nilai 3,03 jika 

dikategorikan kurang baik. Puskesmas gucialit mendapatkan nilai 3,19 jika 

dikategorikan baik oleh karena itu perlu adanya pegawasan pada kotak saran agar 

tetap baik pelayananya. Puskesmas Gesang mendapatkan nilai 2,84 jika 

dikategorikan adalah kurang baik. Puskesmas Candipuro mendapatkan nilai 3,00 

dikataegorikan kurang baik. Puskesmas bades mendapatkan nilai 3,25 

dikategorikan adalah baik. 
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9) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pelayanan adalah teknologi dan peralatan lain yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur persyaratan pelayanan, jumlah nilai dari 

setiap puskesma diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur sarana dan prasarana 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur sarana dan prasarana secara lebih spesifik dibagi menjadi dua aspek 

besar yakni: sarana dan prasarana. Sarana yang dimaksud antara lain: peralatan 

medis; perlengkapan perawatan; komputer; meubelair; tempat sampah; dan mobil 

ambulance. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Puskesmas 

Kedungjajang mendapatkan nilai paling tinggi dalam sarana dan prasarana yaitu 

sebesar 3,46 yang bermakna baik, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana sudah 

lengkap dan terpenuhi semua. Sedangkan Puskesmas Randuagung mendapatkan 

nilai paling rendah yaitu sebesar 2,90 dikarenakan alat sarana dan prasarana 
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kurang lengkap perlu tambahan lagi. Puskesmas Yosowilangun mendapatkan nilai  

yaitu 3,16 dikategorikan adalah baik. 

Nilai unsur sarana dan prasarana pada puskesamas tunjung mendapatkan 

nilai sebesar 3,08 jika dikategorikan adalah baik. Begitupun untuk Puskesmas 

Tempursari mendapatkan nilai sebesar 3,36 jika dikategorikan adalah baik. 

Puskesmas Tempeh mendapatkan nillai sebesar 3,17 jika dikategorikan baik. 

Puskesmas Tekung mendapatakan nilai sebesar 3,39 jika dikategorikan adalah 

baik. Puskemas  Sumbersari mendapatkan nilai sebesar 3,39 jika dikategorikan 

baik. Puskesmas Sukodono mendapatkan nilai sebesar 3,06 jika dikategorikan 

baik. Puskesmas senduro mendapatkan nilai 3,04 jika dikategorikan kurang baik, 

perlu adanya penambahan alat pada kotak saran yang kurang terlengkapi. 

Puskesmas Rogoturunan mendapatkan nilai sebesar 3,41 jika dikategorikan adalah 

baik. Puskesmas Ranuyoso mendapatkan niali sebesar 3,02 jika dikategorikan 

adalah kurang baik. Begitupun untuk Puskesmas Gesang mendapatkan sebesar 

2,93 jika dikategorikan adalah kurang baik dikarenakan perlu adanya 

penamabahan peralatan non medis yang kurang. Puskesmas Pronojiwo 

mendapatkan nilai sebesar 3,16  jika dikategorkan baik. 

Puskesmas Penanggal mendapatkan nillai sebesar 3,13 jika dikategorikan 

baik. Puskesmas Pasrujambe mendapatkan nilai sebesar 3,24 jika dikategorikan 

adalah baik. Puskesmas Pasirian mendapatkan nilai sebesar 3,32 jika 

dikategorikan adalah baik. Puskesmas Padang mendapatkan nilai sebsar 3,42 

dengan kategori baik. Puskesmas Labruk Kidul mendapatkan nilai sebesar 3,27 

jika dikategorikan adalah baik. Puskesmas Kunir mendapatkan nilai  sebesar 2,95 

jika dikategorikan adalah kurang baik perlu adanya penambahan sarana dan 

prasarana yang belum tersedia. Puskesmas Klakah mendapatkan nilai sebesar 3,34 

dengan kategori baik. Puskesmas Jatiroto mendapatkan nilai sebesar 3,08 jika 

dikategorikan mendapatkan nilai baik. Puskesmas Gucialit mendapatkan niali 

sebesar 3,06 jika dikategorikan adalah baik. Begitupun untuk hasil Puskesmas 

Candipuro mendapatkan nilai sebesar 3,08 dengan kategori adalah baik. 

Puskesmas bades mendapatkan nilai sebesar 3,39 jika dikategorikan adalah baik. 
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b. Penjabaran Nilai IKM Tiap Puskesmas 

1) Puskesmas Tempursari 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Tempursari, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 

 

Secara kesuluruhan berdasarkan nilai interval konversi di Puskesmas 

Tempursari adalah 88,36309524 atau sangat baik. Jika dijabarkan berdasarkan 

nilai setiap unsur IKM  maka rata-rata nilai yang ditampilkan adalah sangat baik 

tanpa adanya nilai yang kurang. 

Unsur persyaratan diketahui mendapatkan nilai unsur SKM sebesar 4,00 

yang berarti sudah sangat baik atau mendapat nilai maksimal. Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Tempursari telah ditempel di 

dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan 

secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin 

oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Sedangkan, unsur 

prosedur mendapatkan nilai sebesar 3,83 yang berarti sudah sangat baik. Hal 

tersebut disebabkan karena media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran media yang ditempel dalam 

ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan mudah dalam membaca 

sehingga pengunjung sangat mudah untuk membaca media tersebut.  
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,35 yang berarti sudah baik. Hal tersebut dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Tempursari telah dilayani sesuai dengan jadwal 

yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya dan tarif  menurut 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tempursari, pasien tidak dipungut biaya 

apapun saat mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

tabel diketahui nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,64 yang berarti 

sudah sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

Puskesmas Tempursari telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai sangat baik 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tempursari telah merasakan 

petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan 

kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga 

memudahkan pasien untuk mengkasesnya. Sarana dan prasarana dinilai sudah 

baik karena pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang 

tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Tempursari selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Tempursari juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

serta dipertahankan dan terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan 
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prasarana yang ada. Selain itu, Puskesmas Tempursari juga dapat menjaga dan 

memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga 

dapat selalu dibaca oleh pasien. 

 

2) Puskesmas Pronojiwo 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Pronojiwo, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Pronojiwo adalah 3,33 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,44 yang berarti 

sudah baik. Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas 

Tempursari telah ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai 

persyaratan juga disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui 

lisan disampaikan secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket 

pendaftaran. Sedangkan, unsur sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai 

sebesar 3,40 yang berarti sudah baik. Hal tersebut disebabkan karena media alur 

prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis 
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dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung 

dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,12 yang berarti sudah baik. Hal tersebut dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Pronojiwo telah dilayani sesuai dengan jadwal 

yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Pronojiwo, pasien tidak dipungut biaya apapun 

saat mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 

diketahui nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,56 yang berarti sudah 

sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas 

Pronojiwo telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 

pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Pronojiwo telah merasakan petugas 

mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan 

yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga 

memudahkan pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai sudah 

baik karena pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang 

tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Pronojiwo selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 
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Puskemas Pronojiwo juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

serta dipertahankan dan terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan 

prasarana yang ada. Selain itu, Puskesmas Pronojiwo juga dapat menjaga dan 

memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga 

dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan jika ada informasi terbaru. 

 

3) Puskesmas Candipuro 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Candipuro, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Candipuro adalah 3,09 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM 

beberapa unsur dapat dikategorikan baik dan kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,09 yang berarti 

sudah baik. Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas 

Candipuro telah ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai 

persyaratan juga disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui 

lisan disampaikan secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket 

pendaftaran. Sedangkan, unsur sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai 

sebesar 3,11 yang berarti sudah baik. Hal tersebut disebabkan karena media alur 
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prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis 

dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung 

dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,05 yang berarti kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Candipuro dilayani kurang sesuai dengan jadwal 

yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Candipuro, pasien tidak dipungut biaya apapun 

saat mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 

diketahui nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,15 yang berarti sudah 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Candipuro 

telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan 

jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai SKM sebesar 3,03 yang berarti 

kurang baik dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Candipuro 

merasakan petugas memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien terlalu 

cepat sehingga tidak mudah dipahami oleh pasien, namun petugas memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik. sedangakan unsur perilaku pelaksana dinilai baik 

dikarenakan petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. 

Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan 

pelayanan kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 3,00 

yang berarti kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

puskesmas tidak dapat memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak 

saran yang tersedia dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang kurang 

strategis sehingga pasien kesulitan untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana 

dinilai sudah baik karena pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan 

sarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan 

senantiasa siap digunakan. 
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Puskesmas Candipuro selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Candipuro juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

serta petugas tidak terburu-buru dalam memberikan penjelasan kepada pasien. 

Selain itu, Puskesmas Candipuro juga dapat meningkatkan dipertahankan dan 

terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta 

menempatkan kotak saran di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien, 

menyediakan bulpoin dan kertas yang cukup. 

 

4) Puskesmas Penanggal 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Penanggal, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Penanggal adalah 3,06 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM 

beberapa unsur dapat dikategorikan baik dan kurang baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur mendapat nilai kurang baik. Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Penanggal telah ditempel di dalam 

gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan secara 
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lisan oleh petugas. Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis namun ukuran media yang ditempel dalam 

ukuran kurang besar sehingga pengunjung kesulitan dalam membaca media 

tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,08 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Penanggal dilayani telah sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Penanggal, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,00 yang berarti kurang baik. Hal 

tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Penanggal telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pasien 

namun jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai baik 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Penanggal merasakan petugas 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien yang mudah dipahami oleh 

pasien, petugas memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan dengan 

cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien dengan baik. Petugas menyapa 

dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang 

membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 3,00 

yang berarti kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

puskesmas tidak dapat memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak 

saran yang tersedia dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang kurang 

strategis sehingga pasien kesulitan untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana 

dinilai sudah baik karena pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan 

sarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan 

senantiasa siap digunakan. 

Puskesmas Penanggal selanjutnya perlu meningkatkan pelayanan 

diberbagai unsur. Khususnya pada unsur persyaratan dan prosedur pelayanan 
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dengan membuat media dengan ukuran yang cukup sehingga mudah dibaca oleh 

pasien. Puskemas Penanggal juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi 

semakin baik. Selain itu, Puskesmas Penanggal perlu menempatkan kotak saran di 

tempat yang mudah dijangkau oleh pasien, menyediakan bulpoin dan kertas yang 

cukup. 

 

5) Puskesmas Pasirian 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Pasirian adalah 3,57 atau sangat baik. Dilihat dari gambar nilai IKM 

setiap unsur dapat dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai sangat 

baik. Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Pasirian telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,56 yang berarti sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Pasirian telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Pasirian, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,76 yang berarti sangat baik. Hal 

tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Pasirian telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Pasirian telah merasakan petugas mampu 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga 

memudahkan pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai sudah 

baik karena pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang 

tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Pasirian selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Pasirian juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

dengan meningkatkan keramahan petugas serta dipertahankan dan terus menjaga 
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pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, Puskesmas 

Pasirian juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu 

diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru. 

 

6) Puskesmas Bades 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Bades, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Bades adalah 3,47 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Bades telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 
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strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,38 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Bades telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Bades, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,46 yang berarti baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Bades telah merasakan hasil 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai sangat baik 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Bades telah merasakan 

petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan 

kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga 

memudahkan pasien untuk mengaksesnya, namun beberapa pasien mengatakan 

bahwa kotak saran kurang terlihat. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia 

dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Bades selanjutnya dapat mempertahankan performance (kinerja) 

layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan 
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(penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. Puskesmas Bades 

juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu 

diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru. Selain itu, Puskesmas Bades dapat membuat kotak 

saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan tertarik untuk 

memberikan kritik dan saran untuk puskesmas. 

 

7) Puskesmas Tempeh 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Tempeh, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Tempeh adalah 3,28 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik kecuali saran dan pengaduan. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Tempeh telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 
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Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,20 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Bades telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Tempeh, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,28 yang berarti baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tempeh telah merasakan hasil 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tempeh telah merasakan petugas mampu 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas 

tidak dapat memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang 

tersedia dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang kurang strategis 

sehingga pasien kesulitan untuk mengaksesnya, beberapa pasien juga mengatakan 

bahwa kotak saran kurang terlihat. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia 

dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 
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Puskesmas Tempeh selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. 

Puskesmas Tempeh juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel 

agar selalu diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta 

menambahkan jika ada informasi terbaru. Selain itu, Puskesmas Tempeh dapat 

membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan tertarik 

untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas. 

8) Puskesmas Gesang 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Gesang, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Gesang adalah 3,14 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik kecuali saran & pengaduan dan sarana & 

prasarana. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Gesang telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 
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disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut. Namun menurut 

beberapa pasien mengatakan bahwa kesulitan dalam proses meminta rujukan di 

Puskesmas Gesang. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,09 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Bades telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Gesang, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,28 yang berarti baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Gesang telah merasakan hasil 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Gesang telah merasakan petugas mampu 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas 

tidak dapat memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang 

tersedia dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang kurang strategis 

sehingga pasien kesulitan untuk mengaksesnya, beberapa pasien juga mengatakan 
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bahwa kotak saran kurang terlihat. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia 

dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Gesang selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. 

Puskesmas Gesang juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel 

agar selalu diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta 

tidak mempersulit pasien yang meminta rujukan untuk ke rumah sakit. Selain itu, 

Puskesmas Gesang dapat membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua 

pasien melihat dan tertarik untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas. 

9) Puskesmas Rogotrunan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Rogotrunan, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Rogotrunan adalah 3,46 atau sangat baik. Dilihat dari gambar nilai 

IKM setiap unsur dapat dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Rogotrunan telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut. Beberapa pasien 

mengatakan masih terdapat kejadian saling berebut nomor antrian. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,46 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Rogotrunan telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Rogotrunan, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,49 yang berarti baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Rogotrunan telah merasakan 

hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Rogotrunan telah merasakan petugas 

mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan 

yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  
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Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga 

memudahkan pasien untuk mengaksesnya. Respon pihak puskesmas terkait kritik 

dan saran sangat cepat. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena pasien 

yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia dalam 

jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan. 

Puskesmas Rogotrunan selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima serta 

meningkatkan ketertiban dalam pengambilan nomor antrian. Puskemas 

Rogotrunan juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan 

terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, 

Puskesmas Rogotrunan juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang 

ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien 

serta menambahkan jika ada informasi terbaru. 

 

10) Puskesmas Labruk Kidul 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Labruk Kidul, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,46 3,38 3,27 3,27 
3,60 

3,06 3,04 
2,76 

3,27 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Labruk Kidul adalah 3,23 atau sangat baik. Dilihat dari gambar nilai 

IKM setiap unsur dapat dikategorikan baik kecuali unsur saran dan pengaduan. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Labruk Kidul telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,27 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Labruk Kidul telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Labruk Kidul, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,60 yang berarti sangat baik. Hal 

tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Labruk Kidul telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Labruk Kidul telah merasakan petugas 

mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan 

yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas 
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tidak dapat memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang 

tersedia dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang kurang strategis sehingga 

pasien kesulitan untuk mengaksesnya, beberapa pasien juga mengatakan bahwa 

mereka tidak melihat kotak saran. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia 

dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. Namun tempat parkir yang tersedia sangat panas dan tidak tersedia 

tempat yang teduh. 

Puskesmas Labruk Kidul selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. 

Puskemas Labruk Kidul juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin 

baik dengan terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

serta menambahkan atap dibagian tempat parkir. Selain itu, Puskesmas Labruk 

Kidul juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu 

diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru. 

 

11) Puskesmas Tekung 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Tekung, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,67 3,56 3,42 
3,17 

3,90 

2,96 3,01 3,02 
3,39 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Tekung adalah 3,34 atau sangat baik. Dilihat dari gambar nilai IKM 

setiap unsur dapat dikategorikan baik kecuali unsur kompetensi pelaksana. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai sangat 

baik. Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Tekung telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,42 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Tekung telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Tekung, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,90 yang berarti sangat baik. Hal 

tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tekung telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dinilai kurang baik dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Tekung merasakan petugas terlalu cepat dalam 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, sedangkan unsur perilaku pelaksana petugas memberi 

pelayanan dengan teliti serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan 

sopan saat melayani pasien. Selain itu, masih ada petugas yang membedakan 

perlakuan saat memberikan pelayanan kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 
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memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan 

pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai sudah baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia 

dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan 

Puskesmas Tekung selanjutnya dapat mempertahankan performance (kinerja) 

layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan 

(penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima dan petugas tidak 

terburu-buru dalam menjelaskan dari pertanyaan pasien. Puskemas Tekung juga 

dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta menambahkan atap 

dibagian tempat parkir. Selain itu, Puskesmas Tekung juga dapat menjaga dan 

memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga 

dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan jika ada informasi terbaru. 

 

12) Puskesmas Kunir 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Kunir, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,43 

3,31 

3,05 

3,25 

3,12 

3,32 3,29 

3,11 

2,95 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Kunir adalah 3,20 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik kecuali unsur sarana dan prasarana. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Kunir telah ditempel 

di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,05 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Kunir telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Kunir, pasien tidak dipungut biaya apapun saat 

mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,12 yang berarti baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kunir telah merasakan hasil 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kunir merasakan petugas terlalu cepat 

dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan 

yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, petugas memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan 

kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 
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memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan 

pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai kurang baik karena 

pasien yang berkunjung ke puskesmas merasakan sarana yang tersedia dalam 

jumlah yang belum memadai seperti tempat parkir, namun masih sarana dan 

prasarana dalam kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan 

Puskesmas Kunir selanjutnya dapat mempertahankan performance (kinerja) 

layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan 

(penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. Puskemas Kunir 

juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta menambah lahan 

tempat parkir terutama untuk pasien rawat jalan. Selain itu, Puskesmas Kunir juga 

dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan jika ada 

informasi terbaru. 

 

13) Puskesmas Yosowilangun 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Yosowilangun, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,35 
3,31 

3,12 
3,17 

3,35 

3,25 

3,38 

3,22 

3,16 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di 

Puskesmas Yosowilangun adalah 3,26 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM 

setiap unsur dapat dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Yosowilangun telah 

ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga 

disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan 

secara rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. 

Media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,12 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Kunir telah dilayani sesuai dengan jadwal yang 

ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Pemberian obat untuk pasien rawat inap 

sedikit lambat. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang berkunjung ke Puskesmas 

Yosowilangun, pasien tidak dipungut biaya apapun saat mendapatkan pelayanan. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur produk dan 

jenis layanan sebesar 3,35 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Yosowilangun telah merasakan hasil pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Yosowilangun merasakan petugas terlalu 

cepat dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik, petugas memberi pelayanan dengan teliti serta 

informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. 

Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan 

pelayanan kepada pasien.  

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 

baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 
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memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan 

pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai baik karena pasien yang 

berkunjung ke puskesmas merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah yang 

memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan 

Puskesmas Yosowilangun selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima dan 

meningkatkan waktu pemberian untuk pasien rawat inap. Puskemas 

Yosowilangun juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan 

terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, 

Puskesmas Yosowilangun juga dapat menjaga dan memperhatikan media yang 

ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien 

serta menambahkan jika ada informasi terbaru. 

 

 

14) Puskesmas Sumbersari 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Sumbersari, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,42 3,42 3,42 
3,67 3,67 3,58 

3,75 

3,08 
3,39 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan oleh 

Puskesmas Sumbersari sebesar 87,23 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Indeks 

kupuasan masyarakat, Unsur persyaratan diketahui mendapatkan nilai unsur IKM 

sebesar 3,42 yang berarti baik, pengumuman mengenai persyaratan di Puskesmas 

Sumbersari telah tertempel di dinding gedung Puskesmas, Pengumuman tentang 

persyaratan juga disampaikan langsung secara lisan oleh petugas, pengumuman 

disampaikan kepada pasien baru maupun pasien lama yang berobat pada loket 

pendaftaran. Sedangkan unsur prosedur mendapatkan nilai sebesar 3,42 yang 

berarti sudah baik. Media alur prosedur pelayanan yang di tempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis, dan ukuran media yang di tempelpun 

dalam ukuran yang cukup besar, serta alur prosedur pelayanan yang 

sederhana,dengan prosedur layanan yang sederhana selanjutnya Puskesmas 

Sumbersari dapat menjaga dan meningkatkan lagi kualitas prosedur pelayanan 

dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan perawatan. 

Unsur waktu Pelayanan dinilai sudah baik oleh pasien hal ini dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sumbersari telah dilayani sesuai dengan 

jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Berbeda dengan unsur 

Unsur biaya/tarif yang mendapatkan nilai sangat baik yaitu sebesar 3,67, hal 

tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sumbersari tidak 

dipungut biaya apapun. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui 

nilai unsur produk dan jenis layanan sebesar 3,67 yang berarti sudah sangat baik. 

Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sumbersari telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksana dan unsur perilaku pelaksana dinilai sangat baik, 

hal tersebut  dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sumbersari telah 

merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan serta 

mampu menanggapi keluhan pasien dengan baik dan pelayanan yang efektif, teliti 

dan informastif kepada pasien. Serta petugas yang melayani menyapa pasien 

dengan ramah, sopan, dan sabar, selain itu petugas juga menggunakan tutur kata 
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yang baik dan petugas tidak membeda-bedakan perlakuan saat memberikan 

pelayanan kepada pasien. 

Unsur penanganan pengaduan, mendapatkan nilai baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sumbersari dapat memberikan 

saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia dikarenakan kotak 

saran sudah terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan pasien untuk 

mengkasesnya, sedangkan Unsur sarana dan prasarana dinilai baik, hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang 

tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan. 

Puskesmas Sumbersari selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Sumbersari juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi 

serta dipertahankan dan terus menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan 

prasarana yang ada agar tetap terjaga dengan baik. 

 

15) Puskesmas Jatiroto 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

jatiroto, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

3,11 3,11 3,11 

3,23 

3,11 
3,15 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan oleh 

Puskesmas Sumbersari sebesar 87,23 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Indeks 

kupuasan masyarakat, Unsur persyaratan diketahui mendapatkan nilai unsur IKM 

sebesar 3,11 yang berarti sudah baik. Pengumuman mengenai persyaratan di 

Puskesmas Jatiroto telah di tempel di gedung Puskesmas, pengumuman mengenai 

persyarratan juga disampaikan secara lisan oleh petugas dengan rutin kepada 

pasien yang berkunjung baik pasien baru maupun pasien yang sudah beberapa kali 

berobat ke Puskesmas Jatiroto pada loket pendaaftaran. Unsur prosedur 

mendapatkan nilai sebesar 3,11 yang berarti sudah baik. Hal tersebut dikarenakan 

karena alur prosedur pelayanan yang ada sederana, dan tidak rumit, serta media 

alur prosedur sudah terpajang di tempat yang strategis sehingga pasien mudah 

membaca media alur tersebut. 

Unsur waktu pelayanan dinilai sudah baik. Hal tersebut diakarenakan pasien 

berkunjung ke Puskesmas Jatiroto telah dilayani sesuai dengan SOP waktu tunggu 

pelayaan. Beberapa pasien yang berkunjung juga memberikan pernyataan bahwa 

Jam pelayanan terkadang tidak tepat waktu/tidak ontime yang karenakan adanya 

kegiatan-kegiatan dari puskesmas seperti apel pagi, sehingga waktu buka 

pelayanan menjadi molor, serta waktu tunggu pada pelayanan yang lama 

dikarenakan pasien yang berkunjung sangat banyak, akan tetapi pelayanan yang 

diberikan cepat dan sesuai dengan SOP pelayanan. Selanjutnya Puskesmas 

Jatiroto agar dapat memperhatikan waktu dalam membuka jam pelayanan yang 

tepat waktu. Unsur biaya/tarif juga dinilai sudah baik. Hal tersebut dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Jatiroto tidak dipungut biaya apapun. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui Unsur produk dan 

jenis layanan mendapatkan nilai baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Jatiroto telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksana dan unsur perilaku pelaksana dinilai sudah baik. 

Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Jatiroto telah 

merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang 
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diberikan oleh pasien serta dapat menanggapi keluhan-keluhan yang dirasakan 

oleh pasien dengan baik. dan memberikan pelayanan yang informatif kepada 

pasien. Petugas juga menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. 

Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan 

pelayanan kepada pasien. Salah satu pasien juga memberikan masukan dan saran 

untuk Puskesmas jatiroto berupa penambahan dokter pada poli umum agar ketika 

dokter salah satu dokter umum pergi kontrol ke rawat inap ada yang 

menggantikan di poli Umum agar pasien yang menunggu tidak terlalu lama.  

Unsur penanganan pengaduan, dinilai kurang baik. Hal tersebut dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke puskesmas Jatiroto tidak mengetahui keberadaan dari 

kotak saran yang tersedia, beberapa pasien menyatakan bahwa kotak saran 

dahulunya berada di depan pintu masuk, akan tetapi pada saat pembangunan di 

Puskesmas Jatiroto kotak sarannya berganti menjadi kecil yang terdapat didepan 

ruangan poli-poli, sehingga hal ini kurang memudahkan pasien untuk 

mengkasesnya. Selanjutnya Puskesmas Jatiroto agar memperhatikan dan membuat 

kotak pengaduan menjadi lebih besar dan ditaruh di tempat yang strategis. 

Sedangkan unsur sarana dan prasarana mendapatkan nilai baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang 

tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap 

digunakan, akan tetapi beberapa pasien memberikan saran dan masukan pada 

sarana dan prasarana untuk Puskesmas Jatiroto yaitu penambahan kursi menunggu 

di depan ruang tunggu obat dan di teras halaman Puskesmas, karena pasien yang 

berkunjung sangat banyak. 

Puskesmas Jatiroto selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Jatiroto juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik lagi, 

memperhatikan waktu buka pelayanan agar tepat waktu, serta peningkatan dan 

penambahan sarana dan prasarana serta terus menjaga pemeliharaan terhadap 

sarana dan prasarana yang ada. 
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16) Puskesmas Randuagung 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Randuagung, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh Puskesmas Sumbersari sebesar 87,23 dengan nilai kinerja unit pelayanan 

dinilai baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Indeks 

kupuasan masyarakat, Unsur persyaratan mendapatkan nilai sebesar 3,30 yang 

berarti sudah baik. Hal ini dikarenakan pengumuman mengenai persyaratan sudah 

diinformasikan dengan jelas dan rutin oleh petugas secara lisan di loket 

pendaftaran kepada pasien yang berkunjung. Dan pengumuman persyaratan juga 

tertempel di gedung Puskesmas Randuagung. Sedangkan Unsur prosedur 

diketahui mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,33 yang berarti sudah baik. Hal 

tersebut disebabkan karena media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran media yang ditempel dalam 

ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan mudah dalam membaca media 

tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya Puskesmas Randuagung dapat menjaga dan 

memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan perawatan sehingga 

dapat selalu dibaca oleh pasien. 

3,30 
3,33 

2,96 

3,20 3,22 
3,27 

3,19 

2,83 
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 2,96 yang berarti kurang baik. Hal ini dikarenakan beberapa 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Randuagung merasakan waktu tunggu 

pelayanan yang lama dan tidak sesuai SOP, untuk biaya dan tarif menurut pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Randuagung, pasien tidak dipungut biaya apapun 

saat mendapatkan pelayanan, sehingga unsur biaya dan tarif mendapatkan nilai 

baik. Unsur produk dan jenis pelayanan juga mendapatkan nilai baik dari pasien, 

hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Randuagung telah 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai sudah baik 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Randuagung telah merasakan 

petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan 

kepada pasien. Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan 

kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas 

tidak mengetahui keberadaan kotak saran, dan tidak adanya tindak lanjut oleh unit 

pelayanan ketika pasien komplain.. unsur sarana dan prasarana juga dinilai kurang 

baik oleh pasien. Hal ini dikarenakan ruang tunggu yang kurarng luas, dan 

kurangnya penataan ruangan, serta kurangnya penataan pada parkiran.  

Puksesmas Randuagung selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

juga harus ada peningkatan pada waktu pelayanan agar melayani dengan cepat, 

dan tepat, serta perbaikan pada kotak saran untuk diletakkan pada tempat yang 

strategis serta penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarrana khususnya 

pada pengelolaan tata ruangan dan parkiran dengan rapi. 
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17) Puskesmas Tunjung 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Tunjung, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Tunjung sebesar 79,64 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Biaya mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,62 yang berarti sangat 

baik. hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tunjung tidak 

dipungut Biaya apapun, sedangkan unsur sarana dan pengaduan mendapatkan 

nilai unsur IKM terendah yaitu 2,85 yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan 

sarana pengaduan/kotak saran tidak tersedia dengan baik dan letaknya kurang 

mudah dijangkau oleh pasien yang berkunjung. 

Dilihat dari tabel nilai unsur IKM di Puskesmas Tunjung nilai IKM setiap 

unsur dapat dikategorikan baik, seperti unsur persyaratan mendapatkan nilai unsur 

SKM sebesar 3,38 yang berarti baik, hal ini dikarenakan Pengumuman mengenai 

persyaratan pelayanan di Puskesmas Tunjung telah ditempel di dalam gedung 

puskesmas, dan Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan secara 

lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin oleh 

petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Unsur prosedur 

3,38 3,42 

2,97 

3,62 

3,13 
3,31 3,35 

2,85 
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mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,42 yang berarti baik, hal ini dikarenakan 

media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut. Unsur produk dan 

jenis layanan mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,13, hal ini dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Tunjung telah merasakan hasil pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan 

baik.  

Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 

unsur IKM yang baik, hal ini dikaenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas 

Tunjung telah merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap 

pertanyaan pasien, memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan 

dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien dengan baik, dan memberi 

pelayanan dengan teliti serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan 

sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan 

perlakuan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Unsur sarana dan prasarana 

mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,08. Hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah 

yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan. Selain 

unsur sarana pengaduan, unsur waktu mendapatkan nilai IKM yang kurang baik 

juga yaitu sebesar 2,97 yang berarti kurang baik. hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung merasakan waktu tunggu pelayanan yang lama. 

Puskesmas Tunjung selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Tunjung juga dapat meningkatkan pelayanan dengan waktu tunggu 

yang cepat, serta peningkatan pada sarana pengaduan. 

 

 

 

 



Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 
Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | 102  

 

18) Puskesmas Sukodono 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Sukodono, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Sukodono sebesar 79,42 dengan nilai kinerja unit pelayanan 

dinilai baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, 

Unsur Biaya mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,28 yang berarti 

baik. hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sukodono tidak 

dipungut Biaya apapun, sedangkan unsur saran dan pengaduan mendapatkan nilai 

unsur IKM terendah yaitu 3,00 yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan 

sarana pengaduan  kurang memadai dan tidak tersedia dengan baik serta saran dan 

pengaduan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh petugas. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,18 yang berarti baik, Pengumuman mengenai persyaratan 

pelayanan di Puskesmas Sukodono telah ditempel di dalam gedung puskesmas. 

Akan tetapi beberapa pasien menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan terrkait 

persyaratan dan pelayanan dari petugas di loket pendaftaran. Unsur prosedur 

mendapatkan nilai 3,27 yang berati baik, hal ini dikarenakan media alur prosedur 

pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran 
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media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan 

mudah dalam membaca media tersebut, akan tetapi beberapa pasien mengatakan 

bahwa kurang jelas alur ketika sudah waktunya pengambil obat.  

Unsur waktu pelayanan dinilai sudah baik oleh pasien, hal ini dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sukodono telah dilayani sesuai dengan 

jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas, pada unsur waktu 

pelayanan beberapa pasien memberikan masukan dan saran terhadap puskesmas 

Sukodono seperti pembuatan antrian digiital karena antrian yang terrlalu lama, 

hasil rekam medis yang lama hingga harus menunggu selama 2 hari dan pujian 

terhadap beberapa pelayanan yang cepat dan tepat. Unsur produk dan jenis 

pelayanan juga dinilai baik oleh pasien. Hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Sukodono telah merasakan hasil pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai sangat baik 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sukodono telah merasakan 

petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan 

layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi 

keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

salah satu pasien mengatakan ada petugas yang membedakan perlakuan antara 

pasien yang menggunakan JKN dan tidak saat memberikan pelayanan kepada 

pasien. Unsur sarana dan prasarana dinilai kurang baik oleh pasien, hal ini 

dikarenakan kurangnya modernnya sarana dan prasarana yang digunakan seperti 

tidak adanya antrian digital sehingga antrian sangat lama dirasakan. 

Puskesmas Sukodono selanjutnya dapat mempertahankan dan 

meningkatan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan 

pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan 

kesehatan yang diterima, namun perlunya perbaikan terhadap waktu pelayanan 

serta penambahan antrian digital agar antrian dan waktu tunggu pelayanan bisa 

menjadi lebih baik dan cepat dan tepat. 
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19) Puskesmas Padang 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Padang, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Padang sebesar 84,64 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Peryaratan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,64 yang berarti 

sangat baik. hal ini dikarenakan . Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan 

di Puskesmas Padang telah ditempel di dalam gedung puskesmas. Pengumuman 

mengenai persyaratan juga disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman 

melalui lisan disampaikan secara rutin oleh petugas setiap hari baik pasien baru 

maupun pasien yang sudah beberapa kali berkunjung saat pasien datang ke loket 

pendaftaran, sedangkan unsur saran dan pengaduan mendapatkan nilai unsur IKM 

terendah yaitu 3,05 yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan sarana 

pengaduan/kotak saran tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pasien yang 

berkunjung. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

prosedur pelayanan sebesar 3,55 yang berarti sangat baik, hal ini dikarenakan 
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media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang 

strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga 

pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut serta alur prosedur 

yang sederhana. Sedangkan unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai 3,37 yang 

berarti baik, hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Padang 

telah dilayani sesuai dengan jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh 

petugas. Unsur biaya dan tarif dinilai baik oleh pasien, hal ini dikarenakan pasien 

tidak dipungut biaya apapun saat mendapatkan pelayanan. Unsur produk dan jenis 

layanan dinilai baik juga oleh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Padang, hal 

ini dikarenakan pasien merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 

unsur IKM yang baik, hal ini dikaenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas 

Padang telah merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap 

pertanyaan pasien, memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan 

dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien dengan baik, dan memberi 

pelayanan dengan teliti serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan 

sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan 

perlakuan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Unsur sarana dan prasarana 

mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,42. Hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah 

yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan. 

Puskesmas Padang selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas padang juga harus memperhatikan dan memanfaatkan sarana 

pengaduan dengan baik, serta peningkatan pelayanan menjadi lebih baik lagi. 
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20) Puskesmas Pasrujambe 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Pasrujambe, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan oleh 

puskesmas Pasrujambe sebesar 79,71 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Produk dan jenis layanan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,38 

yang berarti sudah baik. hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

Puskesmas Pasrujambe telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik, sedangkan unsur 

saran dan pengaduan mendapatkan nilai unsur IKM terendah yaitu 3,00 yang 

berarti kurang baik, hal ini dikarenakan sarana pengaduan/kotak saran tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pasien yang berkunjung, kurangnya adanya arahan 

dari petugas untuk pengisian kotak saran sehingga kotak saran kurang 

dipergunakan dengan baik. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,24 yang berarti baik, hal ini dikarenakan Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Pasrujambe telah ditempel di 

dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan 
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secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan juga disampaikan secara 

rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Sedangkan, 

unsur prosedur mendapatkan nilai sebesar 3,27 yang berarti sudah baik. Hal 

tersebut disebabkan karena media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran media yang ditempel dalam 

ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan mudah dalam membaca media 

tersebut. 

Unsur waktu diketahui mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,05 yang 

berarti kurang baik, hal ini disebabkan karena waktu tunggu pelayanan agak 

sedikit lama karena banyak pasien yang berkunjung. Unsur biaya dinilai sudah 

baik oleh pasien, hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung tidak dipungut biaya 

apapun saat mendapatkan pelayanan. Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku 

pelaksana mendapatkan nilai unsur IKM yang baik, hal ini dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Puskesmas Pasrujambe telah merasakan petugas mampu 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta 

petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak 

ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan kepada 

pasien. Unsur sarana dan prasarana mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,24. 

Hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana 

yang tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa 

siap digunakan, salah satu pasien mengatakan perlunya petugas parkir yang 

mengatur parrkiran agar tidak menjadi satu dengan pasar. 

Puskesmas Pasrujambe selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Pasrujambe juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik 

lagi, serta peningkatan pelayanan pada sarana pengaduan agar dapat di 

manfaatkan lebih baik lagi, serta penambahan petugas parkir agar tidak jadi satu 

dengan lahan parkir pasar. 
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21) Puskesmas Senduro 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Senduro, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan oleh 

Puskesmas Senduro sebesar 79,06 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai baik. 

jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Produk dan jenis layanan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,39 

yang berarti sudah baik. hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

Puskesmas Pasrujambe telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik, sedangkan unsur 

saran dan pengaduan mendapatkan nilai unsur IKM terendah yaitu 3,00 yang 

berarti kurang baik, hal ini dikarenakan sarana pengaduan/kotak saran kurang 

memadai dan tidak tersedia dengan baik serta kurang mudah dijangkau. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,37 yang berarti baik, hal ini dikarenakan Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Senduro telah ditempel di dalam 

gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan secara 
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lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin oleh 

petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Sedangkan, unsur 

prosedur mendapatkan nilai sebesar 3,23 yang berarti sudah baik. Hal tersebut 

disebabkan karena media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis sehingga pengunjung dengan mudah dalam 

membaca media tersebut dan prosedur yang sederhana. 

Unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai IKM sebesar 3,03 yang berrarti 

kurang baik, hal ini dikarenakan waktu tunggu pelayanan sedikit antri karena 

banyak pasien yang berkunjung, walau begitu rata-rata pasien merasa puas dengan 

waktu pelayanan. Untuk biaya dan tarif dinilai sudah baik oleh pasien karena 

pasien tidak dipungut biaya apapun saat mendapatkan pelayanan. Unsur 

kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai unsur IKM yang 

baik, hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Senduro telah 

merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, 

memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, 

menanggapi keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti 

serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani 

pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat 

memberikan pelayanan kepada pasien. Unsur sarana dan prasarana mendapatkan 

nilai unsur IKM sebesar 3,04 yang berarti kurang baik. Hal ini dikarenakan 

beberapa pasien menganggap sarana dan prasarana masih ada yang belum 

modern, akan tetapi sebagian besar pasien yang berkunjung ke puskesmas 

Senduro telah merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai, 

kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan.  

Puskesmas Senduro selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Senduro juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi 

terutama pada peningkatan waktu pelayanan serta pemanfaatan saran dan 

pengaduan agar lebih diperhatikan penempatan kotak sarannya. 
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22) Puskesmas Gucialit 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Gucialit, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Gucialit sebesar 83,97 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Produk dan jenis layanan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,75 

yang berarti sudah sangat baik. hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

Puskesmas Pasrujambe telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik, sedangkan unsur 

sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,06 dengan nilai kurang 

baik, hal ini dikarenakan salah satu pasien mengatakan antrian yang lama, dan 

terdapat kamar mandi yang tidak tersedia dengan bersih. Unsur saran dan 

pengaduan, dan unsur produk mendapatkan nilai unsur IKM yang sama yaitu 3,19 

yang berarti baik, hal ini dikarenakan tidak adanya sarana pengaduan/kotak 

dipuskesmas Gucialit akan tetapi komplain secara lisan langsung ditindaklanjuti 

olehh petugas, dan pasien yyang berkunjung tidak dikenai biaya apapun pada saat 

mendapatkan pelayanan. 
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,46 yang berarti baik, hal ini dikarenakan Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Pasrujambe telah ditempel di 

dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan 

secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan juga disampaikan secara 

rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Sedangkan, 

unsur prosedur mendapatkan nilai sebesar 3,43 yang berarti sudah baik. Hal 

tersebut disebabkan karena media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah 

ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran media yang ditempel dalam 

ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan mudah dalam membaca media 

tersebut, serta alur pelayanan yang sederhana. 

Unsur waktu pelayanan sebesar 3,39 yang berarti sudah baik. Hal tersebut 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Gucialit telah dilayani sesuai 

dengan jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Unsur kompetensi 

pelaksana dinilai sudah baik oleh pasien, hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas Gucialit telah merasakan petugas mampu memberikan 

penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang efektif, 

memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien 

dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif. Sedangkan 

unsur perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,70 yang berarti sangat baik, hal ini 

dikarenakan petugas menyapa dengan ramah, sopan, dan sabar saat melayani 

pasien, petugas juga menggunakan tutur kata yang baik pada saat melakukan 

pelayanan. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

Puskesmas Gucialit selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Gucialit juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

terutama pada sarana dan prasarana untuk lebih ditingkatkan dan dibenahi untuk 

membersihkan kamar mandi/toilet secara rutin, serta Puskesmas Gucialit 
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diharapkan untuk membuat kotak pengaduan agar pasien dapat membuat saran 

dan masukan untuk Puskesmas Gucialit. 

 

23) Puskesmas Kedungjajang 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Kedungjajang, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Kedungjajang sebesar 88,84 dengan nilai kinerja unit pelayanan 

dinilai sangat baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 

unsur, Unsur prosedur mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,63 yang 

berarti sangat baik. hal ini dikarenakan karena media alur prosedur pelayanan 

yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis dan ukuran media 

yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung dengan mudah 

dalam membaca media tersebut, dan alur prosedur sederhana. Sedangkan unsur 

saran dan pengaduan mendapatkan nilai unsur IKM terendah yaitu 3,42 walaupun 

terendah, akan teteapi masih berarti baik, hal ini dikarenakan sarana pengaduan 

tidak tersedia seperti stik untuk pengaduan tidak ada. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,46 yang berarti baik, hal ini dikarenakan Pengumuman 

mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas Kedungjajang telah ditempel di 
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dalam gedung puskesmas. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan 

secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan juga disampaikan secara 

rutin oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Sedangkan, 

unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai sebesar 3,60 yang berarti sangat baik, 

hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kedungjajang telah 

dilayani sesuai dengan jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. 

Untuk biaya dan tarif dinilai sangat baik oleh pasien karena pasien tidak dipungut 

biaya apapun saat mendapatkan pelayanan. unsur produk dan jenis layanan 

mendapatkan nilai sebesar 3,56 yang berarti sangat baik, hal ini dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kedungjajang telah merasakan hasil 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis layanan 

berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 

unsur IKM yang sangat baik, hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke 

Puskesmas Kedungjajang telah merasakan petugas mampu memberikan 

penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang efektif, 

memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien 

dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif serta petugas 

menyapa dengan ramah, sopan, dan menggunakan tutur kata yang baik saat 

melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat 

memberikan pelayanan kepada pasien. Unsur sarana dan prasarana mendapatkan 

nilai unsur IKM sebesar 3,46 yang berarti baik. Hal ini dikarenakan pasien telah 

merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai, kondisi bersih, 

terawat dan senantiasa siap digunakan, serta dengan fasilitas yang modern.  

Puskesmas Kedungjajang selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Kedungjajang juga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. 
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24) Puskesmas Klakah 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Klakah, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Klakah sebesar 82,22 dengan nilai kinerja unit pelayanan dinilai 

baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel unsur, Unsur 

Peryaratan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,56 yang berarti 

sangat baik. hal ini dikarenakan . Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan 

di Puskesmas Klakah telah ditempel di dalam gedung Puskesmas. Pengumuman 

mengenai persyaratan juga disampaikan secara lisan oleh petugas. Pengumuman 

melalui lisan disampaikan secara rutin oleh petugas setiap hari baik pasien baru 

maupun pasien yang sudah beberapa kali berkunjung saat pasien datang ke loket 

pendaftaran, sedangkan unsur saran dan pengaduan mendapatkan nilai unsur IKM 

terendah yaitu 2,90 yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan sarana 

pengaduan/kotak saran tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pasien yang 

berkunjung, dan tidak ada tindak lanjut oleh unit pelayanan ketika pasien 

komplain. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

prosedur pelayanan sebesar 3,46 yang berarti baik, hal ini dikarenakan media alur 

prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis 
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dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung 

dengan mudah dalam membaca media tersebut serta alur prosedur yang 

sederhana. Sedangkan unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai 3,16 yang berarti 

baik, hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Padang telah 

dilayani sesuai dengan jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas, 

salah satu pasien mengatakan bahwa pelayanan KIA kurang baik karena petugas 

tidak ada pada saat dibutuhkan karena suatu alasan tertentu. Unsur biaya dan tarif 

dinilai baik oleh pasien, hal ini dikarenakan pasien tidak dipungut biaya apapun 

saat mendapatkan pelayanan. Unsur produk dan jenis layanan dinilai baik juga 

oleh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Klakah, hal ini dikarenakan pasien 

merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan jenis 

layanan berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 

unsur IKM yang baik, hal ini dikaenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas 

Klakah telah merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap 

pertanyaan pasien, memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan 

dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan pasien dengan baik, dan memberi 

pelayanan dengan teliti serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan 

sopan saat melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan 

perlakuan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Unsur sarana dan prasarana 

mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,34. Hal ini dikarenakan pasien yang 

berkunjung ke puskesmas telah merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah 

yang memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan. 

Puskesmas Klakah selanjutnya dapat mempertahankan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, namun 

Puskemas Klakah dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi serta 

juga harus memperhatikan dan memanfaatkan sarana pengaduan dengan baik, dan 

peningkatan dan pengelolaan pelayanan KIA dengan baik. 
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25) Puskesmas Ranuyoso 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas 

Ranuyoso, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh puskesmas Ranuyoso sebesar 75,46 dengan nilai kinerja unit pelayanan 

dinilai kurarng baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

tabel unsur, Unsur Peryaratan mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,07 

yang berarti baik. hal ini dikarenakan. Pengumuman mengenai persyaratan 

pelayanan di Puskesmas Ranuyoso hanya disampaikan secara lisan oleh petugas.  

Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin oleh petugas setiap hari saat 

pasien datang ke loket pendaftaran. Tidak terdapat pengumuman pesyaratan yang 

terpampang di gedung Puskesmas. sedangkan unsur saran dan pengaduan 

mendapatkan nilai unsur IKM terendah yaitu 2,93 yang berarti kurang baik, hal ini 

dikarenakan sarana pengaduan/kotak saran tidak dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh pasien yang berkunjung, serta kurangnya arahan pengisian kotak saran 

kepada pasien setelah mendapatkan pelayanan. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

prosedur pelayanan sebesar 2,98 yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan 
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media alur prosedur pelayanan yang ditempel penempatannya kurang strategis, 

dan kurang pendahaannya sehingga pasein tidak dapat membaca media alur 

prosedurnya dengan jelas dan baik, serta kurang jelasnya informasi ada dan tidak 

adanya ccek USG. Sedangkan unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai 3,02 

yang berarti kurang baik, hal ini dikarenakan beberapa pasien yang berkunjung 

mendapatkan waktu tunggu pelayanan yang agak lama karena pasien yang 

berrkunjung agak banyak, akan tetapi rata-rata pasien merasakan telah dilayani 

sesuai dengan jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas. Unsur biaya 

dan tarif dinilai kurang baik oleh pasien, hal ini dikarenakan kurangnya pemberian 

informasi biaya tarif di rawat inap, akan tetapi rata-rata pasien menjawab puas 

dengan Biaya dan tarif hal ini dikarenakan pasien tidak dipungut biaya apapun 

saat mendapatkan pelayanan di rawat jalan. Unsur produk dan jenis layanan 

dinilai kurang baik oleh pasien yang berkunjung ke Puskesmas Ranuyoso, hal ini 

dikarenakan pasien merasakan hasil pelayanan yang diberikan kurang sesuai 

dengan harapan pasien sepeti informasi-infomasi yang kurang bisa terbaca dengan 

jelas. . 

Unsur kompetensi pelaksna dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 

unsur IKM yang kurang baik, walaupun mendapatkan nilai yang kurang baik, 

rata-rata pasien menjawab dengan puas pada unsur kompetensi dan perilaku 

pelaksana, hal ini dikaenakan pasien yang berkunjung ke Puskesmas Ranuyoso 

telah merasakan petugas mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan 

pasien, memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan 

cekatan, menanggapi keluhan pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan 

teliti serta informatif serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat 

melayani pasien. Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat 

memberikan pelayanan kepada pasien, walau demikian Pasien tidak memberikan 

jawaban sangat puas, sehingga nilainya berrari tidak baik. Unsur sarana dan 

prasarana mendapatkan nilai unsur IKM sebesar 3,02 yang berarti kurang baik. 

Hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas Ranuyso belum 

merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai dengan sangat puas.  
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Puskesmas Ranuyoso selanjutnya dapat Meningkatkan performance 

(kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien belum sesuai dengan 

kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, 

Puskemas Ranuyoso juga dapat meningkatkan, serta menambah 

informasiPersyartan serta merubah tempat media alur prosedur agar lebih 

strrategis sehingga dapat dibaca oleh pasien, serta pengarahan pasien oleh petugas 

untuk mengisi kotak saran dan masukan serta pengadaan kotak pengaduan 

menjadi lebih baik dan tersedianya sarana pengaduan yang memadai dan lengkap 

sepeti keras, bulpoin, kotak pengaduan, dll. 

 

4.2.4 Hasil IKM Pelayanan Perijinan Dinas Kesehatan 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Dinas 

Kesehatan, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-

rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur persyaratan secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek yakni : 

adanya pengumuman terbuka tentang persyaratan di tempat yang mudah diakses, 

kejelasan pengumuman tentang persyaratan, dan kemudahan persyaratan 

administrasi dan teknis untuk mendapatkan pelayanan. Berdasarkan informasi 
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yang tersaji dalam gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,22 yang artinya 

baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan diinformasikan 

melalui formulir yang diberikan petugas sehingga dapat dibawa dan dengan 

mudah persyaratan dapat dipenuhi. 

Untuk sistem, mekanisme, dan prosedur secara lebih spesifik dibagi 

menjadi tiga aspek yakni adanya penguman terbuka tentang prosedur di tempat 

yang mudah diakses, kejelasan penguman tentang prosedur, dan kesedeharnaan 

dan kemudahan pelaksanaan alur proses pelayanan. Berdasarkan informasi yang 

tersaji pada gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,16 yang berarti 

mendapat nilai baik. Media alur prosedur pelayanan sudah ditempel di ruang 

pelayanan dan prosedur mudah untuk diikuti dengan persyaratan yang lengkap 

namun sebaiknya SOP lama waktu pelayanan dapat diinformasikan sehingga 

pengguna pelayanan tidak salah paham dengan waktu pelayanan yang cukup 

panjang. 

Unsur waktu penyelesaian secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek 

yaitu informasi terkait jam/waktu pelayanan yang jelas, ketepatan waktu 

pelayanan, ketepatan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sesuai 

SOP. Berdasarkan informasi yang tersaji pada gambar diketahui nilai unsur SKM 

sebesar 3,09 yang berarti mendapat nilai baik. Waktu pelayanan di Dinas 

Kesehatan memang sudah ditetapkan dan ditempelkan, walau mendapat nilai baik 

namun terkadang waktu buka pelayanan tidak sesuai dengan yg diinformasikan. 

Unsur biaya/tarif secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek yakni: 

kesesuaian tarif dengan harapan; tambahan biaya untuk pelayanan yang lebih 

cepat; adanya imbalan/ gratifikasi. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,50 yang berarti sbaik. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat yang mengurus perijinan tidak dipungut biaya apapun 

sesuai dengan harapan pengguna layanan. 

Unsur produk spesifikasi jenis layanan secara lebih spesifik dibagi 

menjadi 3 aspek yaitu : terbuka informasi terkait jenis layanan, fungsi jenis 

layanan yang berjalan dengan baik, dan harapan terhadap hasil kepuasan. 

Berdasarkan informasi yang tersaji pada gambar diketahui nilai unsur SKM 
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sebesar 3,11 yang berarti mendapat nilai baik. Informasi jenis layanan yang sudah 

ditempel dan semua jenis layanan dapat diakses dengan baik oleh pengguna pada 

semua jenis layanan. 

Unsur kompetensi pelaksana secara lebih spesifik dibagi menjadi beberapa 

aspek yaitu kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan, ketepatan petugas 

dalam memberi pelayanan, ketelitian petugas, komunikasi petugas dengan 

pengguna pelayanan dan kepercayaan pengguna pelayanan terhadap keahlian 

pasien. Berdasarkan informasi yang tersaji pada gambar diketahui nilai unsur 

SKM sebesar 3,13 yang berarti mendapat nilai baik. Petugas pelayanan memiliki 

kompetensi yang baik dalam melayani pengguna pelayanan. 

Unsur perilaku pelaksana secara lebih spesifik dibagi menjadi beberapa 

aspek yaitu keramahan petugas, ketelatenan petugas, dan perhatian petugas dalam 

melayani pengguna pelayanan, tanggung jawab dan profesionalisme petugas, dan 

sopan satun petugas terhadap pengguna pelayanan. Berdasarkan informasi yang 

tersaji pada gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,12 yang berarti 

mendapat nilai baik. Petugas pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, 

petugas yang cukup bersahabat dengan pengguna pelayanan merasa dilayani 

dengan baik. Petugas dinilai ramah, cekatan, dan teliti dalam melakukan tugasnya 

dalam melayani pengguna.  

Unsur penanganan, saran, dan masukan secara lebih spesifik dibagi 

menjadi beberapa aspek yaitu mudahnya akses terhadap kotak saran, terpenuhi 

sarana pada kotak saran, dan tindak lanjut dari pengaduan. Berdasarkan informasi 

yang tersaji pada gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 2,99 yang berarti 

mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena kotak saran yang kurang 

dilengkapi dengan sarana yang memadai dan pengguna layanan jarang sekali 

menggunakan sarana kotak saran. 

Unsur sarana dan prasarana pelayanan secara lebih spesifik dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu penggunaan teknologi, ruangan pelayanan dan ruang 

tunggu nyaman, mushola dan toilet bersih, tempat parkir aman dan nyaman, 

peralatan medis dan seluruh prasarana baik. Berdasarkan informasi yang tersaji 

pada gambar diketahui nilai unsur SKM sebesar 3,28 yang berarti mendapat nilai 
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baik. Ruangan untuk konsultasi bersih dan cukup dingin sehingga nyaman 

digunakan sebagai ruang pelayanan. Hal lain disebabkan karena parkiran yang 

kurang memadai dan perlu adanya ruang pelayanan dan ruang tunggu yang lebih 

luas. 

 

4.2.5 Hasil IKM RSUD Pasirian 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di RSUD 

Pasirian Kabupaten Lumajang, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan berdasarkan 

tiap-tiap unsur pelayanan sebagai berikut : 

a. Penjabaran Nilai SKM Berdasarkan 9 Unsur 

1) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Persyaratan 

 Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. Berdasarkan 

hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat pada bagian unsur persyaratan 

pelayanan, jumlah nilai dari setiap puskesma diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

unsur pelayanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur persyaratan secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek yakni: 

adanya pengumuman terbuka tentang persyaratan di tempat yang mudah diakses; 

kejelasan pengumuman tentang persyaratan; dan kemudahan persyaratan 

administrasi dan teknis untuk mendapatkan pelayanan. Secara umum persyaratan 

pelayanan yang dibawa ketika akan mendapatkan pelayanan di RSUD Pasirian 
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adalah sama, karena pemenuhan persyaratan pelayanan berada satu pintu yaitu 

pada loket pendaftaran. Rata-rata nilai IKM dari 9 unit pelayanan yang ada di 

RSUD Pasirian adalah 3,36 yang artinya baik. Persyaratan pelayanan yang dibawa 

mudah dipenuhi dan diinformasikan dengan jelas melalui media atau langsung 

oleh petugas loket. Bagi beberapa pasien utamanya di poli gigi dan mulut 

persyaratan pelayanan dianggap sangat mudah dipenuhi dan diinformasikan 

dengan jelas. Secara keseluruhan, penilaina tentang persyaratan pelayanan pada 

masing-masing unit pelayanan adalah baik.  

 

2) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Prosedur 

Sistem, mekanisme, prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang 

dibakuan bagi penerima pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur sistem, mekanisme dan prosedur 

pelayanan, jumlah nilai dari setiap poli di RSUD Pasirian diperoleh dari jumlah 

nilai rata-rata sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur secara lebih spesifik dibagi 

menjadi tiga aspek yakni: adanya pengumuman terbuka tentang prosedur di 

tempat yang mudah diakses; kejelasan pengumuman tentang prosedur; dan 

kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaan alur proses pelayanan. Berdasarkan 

informasi yang tersaji dalam gambar rata-rata keseluruhan poi dalam unsur 

prosedur adalah 3,27 yang masuk dalam kategori baik. Secara umum prosedur 
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yang harus dilaksanakan untuk seluruh poli rawat jalan adalah sama, namun 

dalam peniliannya  yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah poli Gigi dan 

Mulut adalah sebesar 3,55. Secara umum prosedur yang ditawarkan mudah diikuti 

dan sistem yang diterapkan mudah diterima oleh pasien. 

Namun, berbeda dengan poli-poli rawat jalan, poli rawat inap memiliki 

prosedur yang berbeda karena pasien rawat inap harus terlebih dahulu mendaftar 

IGD kemudian setelah diobservasi dapat mendaftar lagi untuk rawat inap. Hasil 

analisis survei, rawat inap mendapatkan nilai 3,23 yang termasuk dalam kategori 

baik. Walaupun termasuk dalam kategori baik, peningkatan pelayanan terkait 

dengan sistem, mekanisme, dan prosedur perlu dilakukan. Menurut salah satu 

responden, alur untuk pendaftaran pasien rawat inap perlu diringkas sehingga 

memudahkan pasien yang akan rawat inap. 

 

3) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Waktu 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur waktu pelayanan, jumlah nilai dari setiap 

poli di RSUD Pasirian diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur waktu pelayanan 

sebagai berikut: 
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Unsur waktu penyelesaian secara lebih spesifik dibagi menjadi tiga aspek 

besar yakni: waktu tunggu pelayanan, jadwal pelayanan, dan kesediaan petugas 

selama waktu layanan. Waktu tunggu pelayanan yang dimaksud antara lain: di 

loket pendaftaran, IGD, rawat jalan, hasil laboratorium, obat jadi, obat racikan, 

informasi tagihan pasien rawat inap, dan pelayanan ambulance/mobil jenazah. 

Jadwal pelayanan meliputi: pendaftaran, pelayanan, jam kunjungan, pemberian 

makanan pasien, IGD, dan pelayanan ambulance/mobil jenazah. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel IGD mendapatkan nilai rata-rata 

waktu pelayanan tertinggi yaitu sebesar 3,33 dengan kategori baik. Sedangkan 

poli obstetric mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu 2,97 dengan kategori 

kurang baik. Salah satu responden poli obstetri menyatakan bahwa antriannya 

relatif lama. Poli paru mendapatkan nilai rata-rata 3,31 dengan kategori baik. Poli 

bedah mendapatkan nilai rata-rata 3,16 dengan kategori baik. Poli ginekologi 

mendapatkan nilai rata-rata 3,00 dengan kategori baik. Poli kesehatan anak 

mendapatkan nilai rata-rata 3,13 dengan kategori baik. Rawat inap mendapatkan 

nilai rata-rata 3,17 dengan kategori baik. Poli gigi dan mulut mendapatkan nilai 

rata-rata 3,32 dengan kategori baik. Poli penyakit dalam  mendapatkan nilai rata-

rata 3,12 dengan kategori baik. Beberapa responden poli penyakit dalam 

menyatakan bahwa waktu tunggu antrian pendaftaran dan pemeriksaan relatif 

lama serta dokter terkadang tidak tepat waktu dalam melakukan pelayanan.  

 

4) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Biaya/Tarif 

Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan. Berikut ini adalah hasil yang 

didapat selama pengamatan dan wawancara. 
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel IGD mendapatkan nilai 

rata-rata biaya atautarif pelayanan tertinggi sebesar 3,39 dengan kategori baik. 

Sedangkan poli ginekologi mendapatkan nilai rata-rata biaya atau tarif pelayanan 

terendah yaitu sebesar 3,00 dengan kategori kurang baik. Poli paru mendapatkan 

nilai rata-rata 3,32 dengan kategori baik. Poli bedah mendapatkan nilai rata-rata 

3,18 dengan kategori baik. Poli obstetri mendapatkan nilai rata-rata 3,14 dengan 

kategori baik. Poli kesehatan anak mendapatkan nilai rata-rata 3,37 dengan 

kategori baik. Menurut salah satu responden poli kesehatan anak bahwa informasi 

terkait daftar tarif sesuai perda tidak terlihat. Rawat inap mendapatkan nilai rata-

rata 3,15 dengan kategori baik. Salah satu responden rawat inap di RSUD Pasirian 

menyatakan bahwa biaya rawat inap per hari tidak diinformasikan. Poli gigi dan 

mulut mendapatkan nilai rata-rata 3,33 dengan kategori baik. Poli penyakit dalam  

mendapatkan nilai rata-rata 3,28 dengan kategori baik. 

 

5) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Produk/Jasa 

Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penghitungan 

indeks kepuasan masyarakat pada bagian unsur produk/jasa spesifikasi jenis 

layanan, jumlah nilai dari setiap poli diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur 

produk/jasa spesifikasi jenis layanan sebagai berikut: 
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Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan secara lebih spesifik dibagi menjadi 

dua aspek yakni: kesesuaian hasil layanan dengan ketentuan; dan kesesuaian hasil 

layanan dengan harapan responden. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

tabel Poli Gigi dan Mulut mendapat nilai paling tinggi dalam mengelola 

spesifikasi jenis pelayanan yaitu sebesar 3,67 yang bermakna sangat baik. 

Begitupun Poli Paru mendapatkan nilai 3,53 dikategorikan nilai sangat baik. 

Sedangkan Poli Ginekologi mendapatkan nilai paling rendah dalam produk 

spesifikasi jenis pelayanan yaitu 3,00 yang berarti kurang baik.  

Nilai unsur produk spesifikasi jenis pelayanan IGD mendapatkan nilai 3,44 

dikategorikan nilai baik, Poli Bedah dengan nilai 3,31 dikategorikan nilai baik, 

Rawat Inap dengan nilai 3,23 dikategorikan nilai baik, Poli Kesehatan Anak 

dengan nilai 3,18 dikategorikan nilai baik, Poli Penyakit Dalam dengan nilai 3,17 

dikategorikan nilai baik dan Poli Obstetri dengan nilai 3,02 dikategorikan nilai 

kurang baik. 

 

6) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Kompotensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah Kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman, jumlah 

nilai dari setiap poli di RSUD Pasirian diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur 

Kompetensi pelaksana sebagai berikut: 
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Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel poli Paru mendapatkan 

nilai rata-rata kompetensi pelaksana tertinggi yaitu sebesar 3,46 dengan kategori 

Baik, sedangkan poli Ginekologi mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu 2,95 

dengan kategori kurang baik, hal ini dikarenakan petugas administrasi tidak 

memberikan pelayanan dengan cepat dan cekatan. Poli bedah mendapatkan nilai 

rata-rata sebesar 3,19 dengan kategori baik. Poli obstetri mendapatkan nilai rata-

rata sebesar 3,05 dengan kategori kurang baik. Poli kesehatan Anak mendapatkan 

nilai rata-rata sebesar 3,33 dengan kategori baik, beberapa responden poli anak 

menyatakan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas di poli 

kesehatan anak terutama dokter spesialis anak dan perawatnya. Rawat inap 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,32 dengan kategori baik, walaupun 

mendapatkan kategori baik, salah satu responden menyatakan tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis orthopedi yang tidak melayani 

keluhan pasien dengan baik dan benar, akan tetapi pelayanan yang diberikan oleh 

dokter bedah umum dan perawat-perawat di rawat inap sangat baik. Poli gigi dan 

mulut mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,37 dengan kategori baik. Poli 

penyakit dalam mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,37 dengan kategori baik. 

IGD mendapatkan nilai rata-rata sebesa 3,33 dengan kategori baik. 
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7) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

Jumlah nilai dari setiap poli di RSUD Pasirian diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

unsur Perilaku Pelakasana sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel poli Gigi dan mulut  

mendapatkan nilai rata-rata Perilaku Pelaksana tertinggi yaitu sebesar 4,00 dengan 

kategori sangat baik, sedangkan poli obstetri mendapatkan nilai rata-rata terendah 

yaitu 3,19, walaupun mendapatkan kategori terendah poli obstetri masih dengan 

kategori baik. Poli Paru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,78 dengan kategori 

sangat baik. Poli Bedah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,44 dengan kategori 

baik. Poli ginekologi mendapatkan nilai sebesar 3,50 dengan kategori baik, poli 

kesehatan anak mendapatkan nilai sebesar 3,44 dengan kategori baik. Rawat inap 

mendapatkan nilai sebesar 3,30 dengan kategori baik, beberapa responden 

menyatakan bahwa petugas penjaga pintu pengunjung kurang bisa menjaga tutur 

kata dengan baik ketika menegur pengunjung, dan beberapa responden juga 

mengatakan perawat dan dokter yang bertugas sangat ramah, sopan, perhatian saat 

melakukan pelayanan dan mudah untuk ditemui saat dibutuhkan. Poli penyakit 

dalam mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,42 dengan kategori baik. IGD 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,33 dengan kategori baik. 
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8) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pengaduan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap poli di RSUD Pasirian diperoleh 

dari jumlah nilai rata-rata unsur pengaduan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan secara lebih spesifik 

dibagi menjadi lima aspek yakni: ketersediaan informasi; ketersediaan fasilitas; 

waktu tindak lanjut unit layanan; informasi tindak lanjut unit layanan; dan 

kesesuaian tindak lanjut dengan harapan responden. Berdasarkan informasi yang 

tersaji dalam tabel IGD mendapat nilai paling tinggi dalam unsur pengaduan yaitu 

sebesar 3,17 dengan kategori baik. Sedangkan pada bagian Obstetri mendapatkan 

nilai paling rendah dalam mengelola sarana dan prasarana  yaitu 2,96 yang 

bermakna kurang baik. Untuk bagian Obstetri perlu adanya perbaikan dan 

peningkatan unsur pengaduan. 

Poli Paru mendapatkan nilai sebesar 3,06 dengan kategori kurang baik, 

perlu adanya perbaikan dan peningkatan unsur pengaduan. Poli bedah 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,99 dengan kategori kurang baik. Poli 

Ginekologi mendapatkan nilai sebesar 3,00 dengan kategori kurang baik, 

beberapa responden menyatakan  untuk kotak pengaduan tertutupi oleh banner, 

sehingga kurang terlihat dan beberapa responden juga menyampaikan saran untuk 
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diakannya kotak saran/pengaduan di tiap-tiap poli. Poli kesehatan anak 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,06 dengan kategori kurang baik. Rawat inap 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,01 dengan kategori kurang baik, beberapa 

responden menyatakan bahwa kurang mengetahui keberadaaan kotak 

saran/pengaduannya sehingga menyarankan ditiap kelas  rawat inap agar di beri 

kotak saran/pengaduan. Poli gigi dan mulut mendapatkan nilai rata-rata sebesar 

3,06 dengan kategori kurang baik. Dan poli penyakit dalam mendapatkan nilai 

rata-rata sebesar 3,03 dengan kategori kurang baik. 

 

9) Nilai IKM Berdasarkan Unsur Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pelayanan adalah teknologi dan peralatan lain yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat pada bagian unsur persyaratan pelayanan, jumlah nilai dari 

setiap puskesma diperoleh dari jumlah nilai rata-rata unsur sarana dan prasarana 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur sarana dan prasarana secara lebih spesifik dibagi menjadi dua aspek 

besar yakni: sarana dan prasarana. Sarana yang dimaksud antara lain: peralatan 

medis; perlengkapan perawatan; komputer; meubelair; tempat sampah; dan mobil 

ambulance. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel Poli Gigi dan mulut 
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mendapat nilai paling tinggi dalam mengelola sarana dan prasarana yaitu sebesar 

3,43 yang bermakna baik. Hal ini ini dikarenakan pada Poli Gigi dan Mulut sarana 

dan prasarana yang tersedia sudah cukup lengkap. Sedangkan pada bagian 

Obstetri mendapatkan nilai paling rendah dalam mengelola sarana dan prasarana  

yaitu 3,04 yang bermakna kurang baik. Untuk bagian Obstetri perlu adanya 

penambahan sarana dan prasarana yang belum tersedia. 

Poli Paru mendapatkan nilai sebesar 3,30 dengan kategori baik, walaupun 

mendapatkan kategori baik, salah satu responden pada poli paru menyatakan 

bahwa kamar mandi/toilet yang tesedia sangat kurang, karena toilet yang tersedia 

hanya 1 saja yang bisa digunakan dari 2 toilet yang tersedia. Poli bedah 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,07 dengan kategori baik. Poli Ginekologi 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,18 yang bermakna baik. Poli kesehatan anak 

mendapatkan nilai rata-rata 3,09 yang bermakna baik, salah satu responden poli 

kesehatan anak menyatakan bahwa untuk ruang tunggu pelayanan Kesehatan anak 

harap di sendirikan, jangan di campur dengan ruang tunggu penyakit dalam, 

apalagi di dekat pengambilan obat yang rata-rata banyak penderita dari poli paru, 

karena bayi sangat rawan terpapar penyakit menular, serta kurangnya lahan 

tempat parkir mobil. Rawat inap mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,15 dengan 

kategori baik. Poli penyakit dalam mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,06 

dengan kategori kurang baik. Dan poli IGD mendapatkan nilai rata-rata sebesar 

3,35 dengan kategori baik. 

 

b. Penjabaran Nilai SKM Setiap Poli 

1) IGD 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat unit IGD, 

jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap 

unsur pelayanan sebagai berikut: 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat di unit IGD 

adalah 83,52 atau baik. Dilihat dari gambar nilai IKM setiap unsur dapat 

dikategorikan baik. 

Unsur persyaratan dan prosedur pelayanan diketahui mendapat nilai baik. 

Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di unit IGD telah ditempel di 

dalam gedung rumah sakit. Pengumuman mengenai persyaratan juga disampaikan 

secara lisan oleh petugas. Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin 

oleh petugas setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Media alur 

prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan pada letak yang strategis 

dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup besar sehingga pengunjung 

dengan mudah dalam membaca media tersebut.  

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur waktu 

pelayanan sebesar 3,33 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

masuk ke unit IGD telah dilayani sesuai dengan jadwal yang ditempel dan 

diberitahukan oleh petugas. Untuk biaya/tarif menurut pasien yang berkunjung ke 

unit IGD, pasien tidak dipungut biaya apapun saat mendapatkan pelayanan. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur produk dan 

jenis layanan sebesar 3,44 yang berarti baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang 

masuk ke unit IGD telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan pasien dan jenis layanan berfungsi dengan baik. 
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Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dinilai baik dikarenakan 

pasien yang masuk berobat di uni IGD merasakan petugas memberikan layanan 

yang efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, petugas memberi pelayanan dengan teliti serta informatif 

serta petugas menyapa dengan ramah dan sopan saat melayani pasien. Selain itu, 

tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat memberikan pelayanan 

kepada pasien. Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan 

nilai baik. Hal tersebut dikarenakan pasien yang berkunjung ke puskesmas dapat 

memberikan saran dengan mudah dengan melalui kotak saran yang tersedia 

dikarenakan kotak saran terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan 

pasien untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana dinilai baik karena pasien yang 

berkunjung ke puskesmas merasakan sarana yang tersedia dalam jumlah yang 

memadai, kondisi bersih, terawat dan senantiasa siap digunakan 

Unit IGD selanjutnya dapat mempertahankan performance (kinerja) 

layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan 

(penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima. Unit IGD juga 

dapat meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, Unit IGD juga 

dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan jika ada 

informasi terbaru. 

 

2) Poli Penyakit Dalam 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat pada poli 

penyakit dalam Rumah sakit Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan 

diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut: 
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Secara kesuluruhan berasarkan nilai Interval Konversi yang didapatkan 

oleh Poli Penyakit Dalam RSUD Pasirian sebesar 80,52 dengan nilai kinerja unit 

pelayanan dinilai baik. jika dijabarkan berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

tabel Indeks kupuasan masyarakat, Unsur perilaku pelaksana diketahui 

mendapatkan nilai unsur IKM tertinggi sebesar 3,42 yang berarti baik. hal ini 

dikarenakan pasien yang berkunjung ke Poli Penyakit Dalam mendapatkan sapaan 

dengan ramah, sopan, dan dengan tutur kata yang baik oleh petugas saat melayani 

pasien, Selain itu, tidak ada petugas yang membedakan perlakuan saat 

memberikan pelayanan kepada pasien., sedangkan unsur saran dan pengaduan 

mendapatkan nilai unsur IKM terendah yaitu 3,03 yang berarti kurang baik, hal ini 

dikarenakan sarana pengaduan  kurang memadai dan kurang terjankau oleh 

pasien. 

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel diketahui nilai unsur 

persyaratan sebesar 3,22 yang berarti baik, Pengumuman mengenai persyaratan 

pelayanan di poli penyakit dalam terpampang jelas di Rumah Sakit. Pengumuman 

persyaratan juga diberitahukan terrkait persyaratan oleh petugas di loket 

pendaftaran. Unsur prosedur mendapatkan nilai 3,19 yang berati baik, hal ini 

dikarenakan media alur prosedur pelayanan yang ditempel sudah ditempatkan 

pada letak yang strategis dan ukuran media yang ditempel dalam ukuran cukup 

besar sehingga pengunjung dengan mudah dalam membaca media tersebut.  
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Unsur waktu pelayanan dinilai sudah baik oleh pasien, hal ini dikarenakan 

pasien yang berkunjung ke Poli Penyakit Dalam telah dilayani sesuai dengan 

jadwal yang ditempel dan diberitahukan oleh petugas, pada unsur waktu 

pelayanan beberapa pasien memberikan masukan dan saran terhadap Poli 

Penyakit Dalam dikarenakan Waktu Tunggu yang agak lama karena pasien yang 

berkunjung sangat banyak.. Unsur produk dan jenis pelayanan juga dinilai baik 

oleh pasien. Hal ini dikarenakan pasien yang berkunjung ke Poli Penyakit Dalam 

telah merasakan hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pasien dan 

jenis layanan berfungsi dengan baik. 

Unsur kompetensi pelaksana dinilai baik oleh pasien dikarenakan pasien 

yang berkunjung ke Poli Penyakit Dalam telah merasakan petugas mampu 

memberikan penjelasan terhadap pertanyaan pasien, memberikan layanan yang 

efektif, memberikan layanan dengan cepat dan cekatan, menanggapi keluhan 

pasien dengan baik, dan memberi pelayanan dengan teliti serta informatif. Unsur 

sarana dan prasarana dinilai kurang baik oleh pasien, hal ini dikarenakan 

kurangnya lahan parkir untuk kendaraan roda empat, walaupun begitu, rata-rata 

pasien puas dengan sarana dan prasarana yang terdapat di Poli Penyakit Dalam. 

Poli Penyakit Dalam selanjutnya dapat mempertahankan dan meningkatan 

performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan harapan pasien sudah sesuai 

dengan kenyataan (penilaian) mereka terhadap layanan kesehatan yang diterima, 

namun poli Penyakit Dalam juga dapat meningkatankan pelayanaan menjadi lebih 

baik lagi, dan perlunya perhatian terhadap penambahan kotak saran/pengaduan 

sehingga letaknya menjadi strategis, serta peningkatan kecepatan waktu pelayanan 

dan penambahan petugas di loket pendaftaran dan tempat pengambilan obat agar 

lebih cepat dan tidak menggu waktu yang lama. 

 

3) Poli Gigi & Mulut 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Poli Gigi 

dan Mulut RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari 

jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 
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Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli Gigi 

dan Mulut adalah 86,8534 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. Jika 

dijabarkan berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk 

dalam kategori baik bahkan sangat baik, kecuali pada unsur saran dan pengaduan 

yang masuk dalam kategori kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,47 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan dengan jelas oleh petugas 

pelayanan. Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai sangat baik. 

Media alur prosedur pelayanan sudah ditempel di ruang pelayanan dan 

diinfoormasikan kembali oleh petugas pelayanan sehingga pengguna pelayanan 

merasa informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Sedangkan, waktu penyelesaian 

secara lebih spesifik mendapat nilai baik. Waktu pelayanan terpampang dengan 

jelas dan waktu pelayanan untuk perawatan pasien telah dilaksanakan tepat waktu. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Serta informasi terkait biaya 

pendaftaran telah diinformasikan melalui media X-Banner yang dipajang di 

sekitar ruang tunggu pelayanan. Namun, penambahan media di setiap poli 

diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien yang datang ke poli. Sedangkan, 

jenis layanan mendapat nilai sangat baik karena nformasi jenis layanan sudah 
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ditempel dan dapat memberikan informasi dengan jelas terkait dengan jenis 

layanan.  

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai unsur SKM sebesar 3,39 yang 

berarti mendapat nilai baik yang karena pasien merasa petugas pelayanan 

memiliki kompetensi yang baik dalam melayani pengguna pelayanan. Perilaku 

pelaksana mendapat nilai sangat baik karena petugas pelayanan mampu 

memenuhi tugasnya dengan baik, petugas sangat bersahabat dengan pengguna 

pelayanan merasa dilayani dengan baik. Petugas dengan sabar dan santun saat 

melayani pasien.  

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,06 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 

yang kurang dapat dijangkau oleh masyarakat dan kotak saran tidak dilengkapi 

dengan sarana yang memadai.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk 

pemeriksaan sudah bersih dan cukup dingin sehingga nyaman digunakan untuk 

pelayanan. Namun, untuk ruang tunggu sebaiknya ditambahkan kursi tunggu dan 

toilet bisa dibersihkan secara berkala.  

Walaupun mendapat nilai keseluruhan baik, namun informasi terkait 

pelayanan sebaiknya menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di 

depan poli gigi dan mulut sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Begitupun 

dengan informasi terkait mekanisme dan perlu ditempel juga di tiap poli 

pelayanan. Perilaku pelaksana yang ramah dan dapat memberikan kenyamanan 

bagi pasien sehingga sangat perlu dipertahankan atau dapat terus ditingkatkan. 

Penambahan jumlah kotak saran pada poli dan pemeliharaan sarana untuk kotak 

saran harus ditingkatkan karena merupakan satu hal yang penting bagi 

perkembangan rumah sakit. 

 

4) Poli Rawat Inap 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Poli Gigi 

dan Mulut RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari 

jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 
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Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Unit 

Rawat Inap adalah 79,87256372 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. Jika 

dijabarkan berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk 

dalam kategori baik kecuali pada unsur saran dan pengaduan yang mendapat nilai 

kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,19 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan dengan jelas oleh petugas pelayanan 

namun ada keluhan terkait pasien yang menggunakan DPT karena merasa 

dipersulit saat memenuhi persyaratan. Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur 

mendapat nilai baik. Media alur prosedur pelayanan sudah ditempel di ruang 

pelayanan dan diinfoormasikan kembali oleh petugas pelayanan sehingga 

pengguna pelayanan merasa informasi sudah jelas dan mudah diikuti, namun ada 

pasien yang merasa prosedur pelayanan sedikit rumit karena harus mendaftar pada 

loket 2 kali untuk rawat inap dan mengharapkan prosedur dapat diringkas. 

Sedangkan, waktu penyelesaian mendapat nilai baik. Waktu pelayanan 

terpampang dengan jelas, waktu visite dokter dan waktu kunjungan perawat ke 

pasien dilaksanakan tepat waktu. Termasuk untuk waktu pemberian makan pada 

pasien sudah tepat waktu untuk semua kelas rawat inap. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN dan untuk pasien naik kelas biaya 
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yang dibayarkan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelum pasien 

memutuskan untuk naik kelas. Serta informasi terkait biaya pendaftaran dan 

kamar rawat inap per hari telah diinformasikan melalui media X-Banner yang 

dipajang di sekitar ruang tunggu pelayanan. Namun, penambahan media yang 

menginformasikan terkait biaya diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien 

yang rawat inap karena beberapa pasien merasa tidak mendapatkan informasi 

terkait biaya pelayanan utamanya bagi pasien umum. Sedangkan, jenis layanan 

mendapat nilai baik karena nformasi jenis layanan sudah ditempel dan dapat 

memberikan informasi dengan jelas terkait dengan jenis layanan.  

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai unsur SKM sebesar 3,23 yang 

berarti mendapat nilai baik yang karena pasien merasa petugas pelayanan 

memiliki kompetensi yang baik dalam melayani pengguna pelayanan. Dokter dan 

perawat dianggap dapat memberikan konsul dan edukasi obat dengan baik serta 

berkompeten dalam melakukan tugasnya, namun terdapat responden yang merasa 

kurang puas dengan salah satu dokter spesialis karena diagnosisnya yang kurang 

tepat. 

Perilaku pelaksana mendapat nilai baik yaitu 3,30 karena petugas 

pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, petugas sangat bersahabat 

dengan pengguna pelayanan merasa dilayani dengan baik. Namun, perlu 

diperhatikan terkait dengan tutur kata dan penyampaian petugas terhadap pasien 

ataupun keluarga pasien terutama bagi petugas yang menjaga ketertiban. 

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,01 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 

tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk 

rawat inap sudah bersih sehingga nyaman digunakan untuk pelayanan. Jika 

memungkinkan, ruangan dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan supaya lebih 

nyaman dan kamar mandi dapat dibersihkan secara berkala. selain itu keberadaan 

musolla dan tempat parkir yang kurang luas juga menjadi masukan untuk rumah 

sakit. 
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Walaupun mendapat nilai keseluruhan baik, namun informasi terkait 

mekanisme dan prosedur pelayanan untuk rawat inap perlu ditempel juga di 

sekitar ruang rawat inap. Perilaku pelaksana yang ramah dan dapat memberikan 

kenyamanan bagi pasien sehingga sangat perlu dipertahankan atau dapat terus 

ditingkatkan begitu juga dengan evaluasi petugas perlu dilaksanakan secara 

berkala untuk peningkatan sumber daya manusia di Rumah Sakit. Selain itu 

ketertiban pengunjung perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan pasien saat 

di rawat utamanya pada kelas 3. 

Pemeliharaan sarana untuk kotak saran harus ditingkatkan karena 

merupakan satu hal yang penting bagi perkembangan rumah sakit. Begitu pula 

dengan pemeliharaan sarana yang ada di kamar rawat inap, karena beberapa 

sarana (contoh : kipas angin) dalam kondisi tidak bisa digunakan. Adanya 

pembersihan secara berkala pada toilet juga sebaiknya diperhatikan untuk 

kenyamanan pasien dan penambahan tempat sampah diperlukan. 

 

5) Poli Kesehatan Anak 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Poli Gigi 

dan Mulut RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari 

jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 

 

Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli 

Kesehatan Anak adalah 80,86362224 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. 
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Jika dijabarkan berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur 

termasuk dalam kategori baik, kecuali pada unsur saran dan pengaduan  serta 

sarana dan prasarana yang masuk dalam kategori kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,23 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan dengan jelas oleh petugas 

pelayanan. Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai sangat baik. 

Media alur prosedur pelayanan sudah ditempel di ruang pelayanan dan 

diinfoormasikan kembali oleh petugas pelayanan sehingga pengguna pelayanan 

merasa informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Sedangkan, waktu penyelesaian 

secara lebih spesifik mendapat nilai baik. Waktu pelayanan terpampang dengan 

jelas dan waktu pelayanan untuk perawatan pasien telah dilaksanakan tepat waktu. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Serta informasi terkait biaya 

pendaftaran telah diinformasikan melalui media X-Banner yang dipajang di 

sekitar ruang tunggu pelayanan. Namun, penambahan media terkait prosedur di 

setiap poli diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien yang datang ke poli. 

Sedangkan, jenis layanan mendapat nilai baik karena informasi jenis layanan 

sudah ditempel dan dapat memberikan informasi dengan jelas terkait dengan jenis 

layanan.  

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai unsur SKM sebesar 3,33 yang 

berarti mendapat nilai baik yang karena pasien merasa petugas pelayanan 

memiliki kompetensi yang baik dalam melayani pengguna pelayanan. Selain itu, 

dokter dan perawat dapat memberikan konsultasi dengan baik. Perilaku pelaksana 

mendapat nilai baik karena petugas pelayanan mampu memenuhi tugasnya 

dengan baik, petugas sangat bersahabat dengan pengguna pelayanan merasa 

dilayani dengan baik. Petugas dengan ramah, sabar dan santun saat melayani 

pasien dan tidak membeda bedakan pasien 

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,06 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 
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yang kurang dapat dijangkau oleh masyarakat dan kotak saran tidak dilengkapi 

dengan sarana yang memadai.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk 

pemeriksaan sudah bersih dan cukup dingin sehingga nyaman digunakan untuk 

pelayanan. Namun, untuk ruang tunggu sebaiknya ditambahkan kursi tunggu dan 

toilet bisa dibersihkan secara berkala. Selain itu, letak ruang anak yang kurang 

strategis atau berada di sebelah ruang periksa penyakit dalam membuatnya tidak 

ada ruang bermain anak dan rawan bagi anak tertular penyakit. 

Walaupun mendapat nilai keseluruhan baik, namun informasi terkait 

pelayanan sebaiknya menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di 

depan poli kesehatan anak sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Begitupun 

dengan informasi terkait mekanisme dan perlu ditempel juga di tiap poli 

pelayanan. Perilaku pelaksana yang ramah dan dapat memberikan kenyamanan 

bagi pasien sehingga sangat perlu dipertahankan atau dapat terus ditingkatkan. 

Penambahan jumlah kotak saran pada poli dan pemeliharaan sarana untuk kotak 

saran harus ditingkatkan karena merupakan satu hal yang penting bagi 

perkembangan rumah sakit. Penataan ruang tunggu yang lebih aman untuk anak 

sebaiknya direncanakan sehingga lebih nyaman bagi pasien. 

 

6) Poli Obstetri 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Obstetri 

RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 
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Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli Obstetri 

adalah 76,20992136 sehingga kinerja unit pelayanan adalah kurang baik. Jika 

dijabarkan berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk 

dalam kategori baik dan kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,05 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan oleh petugas pelayanan. Unsur 

sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai baik. Media alur prosedur 

pelayanan sudah ditempel di loket sehingga pengguna pelayanan merasa 

informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Namun, penambahan media terkait 

prosedur di setiap poli diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien yang datang 

ke poli.  Sedangkan, waktu penyelesaian mendapat nilai kurang baik yaitu dengan 

nilai 2,97. Waktu pelayanan diinformasikan secara umum dengan jelas, namun 

tidak ada informasi lebih jelas terkait kehadiran dokter sehingga pasien pernah 

menunggu hingga lama namun dokter tidak datang. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Bagi peseta yang tidak memiliki 

asuransi, biaya yang ditetapkan dianggap terjangkau atau sesuai dengan pelayanan 

yang diberikan. Serta informasi terkait biaya pendaftaran dan biaya pelayanan 

bagi pasien umum telah diinformasikan melalui media X-Banner yang dipajang di 

sekitar ruang tunggu pelayanan. Sedangkan, jenis layanan mendapat nilai kurang 

baik karena informasi jenis layanan sudah ditempel, namun berada jauh dari ruang 

pelayanan poli obstetri dan tidak secara khusus menjelaskan terkait dengan jenis 

pelayanan pada poli obstetri.  

Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana mendapat nilai baik karena 

petugas pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, dokter yang 

melayani di poli obstetri merupakan dokter yang ramah dan dicari oleh pasien. 

begitupun dengan perawat dan petugas adminstrasi yang ada di poli juga dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan dengan ramah 

dan tidak membeda-bedakan pasien. 
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Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 2,96 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat namun tidak dapat terlihat dengan jelas 

karena tertutupi oleh X-Banner dan kotak saran tidak dilengkapi dengan sarana 

yang memadai.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai kurang baik. 

Ruangan untuk pemeriksaan sudah bersih dan cukup dingin sehingga nyaman 

digunakan untuk pelayanan. Namun, untuk jumlah toilet dianggap kurang 

memadai dan kurang bersih. Perlu adanya perbaikan pada setiap unsur pada poli 

obstetri demi kenyamanan pasien, yang pertama informasi terkait pelayanan 

sebaiknya menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di depan poli 

obstetri sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Yang kedua, informasi terkait 

mekanisme dan perlu ditempel juga di tiap poli pelayanan. Ketiga, adanya 

informasi jadwal dokter yang lebih jelas atau memberikan informasi dengan 

segera jika dokter tidak datang perlu direncanakan sehingga tidak merugikan 

waktu pasien. keempat, penambahan jumlah kotak saran pada poli dan 

pemeliharaan sarana untuk kotak saran harus ditingkatkan karena merupakan satu 

hal yang penting bagi perkembangan rumah sakit. Serta perbaikan dan 

penambahan sarana toilet perlu diperhatikan. 

7) Poli Ginekologi 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Poli 

Ginekologi RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari 

jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 
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Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli Obstetri 

adalah 77,01149425 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. Jika dijabarkan 

berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk dalam 

kategori baik dan kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,08 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan oleh petugas pelayanan. Unsur 

sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai baik. Media alur prosedur 

pelayanan sudah ditempel di loket sehingga pengguna pelayanan merasa 

informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Namun, penambahan media terkait 

prosedur di setiap poli diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien yang datang 

ke poli.  Sedangkan, waktu penyelesaian mendapat nilai kurang baik yaitu dengan 

nilai 3,00. Waktu pelayanan diinformasikan secara umum dengan jelas, namun 

tidak ada informasi lebih jelas terkait kehadiran dokter. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Informasi terkait biaya pendaftaran 

dan biaya pelayanan bagi pasien umum telah diinformasikan melalui media X-

Banner yang dipajang di sekitar ruang tunggu pelayanan namun hanya ada pada 

satu sisi ruang pelayanan saja. Sedangkan, jenis layanan mendapat nilai kurang 

baik karena informasi jenis layanan sudah ditempel, namun berada jauh dari ruang 

pelayanan poli Ginekologi dan tidak secara khusus menjelaskan terkait dengan 

jenis pelayanan pada poli Ginekologi.  

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai kurang baik karena petugas 

kurang melayani pasien dengan cepat dan cekatan. Sedangkan, perilaku pelaksana 

mendapat nilai baik dan merupakan nilai unsur tertingggi karena petugas 

pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, ramah, melakukan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab dan tidak membeda-bedakan pasien. 

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,00 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat namun tidak dapat terlihat dengan jelas 

karena tertutupi dengan media dan kotak saran tidak dilengkapi dengan sarana 
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yang memadai, tidak ada kertas dan bulpoin. Unsur sarana dan prasarana 

pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk pemeriksaan sudah bersih dan 

cukup dingin sehingga nyaman digunakan untuk pelayanan. Namun, untuk jumlah 

toilet dianggap kurang memadai dan kurang bersih. 

Perlu adanya perbaikan pada setiap unsur pada poli ginekologi demi 

kenyamanan pasien, yang pertama informasi terkait pelayanan sebaiknya 

menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di depan poli obstetri 

sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Yang kedua, informasi terkait mekanisme 

dan perlu ditempel juga di tiap poli pelayanan. Ketiga, evaluasi terhadap kinerja 

petugas sangat diperlukan. keempat, penambahan jumlah kotak saran pada poli 

dan pemeliharaan sarana untuk kotak saran harus ditingkatkan karena merupakan 

satu hal yang penting bagi perkembangan rumah sakit. Serta perbaikan dan 

penambahan sarana toilet perlu diperhatikan. 

 

8) Poli Bedah 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Bedah 

RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 

 

Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli Bedah 

adalah 79,83908046 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. Jika dijabarkan 

berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk dalam 
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kategori baik, kecuali pada unsur saran dan pengaduan yang masuk dalam 

kategori kurang baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,19 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan dengan jelas oleh petugas 

pelayanan. Unsur sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai baik karena 

media alur prosedur pelayanan sudah ditempel di sekitar ruang tunggu pelayanan 

dan diinfoormasikan kembali oleh petugas pelayanan sehingga pengguna 

pelayanan merasa informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Sedangkan, waktu 

penyelesaian secara lebih spesifik mendapat nilai baik. Waktu pelayanan 

terpampang dengan jelas dan waktu pelayanan untuk perawatan pasien telah 

dilaksanakan tepat waktu. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Serta informasi terkait biaya 

pendaftaran telah diinformasikan melalui media X-Banner yang dipajang di 

sekitar ruang tunggu pelayanan. Namun, penambahan media di setiap poli 

diperlukan supaya dapat dijangkau oleh pasien yang datang ke poli. Sedangkan, 

jenis layanan mendapat nilai baik karena informasi jenis layanan sudah ditempel 

dan dapat memberikan informasi dengan jelas terkait dengan jenis layanan.  

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai unsur SKM sebesar 3,19 yang 

berarti mendapat nilai baik yang karena pasien merasa petugas pelayanan 

memiliki kompetensi yang baik dalam melayani pengguna pelayanan, dokter 

dapat memberikan informasi terkait diagnosa dan penggunaan obat dengan baik. 

Begitu pula dengan perawat dan petugas admin yang melayani pasien dengan 

cepat dan cekatan. 

Perilaku pelaksana mendapat nilai baik yaitu 3,44. Hal ini karena petugas 

pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, sabar dan santun saat 

melayani pasien. tidak ada satu petugaspun yang membeda-bedakn pasien dan 

sangat bertanggung jawab pada tugasnya. 

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,06 yang 

berarti mendapat nilai kurang baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran 
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yang kurang dapat dijangkau oleh masyarakat dan kotak saran tidak dilengkapi 

dengan sarana yang memadai. Serta kotak saran hanya tersedia satu untuk seluruh 

poli rawat jalan.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk 

pemeriksaan sudah bersih dan cukup dingin sehingga nyaman digunakan untuk 

pelayanan. Namun, untuk ruang tunggu sebaiknya ditambahkan kursi tunggu dan 

toilet bisa dibersihkan secara berkala.  

Walaupun mendapat nilai keseluruhan baik, namun informasi terkait 

pelayanan sebaiknya menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di 

depan poli bedah sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Begitupun dengan 

informasi terkait mekanisme dan perlu ditempel juga di tiap poli pelayanan. 

Penambahan jumlah kotak saran pada poli dan pemeliharaan sarana untuk kotak 

saran harus ditingkatkan karena merupakan satu hal yang penting bagi 

perkembangan rumah sakit. Serta unsur yang sudah baik dapat diperhatikan dan 

ditingkatkan.  

 

9) Poli Paru-Paru 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat di Poli Gigi 

dan Mulut RSUD Pasirian, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari 

jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagai berikut : 
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Secara keseluruhan, nilai interval konversi yang didapatkan oleh Poli Obstetri 

adalah 85,56457066 sehingga kinerja unit pelayanan adalah baik. Jika dijabarkan 

berdasarkan nilai setiap unsur IKM, rata-rata setiap unsur termasuk dalam 

kategori baik bahkan sangat baik. 

Unsur persyaratan diketahui mendapat nilai unsur SKM sebesar 3,42 yang 

artinya baik. Informasi terkait persyaratan dalam melakukan pelayanan ditempel 

di bagian loket pendaftaran dan informasikan oleh petugas pelayanan. Unsur 

sistem, mekanisme, dan prosedur mendapat nilai sangat baik yaitu 3,53. Media 

alur prosedur pelayanan sudah ditempel di loket sehingga pengguna pelayanan 

merasa informasi sudah jelas dan mudah diikuti. Sedangkan, waktu penyelesaian 

mendapat nilai kurang baik yaitu dengan nilai 3,31. Waktu pelayanan 

diinformasikan secara umum dengan jelas melalui media ada informasi langsung 

yan disampaikan oleh petugas pelayanan. 

Terkait biaya pelayanan, pasien tidak dipungut biaya dari pendaftaran 

peserta sampai pelayanan bagi peserta JKN. Informasi terkait biaya pendaftaran 

dan biaya pelayanan bagi pasien umum telah diinformasikan melalui media X-

Banner yang dipajang di sekitar ruang tunggu pelayanan namun hanya ada pada 

satu sisi ruang pelayanan saja. Sedangkan, jenis layanan mendapat nilai kurang 

baik karena informasi jenis layanan sudah ditempel, namun berada jauh dari ruang 

pelayanan poli paru. 

Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai baik yaitu 3,46 karena pasien 

merasa dokter dan perawat memiliki kompetensi yang sesuai dan dapat menjawab 

keluhan pasien dengn baik. Begitupun dengan, petugas pada poli dianggap 

berkopeten dan melaksanakan tugasnya dengan cekatan. Perilaku pelaksana 

mendapat nilai sangat baik dan merupakan nilai unsur tertingggi yaitu sebesar 

3,78 karena petugas pelayanan mampu memenuhi tugasnya dengan baik, ramah, 

melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak membeda-bedakan 

pasien sehingga membuat pasien merasa nyaman saat mendapatkan pelayanan. 

Unsur penanganan, saran, dan masukan mendapa nilai sebesar 3,06 yang 

berarti mendapat nilai baik. Hal ini disebabkan karena lokasi kotak saran yang 
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hanya ada pada satu titik dan sedikit jauh dari Poli Paru-Paru dan kotak saran 

tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai, tidak ada kertas dan bulpoin.  

Unsur sarana dan prasarana pelayanan mendapat nilai baik. Ruangan untuk 

pemeriksaan sudah bersih dan cukup dingin sehingga nyaman digunakan untuk 

pelayanan. Namun, untuk jumlah toilet dianggap kurang memadai dan kurang 

bersih. 

Perlu adanya perbaikan pada setiap unsur pada poli paru-paru demi 

kenyamanan pasien, yang pertama informasi terkait pelayanan sebaiknya 

menggunakan media yang lebih besar dan dapat ditempel di depan poli obstetri 

sehingga dapat dijangkau oleh pasien. Yang kedua, informasi terkait mekanisme 

dan perlu ditempel juga di tiap poli pelayanan. Ketiga, penambahan jumlah kotak 

saran pada poli dan pemeliharaan sarana untuk kotak saran harus ditingkatkan 

karena merupakan satu hal yang penting bagi perkembangan rumah sakit. Serta 

perbaikan dan penambahan sarana toilet perlu diperhatikan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 KESIMPULAN 

1) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

persyaratan dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas dan tergolong dalam kategori baik dengan nilai 3,39, Pelayanan 

Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam kategori baik 

dengan nilai 3,12 dan RSUD Pasirian dalam kategori baik dengan nilai 3,25. 

2) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

sistem, mekanisme, dan prosedur  dalam survei kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam 

kategori baik dengan nilai 3,38, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang dalam kategori baik dengan nilai 3,16 dan RSUD 

Pasirian dalam kategori baik dengan nilai 3,27 

3) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur waktu 

penyelesaian dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam kategori baik dengan nilai 

3,22, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam 

kategori baik dengan nilai 3,09 dan RSUD Pasirian dalam kategori baik 

dengan nilai  3,17. 

4) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

biaya/tarif dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam kategori baik dengan nilai 

3,36, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam 

kategori baik dengan nilai 3,5 dan RSUD Pasirian dalam kategori baik 

dengan nilai  3,24. 

5) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

produk spesifikasi jenis pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam 
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kategori baik dengan nilai 3,39, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lumajang dalam kategori baik dengan nilai 3,11 dan RSUD 

Pasirian dalam kategori baik dengan nilai  3,29. 

6) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

kompetensi pelaksana dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

di puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam kategori baik dengan 

nilai 3,31, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 

dalam kategori baik dengan nilai 3,13 dan RSUD Pasirian dalam kategori 

baik dengan nilai  3,26. 

7) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

perilaku pelaksana dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam kategori baik dengan nilai 

3,35, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam 

kategori baik dengan nilai 3,12 dan RSUD Pasirian dalam kategori baik 

dengan nilai  3,49. 

8) Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan pada unsur 

penanganan pengaduan, saran, dan masukan dalam survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong 

dalam kategori baik dengan nilai 3,06, Pelayanan Perijinan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam kategori kurng baik dengan nilai 2,99 

dan RSUD Pasirian dalam kategori kurang baik dengan nilai  3,04. 

9) Tingkat kepuasan masyarakat berasarkan indeks kepuasan pada unsur sarana 

dan prasarana dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

puskesmas Kabupaten Lumajang tergolong dalam kategori baik dengan nilai 

3,19, Pelayanan Perijinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam 

kategori baik dengan nilai 3,28 dan RSUD Pasirian dalam kategori baik 

dengan nilai  3,18. 
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5.2 REKOMENDASI 

1. Puskesmas Tempursari 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

b. Meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik serta dipertahankan 

c. Menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

d. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien 

2. Puskesmas Pronojiwo 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

b. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

3. Puskesmas Candipuro 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik 

b. Meningkatkan kinerja petugas saat memberikan konsultasi kepada pasien 

sehingga pasien mengerti dengan baik penjelasan dari petugas 

c. Meningkatkan dipertahankan dan terus menjaga pemeliharaan terhadap 

sarana dan prasarana 

d. Menempatkan kotak saran di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien, 

menyediakan bulpoin dan kertas yang cukup 

4. Puskesmas Penanggal 

a. Membuat media terkait prosedur pelayanan dengan ukuran yang cukup 

sehingga mudah dibaca oleh pasien 

b. Menempatkan kotak saran di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien, 

menyediakan bulpoin dan kertas yang cukup 
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5. Puskesmas Pasirian 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

b. Meningkatkan keramahan petugas serta dipertahankan dan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

c. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

6. Puskesmas Bades 

a. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

b. Membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan 

tertarik untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas 

c. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

7. Puskesmas Tempeh 

a. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

b. Membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan 

tertarik untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas 

8. Puskesmas Gesang 

a. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien 

b. Melayani pasien dengan cepat dan cekatan dan tidak mempersulit pasien, 

jika mengalami permasalahan dalam pelayanan sebaiknyamemberikan 

pengertian terhadap pasien dengan baik 



Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 
Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | 155  

 

c. Membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan 

tertarik untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas 

9. Puskesmas Rogotrunan 

a. Meningkatkan ketertiban dalam pengambilan nomor antrian 

b. Membuat media/alat yang memudahkan masyarakat dalam pengambilan 

nomer antrian 

c. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

d. Menambahkkan sarana tempat sampah pada ruang pelayanan dan ruang 

tunggu 

10. Puskesmas Labruk Kidul 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta menambahkan 

atap dibagian tempat parkir 

b. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

11. Puskesmas Tekung 

a. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan utamanya petugas tidak 

terburu-buru dalam menjelaskan dari pertanyaan pasien 

b. Menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta 

menambahkan atap dibagian tempat parkir 

c. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

12. Puskesmas Kunir 

a. Menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta 

menambah lahan tempat parkir terutama untuk pasien rawat jalan 
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b. dapat menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu 

diberikan perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta 

menambahkan jika ada informasi terbaru 

13. Puskesmas Yosowilangun 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dengan terus menjaga 

pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

b. Menyesuaikan waktu pemberian obat untuk pasien rawat inap 

c. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

14. Puskesmas Sumbersari 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

b. Menjaga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada agar tetap 

terjaga dengan baik 

15. Puskesmas Jatiroto 

a. Memperhatikan waktu buka pelayanan agar tepat waktu 

b. Penambahan sarana dan prasarana serta terus menjaga pemeliharaan 

terhadap sarana dan prasarana yang ada, sarana yang dimaksud adalah 

tempat sampah dan kursi ruang tunggu 

c. Membuat kotak saran lebih menarik sehingga semua pasien melihat dan 

tertarik untuk memberikan kritik dan saran untuk puskesmas 

16. Puskesmas Randuagung 

a. Peningkatan pada waktu pelayanan agar melayani dengan cepat, dan tepat 

b. Perbaikan pada kotak saran untuk diletakkan pada tempat yang strategis 

c. Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarrana khususnya pada 

pengelolaan tata ruangan dan parkiran dengan rapi 

17. Puskesmas Tunjung 

a. Meningkatkan pelayanan dengan waktu tunggu yang cepat 

b. Peningkatan pada sarana pengaduan 
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18. Puskesmas Sukodono 

a. Perbaikan terhadap waktu pelayanan serta penambahan antrian digital 

agar antrian dan waktu tunggu pelayanan bisa menjadi lebih baik dan 

cepat dan tepat 

b. Menambahkan pengeras suara di bagian farmasi obat sehingga pasien 

dapat mendengar dengan jelas 

19. Puskesmas Padang 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 

b. Memperhatikan dan memanfaatkan sarana pengaduan dengan baik, serta 

peningkatan pelayanan menjadi lebih baik lagi 

20. Puskesmas Pasrujambe 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik 

b. Peningkatan pelayanan pada sarana pengaduan agar dapat di manfaatkan 

lebih baik lagi 

c. Penambahan petugas parkir agar tidak jadi satu dengan lahan parkir pasar 

21. Puskesmas Senduro 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi terutama pada 

peningkatan waktu pelayanan serta pemanfaatan saran dan pengaduan 

agar lebih diperhatikan penempatan kotak sarannya 

22. Puskesmas Gucialit 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik terutama pada sarana dan 

prasarana untuk lebih ditingkatkan dan dibenahi untuk membersihkan 

kamar mandi/toilet secara rutin 

b. Diharapkan untuk membuat kotak pengaduan agar pasien dapat membuat 

saran dan masukan untuk Puskesmas Gucialit 

23. Puskesmas Kedungjajang 

a. Mempertahankan performance (kinerja) layanan kesehatan dikarenakan 

harapan pasien sudah sesuai dengan kenyataan (penilaian) mereka 

terhadap layanan kesehatan yang diterima 
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b. Melakukan sosialisai terkait dengan aplikasi ppengambilan nomer antrian 

utamanya bagi lansia yang akan melakukan pelayanan atau ada petugas 

yang membantu saat pengambilan nomer antrian 

24. Puskesmas Klakah 

a. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi 

b. Memperhatikan dan memanfaatkan sarana pengaduan dengan baik 

c. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan KIA dengan baik 

25. Puskesmas Ranuyoso 

a. Menambah informasi persyartan serta merubah tempat media alur 

prosedur agar lebih strrategis sehingga dapat dibaca oleh pasien 

b. Pengarahan pada pasien oleh petugas untuk mengisi kotak saran dan 

masukan serta pengadaan kotak pengaduan menjadi lebih baik dan 

tersedianya sarana pengaduan yang memadai dan lengkap sepeti keras, 

bulpoin, kotak pengaduan, dll 

26. Layanan Perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 

a. Menginformasikan SOP lama waktu pelayanan dapat diinformasikan 

sehingga pengguna pelayanan tidak salah paham dengan waktu pelayanan 

yang cukup panjang 

b. Menambahkan sarana pada kotak saran 

27. RSUD Pasirian 

a. Informasi terkait pelayanan sebaiknya menggunakan media yang lebih 

besar dan dapat ditempel di setiap sehingga dapat dijangkau oleh pasien 

b. Informasi terkait mekanisme dan perlu ditempel juga di tiap poli 

pelayanan 

c. Menjaga dan memperhatikan media yang ditempel agar selalu diberikan 

perawatan sehingga dapat selalu dibaca oleh pasien serta menambahkan 

jika ada informasi terbaru 

d. Peningkatan kecepatan waktu pelayanan dan penambahan petugas di loket 

pendaftaran dan tempat pengambilan obat agar lebih cepat dan tidak 

menggu waktu yang lama 

e. Adanya informasi terkait dengan waktu pelayanan dengan dokter 
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f. Penataan ruang tunggu yang lebih aman untuk anak sebaiknya 

direncanakan sehingga lebih nyaman bagi pasien 

g. Pemeliharaan sarana yang ada di kamar rawat inap, karena beberapa 

sarana (contoh : kipas angin) dalam kondisi tidak bisa digunakan 

h. Pembersihan secara berkala pada toilet juga sebaiknya diperhatikan untuk 

kenyamanan pasien dan penambahan tempat sampah diperlukan 
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PENUTUP 

Demikian laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan 

kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2019 ini 

disampaikan dengan sebenar-benarnya, agar bermanfaat bagi peningkatan mutu 

layanan pemerintah Kabupaten Lumajang di masa mendatang. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 

 

Contoh prosedur/alur pelayanan dan pembayaran di puskesmas 
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Contoh media informasi biaya/tarif pelayanan dan pembayaran di puskesmas 

 

Contoh media informasi jenis layanan di puskesmas 

 

Contoh media informasi jenis layanan di rumah sakit 
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Contoh media untuk menyampaikan saran atau pengaduan 

 

 

Proses wawancara dengan responden 

 



[Lampiran] Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 

Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | - 4 -  
 

Lampiran 2. Curriculum Vitae Tenaga Ahli 

 

CURRICULUM VITAE TENAGA AHLI 

(KETUA TIM) 
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 N ama : Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes. 

 Tempat/Tgl Lahir : Trenggalek, 23 Juli 1982 

 Pekerjaan : Dosen 

 Tempat Kerja : 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Jember 

 Alamat Kantor  1. Jl. Kalimantan I/93, Kampus Tegal Boto, 

Jember, Jatim 68121 

 Alamat Rumah : Cluster Camelia, Bernady Land Slawu, Jember 

 No HP : 081231727799 

 e-mail : ewitcahyo@unej.ac.id  

    

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Program Sarjana : Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Airlangga; 2000-2004 

2. Program Pascasarjana : Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Airlangga; 2007-2009 

C. RIWAYAT PEKERJAAN 

1. Dosen Bagian/ Peminatan Administrasi & Kebijakan Kesehatan, Fakultas 

Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Desember 2010 – sekarang. 
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Partnership by the United States Agency for International Development (USAID) 

and the Government of Indonesia, November 2010 – May 2011 
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2007 – Juli 2008 
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WSLIC–II Project Package F Regional Level Consultant and Service Contractors 

East Java I, Partnership of Indonesia Government – WSP World Bank, Blitar 

Regional, 2005 – 2007 

    

D. PENGALAMAN STRUKTURAL 

1. Ketua Bagian Administrasi & Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Jember; 2014-2019 

    

E. PENGALAMAN SEBAGAI TENAGA AHLI/KONSULTAN & TRAINER 

BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KESEHATAN 

1. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat di Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2019 

2. Pemateri dalam Workshop “Sistem Pengendalian Biaya dan Optimalisasi Mutu 

Pelayanan serta Pricing Strategy” di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi 

Bondowoso, April 2019 

3. Pelatih Nasional pada Riset Kesehatan Dasar 2018 – Litbangkes, Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, Februari – Mei 2018 

4. Pendampingan Perumusan Tarif Pelayanan pada Puskesmas di Kota Probolinggo 

Tahun 2018 

5. Pemateri dalam Pelatihan District Health Account (DHA) pada Fakultas Kesehatan 

Masyarakat – Universitas Jember, Desember 2017 

6. Pendampingan Perumusan Tarif Pelayanan pada RSUD Mohamad Saleh 

Probolinggo Tahun 2017 

7. Pemateri dalam Pelatihan Penyusunan Unit dan Penetapan Tarif dengan Metode 

ABC pada Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Jember, 2017 

8. Pendampingan dalam Penataan Manajemen Puskesmas menuju Akreditasi pada 

Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember, 2016 

9. Pemateri dalam Pelatihan & Pendampingan Penyusunan Unit Cost dan Penetapan 

Tarif dengan Metode ABC di Rumah Sakit Rizani Paiton, Situbondo – Situbondo, 

November 2016 



[Lampiran] Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 

Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | - 6 -  
 

10. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Survei Kepuasan 

Masyarakat di RSD Balung Tahun 2015 

11. Pemateri dalam Pelatihan Penyusunan Unit dan Penetapan Tarif dengan Metode 

ABC pada Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Jember, 2012 -2016 

    

F. PENGALAMAN PENELITIAN BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN 

KESEHATAN 

1. Survei Kepuasan Masyarakat di RSUD Moh. Saleh, Kota Probolinggo Tahun 2019 

2. Survei Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lumajang Tahun 

2018 

3. Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Kabupaten 

Jember Tahun 2017 

4. Penanggung Jawab Teknis (PJT) pada Riset Pembiayaan Kesehatan (RPK) 

tahun 2016 di FKRTL – Litbangkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

Agustus – September 2016. 

5. Perumusan Tarif Pelayanan pada RSD Balung Tahun 2016 

6. Penghitungan Unit Cost dengan Metode ABC di RSD Balung Tahun 2015 

7. Analisis Need dan Literasi Kesehatan terhadap Demand Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Masyarakat Perkebunan Kopi di Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

Tahun 2016 

8. Analisis Kemampuan dan Kemauan Masyarakat Perkebunan Kopi dalam 

Membayar Premi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 

9. Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jember 

Tahun 2014 

10. Identifikasi Pemetaan Permasalahan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jember 

(Studi Permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak) Tahun 2013 

11. Supervisor Studi Operasional pada Pengaruh Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK) terhadap Peningkatan Kinerja Puskesmas dalam mencapai Target MDG’s – 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Juli – September 2010 

    

   Jember, Desember 2019 

Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes  
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CURRICULUM VITAE TENAGA AHLI 

(ANGGOTA 1) 

A. IDENTITAS   

 N ama : Dr. Isa Ma’rufi, S.KM., M.Kes. 

 Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 14 September 1975 

 Pekerjaan : Dosen 

 Tempat Kerja : 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Jember 

 Alamat Kantor  1. Jl. Kalimantan I/93, Kampus Tegal Boto, 

Jember, Jatim 68121 

 Alamat Rumah : Jl. Raung 58, Jember 

 No HP : 081330477714 

 e-mail : isa.marufi@gmail.com   

    

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Program Sarjana : Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Airlangga; 2000 

2. Program Pascasarjana : Program Magister Ilmu Kesehatan Lingkungan, 

FKM Universitas Airlangga; 2004 

3. Program Doktor : Program Doktoral Ilmu Kedokteran, Universitas 

Airlangga, 2011 

C. RIWAYAT PEKERJAAN 

1. Dosen Bagian/ Peminatan Kesehatan Lingkungan & K3, Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Jember, Desember 2008 – sekarang. 

    

D. PENGALAMAN STRUKTURAL 

1. Ketua Bagian Kesehatan Lingkungan & K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Jember; 2015-2018 

2. Kaprodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, 2016 – sekarang 

 

    

mailto:isa.marufi@gmail.com


[Lampiran] Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 

Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | - 8 -  
 

E. PENGALAMAN SEBAGAI TENAGA AHLI/KONSULTAN & TRAINER 

BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KESEHATAN 

1. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sehat di Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2019 

2. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting di 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 

3. Monitoring & Evaluasi SDG’s Kota Probolinggo Tahun 2019 

4. Penyusunan Inventarisasi  Permasalahan, Perumusan Isu-Isu Strategis Program 

Pembangunan Sosial Budaya dan pemerintahan di kabupaten Situbondo, Tahun 

2018 

5. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan SDG’s di 

Kabupaten Situbondo Tahun 2018 

    

F. PENGALAMAN PENELITIAN BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN 

KESEHATAN 

1. Penyusunan Data Dinamis Kabupaten Situbondo, Tahun 2018 

2. Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2017 

3. Penyusunan rencana Aksi daerah HIV/AIDS di Kabupaten Bondowoso Tahun 

2016 

4. Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2015. 

5. Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 

2015 

6. Rencana Induk Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014 

7. Tingkat Kepuasan Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2014 

8. Desain Kawasan Sehat Wisata Using di  Banyunwangi Tahun 2013 

    

   Jember, Desember 2019 

Dr. Isa Ma’rufi, S.KM., M.Kes  
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CURRICULUM VITAE TENAGA AHLI 

(ANGGOTA 2) 

A. IDENTITAS   

 N ama : Dr. dr. Aris Prasetyo, M.Kes. 

 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 03 Pebruari 1969 

 Pekerjaan : Dosen 

 Tempat Kerja : 1. Fakultas Kedokteran, Universitas Jember 

 Alamat Kantor  1. Jl. Kalimantan, Kampus Tegal Boto, Jember, 

Jatim 68121 

 No HP : 0811354710 

 e-mail : aprasetyo08@gmail.com  

    

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Program Sarjana : Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran, 

Universitas Airlangga; 1987-1995 

2. Program Pascasarjana : Ilmu Faal, Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga; 1999-2002 

3. Program Doktor : Program Doktoral Ilmu Kedokteran, Universitas 

Airlangga, 2008-2014 

C. RIWAYAT PEKERJAAN 

1. Dosen, Fakultas Kedokteran, Universitas Jember, 1999 – sekarang. 

    

D. PENGALAMAN SEBAGAI TENAGA AHLI/KONSULTAN, PENELITIAN & 

TRAINER BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KESEHATAN 

1. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan PAUD Buah Hati Kita, Tahun 2018 

2. Peningkatan Kesehatan petani jember, Tahun 2017 

3. Pengembangan Kawasan Terintegrasi Berbasis Singkong di Lahan Pasir Jember-

Lumajang untuk Kontinuitas Suplai Bahan Baku MOCAF (Modified Cassava 

Flour) PT. Bangkit Cassava Mandiri, Tahun 2016 

4. Pencegahan Penyakit Menular pada Siswa-siswi TK Az-Zahroh Ambulu, Tahun 

2016 

mailto:aprasetyo08@gmail.com


[Lampiran] Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 

Kerjasama LP2M Universitas Jember & Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang  | - 10 -  
 

5. Riset: Rapid Health Assesment Team on Disaster, 2016 

6. Riset: Peran Lembaga Kemanusiaan BSMI dalam Managemen Disaster, Tahun 

2015 

7. Relawan Kemanusiaan Gempa Bumi Nepal bersama BSMI, Tahun 2015 

    

    

   Jember, Desember 2019 

Dr. dr. Aris Prasetyo, M.Kes  
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Lampiran 3. Curriculum Vitae Tim Enumerator 

Enumerator 1 

CURRICULUM VITAE 
TENAGA ENUMERATOR 

 

A. IDENTITAS   
 N a m a : Afthon Ilman Huda, S.KM. 
 Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 26 Agustus 1995 
 Alamat Rumah : Jl. Brwaijaya Gg. 12 RT 40 Rw 10 Dusun 

Pontang Tengah Desa Pontang 
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember 

 No HP : 082231273573 
 e-Mail : afthonilmanhuda26@gmail.com 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 
C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Seminar dan Workshop Kesehatan Nasional ”Masalah Gizi Balita 

Utama di Indonesia” 
D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 
1. Survei Evaluasi dan Harapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Daerah 

di Kabupaten dan Kota Malang 
2. Survei Kesehatan Balita Gizi Buruk di Wilayah Petani Tembakau 

Kabupaten Jember 
3. Survei Kesehatan Masyarakat pada Pemulung di TPA Kota Jember 
4. Survei Kepuasan Masyarakat di RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo 

  
 
 
 

   Jember,    Desember 2019 
 
Afton Ilman Huda, S.KM. 
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Enumerator 2 

CURRICULUM VITAE 

TENAGA ENUMERATOR 

 

A. IDENTITAS   

 N a m a : Sofyan Khori, S.KM 
 Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 07 Januari 1993 
 Alamat Rumah : Dusun Curah Suko, Desa kaliwining, 

kecamatan Rambipuji, Kabupaten 
Jember 

 No HP : 081333562024 
 e-Mail : Sofyankhori@gmail.com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 

C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Advokasi 
2. DHA 

D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 

1. Survey politik tahun 2018 
2. Konsultan lingkungan 
3. Faktor resiko kecelakaan kerja di TPA Pakusari 2019 
4. EHRA Kota Probolinggo 2019 
  

 
 
 

   Jember,     Desember 2019 
 
Sofyan Khoiri, S.KM. 
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Enumerator 3 

CURRICULUM VITAE 

TENAGA ENUMERATOR 

 

A. IDENTITAS   

 N a m a : Aji Rayyan Khairi 
 Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 24 April 1997 
 Alamat Rumah : Jl. Yos Sudarso No.15 Kraksaan Wetan 

Kecamatan Kraksaan Kabupaten 
Probolinggo 

 No HP : 082169982615 
 e-Mail : Aji_rayyan@yahoo.com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 

C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Seminar Nasional dengan Tema “Peran Tenaga Kesehatan dalam 

Meningkatkan Kualitas Hidup Bangsa Indonesia sebagai Perwujudan 
Nawacita Presiden 2019” 

2. Seminar Interpreneur di hotel Royal 
3. Pelatihan Remunerasi 
4.  Pelatihan Perhitungan Unit Cost 
5. Pelatihan K3 Rumah Sakit oleh PT.Kesmasindo Mada Nusantara 

D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 
1. Survei Evaluasi dan Harapan Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Daerah di Kabupaten dan Kota Malang 

  
 
 
 

   Jember,     Desember 2019 
 

Aji Rayyan Khairi 
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Enumerator 4 

CURRICULUM VITAE 
TENAGA ENUMERATOR 

 

 

A. IDENTITAS   
 N a m a : Agustin Dwi Rahayu, S.KM. 
 Tempat/Tgl. Lahir : Prbolinggo, 23 Agustus 1996 
 Alamat Rumah : Dsn Bunut RT/RW 008/004 Ds Pikatan 

Kec Gending Kab Probolinggo 
 No HP : 081332973223 
 e-Mail : agustin.dwi23@gmail.com  

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 
C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Pelatihan Pengaruh Efisiensi Biaya Terhadap Perhitungan Remunerasi di 

Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh FKM Unej 
2. Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia VII yang 

diselenggarakan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan 
3. Pelatihan Perhitungan Unit Cost 
D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 
1. Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah 

Moh. Saleh Kota Probolinggo 
  

 
 

   Jember,    Desember 2019 
 
Agustin Dwi Rahayu, S.KM. 

 

  

mailto:agustin.dwi23@gmail.com
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Enumerator 5 

 

CURRICULUM VITAE 
TENAGA ENUMERATOR 

 

 

A. IDENTITAS   
 N a m a : Yanuar Annaafia, S.KM. 
 Tempat/Tgl. Lahir : Lumajnag, 26 Januari 1995 
 Alamat Rumah : Jalan Blimbing No. 34 RT.003 RW.010 

Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. 

Lumajang 
 No HP : 085234901782 
 e-Mail : annaafiayanuar@gmail.com  
B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 
C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Pelatihan Pengaruh Efisiensi Biaya Terhadap Perhitungan Remunerasi di 

Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh FKM Unej 
2. Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia VII yang 

diselenggarakan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan 
3.  Seminar Nasional dengan Tema “Membangun Profesionalisme SKM 

untuk Generasi yang Lebih Berkualitas” 
4. Pelatihan Perhitungan Unit Cost 

D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 
1. Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan 

di Kabupaten Lumajang Tahn 2018 (Puskesmas dan Dinas 
Kesehatan) 

2. Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Daerah Moh. Saleh Kota Probolinggo 

  
 
 

   Jember,      Desember 2019 
 
Yanuar Annaafia, S.KM. 

 

  

mailto:annaafiayanuar@gmail.com
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Enumerator 7 

CURRICULUM VITAE 
TENAGA ENUMERATOR 

 

 

A. IDENTITAS   
 N a m a : Bravianty Agustine Praja, S.KM. 
 Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo/ 28 Maret 1996 
 Alamat Rumah : Perum Kalirejo C/5 Dringu 
 No HP : 081358359628 
 e-Mail : bravianty@gmail.com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 

1. S1 : FKM Universitas Jember 
C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  

1.  Pelatihan Pengaruh Efisiensi Biaya terhadap Perhitungan Remunerasi di 

Rumah Sakit 
2. Pelatihan Perhitungan Unit Cost 

D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 

-  

  
 
 
 

  Jember,      Desember 2019 
 
Bravianty Aguntine Praja, S.KM. 
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Enumerator 8 

CURRICULUM VITAE 
TENAGA ENUMERATOR 

 

 

A. IDENTITAS   
 N a m a : Faik Hotul Hikmah, S.KM. 
 Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 26 Juni 1995 
 Alamat Rumah : Dusun Krajan Desa Klompangan, Kec  

Ajung Kabupaten Jember  
 No HP : 081234974086 
 e-Mail : Faikhotul96@gmail.com 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI 
1. S1 : FKM Universitas Jember 
C. DAFTAR SEMINAR DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI  
1. Pelatihan Pengaruh Efisiensi Biaya Terhadap Perhitungan Remunerasi di 

Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh FKM Unej 
2. Seminar Nasional Tema : (Tantangan Dan Peluang Kesehatan Masyarakat 

Dalam Menyusun Global Health Security Agenda Untuk Mewujudkan 

Indonesia Sehat ) 

3. Pelatihan Perhitungan Unit Cost   
D. PENGALAMAN PENELITIAN DAN KEGIATAN PROFESIONAL 
1. Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan 

di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo 
  

 
 
 
 
 
 

   Jember,      Desember 2019 
 
Faik Hotul Hikmah, S.KM. 

 


