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MOTTO 

“ Jadikanlah Sabar dan Sholat penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 

sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu “. 

- QS. AL-Baqarah: 45 - 

“ Sesungguhnya sesudah kesulityan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan yang lain) “.  

-QS. AL-Insyirah: 6-7 - 

“ Jangan Pernah mengeluh atas apa yang pernah terjadi di dalam hidupmu. 

Walaupun kau pernah patah berkali-kali dengan keadaan tetapi Allah selalu tahu 

yang terbaik untukmu. Bersyukurlah walau hanya untuk setetes embun yang kau 

teguk hari ini, karena banyak hikmah yang dapat kau pelajari dari sebuah 

kesyukuran ”. 

(Rosmalinda) 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui penanganan 

komplain dalam meningkatkan public service di RSUD Kabupaten Lombok 

Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kabupaten Lombok Utara, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa penanganan komplain pasien / keluarga pasien di 

RSUD Kabupaten Lombok Utara ditangani langsung oleh pusat pengaduan yang 

berada di bawah Seksi Hubungan Masyarakat sudah ditangani dan ditindaklanjuti, 

namun masih dirasakan terdapat beberapa hambatan diantaranya masih belum 

memadainya fasilitas ruangan mediasi dan Handphone untuk on call. Adapun 

strategi yang dilakukan RSUD Kabupaten Lombok Utara dalam menangani 

komplain pasien adalah dengan membentuk pusat pengaduan dan memfasilitasi 

pasien dalam menyampaikan pengaduan / komplain melalui beberapa cara antara 

lain : a. secara langsung dengan mendatangi pusat pengaduan, b. melalui kotak 

saran, dan c. melalui telpon 

 

Kata kunci  :  Penanganan Komplain, Public Service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan kerja 

perangkat daerah yang merupakan unit kerja pada satuan perangkat kerja 

daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang ataupun jasa dan 

mengutamakan mencari keuntungan, dalam melakukan kegiatan didasarkan 

pada prinsip efesiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas yang berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek bisnis sehat yang dimaksud 

adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah 

manjemen yang baik pada Rumah Sakit dalam rangka pemberian layanan 

yang bermutu dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan, BLUD 

diberikan fleksibilitas antara yaitu: (1) Pengelolaan pendapatan dan biaya; 

(2) Pengelolaan kas; (3) Pengelolaan utang; (4) Pengelolaan piutang; (5) 

Pengadaan barang atau jasa; (6) Penyusunan akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban; (7) Pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran; (8) 

Pengelolaan dana secara langsung.  
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Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pola 

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis 

kesehatan masyarakat, yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (2) 

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati yaitu 

tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerahpada unit pelaksana 

teknis pusat kesehatan masyarakat.  

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan 

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

(Siregar, 2003). Pelayanan rumah sakit merupakan pelayanan yang dapat 

langsung dirasakan oleh konsumen secara instant. Karena itu konsumen 

dapat bereaksi dengan segera terhadap jasa pelayanan yang mereka gunakan 

dan hal ini sebenarnya bisa menimbulkan ancaman bagi rumah sakit. Jika 

pasien atau pelanggan membicarakan pelayanan yang kurang 

menyenangkan atau tidak mendapatkan kepuasan pelayan kepada kerabat 

dekatnya maka rumah sakit besar kemungkinan akan kehilangan pasien atau 

pelanggannya dan sebaliknya jika pasien atau pelanggan mendapatkan 

pelayanan yang memuaskan mereka juga akan membicarakan kepada 

kerabatnya sehingga menimbulkan peluang bagi rumah sakit itu sendiri 

(Luck, 2000 dalam Farhana, 2010). 
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Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten pemekaran dari  

Kabupaten Lombok Barat dan salah satu Kabupaten diantara sepuluh 

Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 

wilayah mencapai ±809,532 km
2
.  

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut Sedarmayanti (2010) dalam (Al Rosi, Rohmi 2021:12) 

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dan 

administrasi Negara. Jadi pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah maupun daerah, 

BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang ataupun jasa dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. pelayanan masyarakat merupakan segala 

bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau 

pemberi pelayanan sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan 

pelayanan.  

Penelitian oleh Muhadi, (2016) yang berjudul ”Penanganan Komplain 

Pasien di Instalisasi Rawat Jalan IRJ RSUD Dr. Soetomo “dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

rumah sakit umum daerah Dr. Soetomo sebagai pusat rujukan nasional di 
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jawa timur mengalami peningkatan jumlah rata-rata pasien setiap tahun. 

Proses pelayanan pasien secara berjenjang, menjadikan rumah sakit umum 

daerah Dr. Soetomo menjadi rujukan terakhir pasien. 

Penelitian oleh Andri Irawan Ajuanda Nawawi, Badu Ahmad (2016) 

yang berjudul “manajemen komplain dalam pelayanan kesehatan di rumah 

sakit umum daerah merauke” dengan menggunkan pendekatan metode 

kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa menejemen komplain  di rumah sakit 

umum merauke belum menunjukan hasil yang baik. 

Penelitian oleh Lina Marliana (2017) jidul penelitian “analisis 

manjemen layanan keluhan pasien terhadap kualitas layanan kesehatan di 

rsud AM. Parikesit Tenggrong”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola 

keluhan pasien di RSUD AM Parikesit Tenggrong seberang sudah dikelola 

dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kesetaraan dan 

kewajaran. 

Sebagai salah satu institusi penyelenggara kesehatan, Rumah Sakit 

memiliki kewajiban untuk terus menerus melaksanakan berbagai upaya 

dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai tingkat kepuasan 

pelanggan. Dalam hal ini pasienlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengetahui bagaimana gambaran 

kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas yang ada 

di rumah sakit, salah satunya adalah dengan membuat dan melaksanakan 
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program kegiatan mengelola komplain pasien dirumah sakit. Komplain 

pasien terhadap berbagai jenis pelayanan publik yang ada di rumah sakit 

dihimpun dan dikeloka melalui program. Evaluasi dan penilaian pasien 

terhadap pelayanan yang diperoleh merupakan salah saatu indikator kualitas 

dari pelayanan itu sendiri. Kualitas pelayanan dalam kesehatan merajuk  

pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin tinggi kesesuaian antara tingkat 

harapan dan tuntutan dengan kenyataan yang diterima pasien dalam 

memenuhi kebutuhan mendapatkan pelayanan kesehatan, maka semakin 

baik pula kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan (Azwar, 2012). Salah 

satu indikator kualitas pelayanan publik yang harus diperhatikan oleh rumah 

sakit adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien  merupakan tingkat dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk dan jasa yang 

diterima dengan yang diharapkan. Kepuasan pasien akan tercapai bila 

diperoleh hal yang optimal bagi setiap pasien dan pelyanan kesehatan yang 

memperhatikan kemampuan pasien atau keluarga. Adanya perhatian 

terhadap komplain, kondisi lingkungan fisik, dan tanggapan terhadap 

kebutuhan pasien (Rahayu, 2011). 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai salah 

satu rumah sakit rujukan utama yang ada di Kabupaten Lombok Utara, 

tentunya dalam memberikan layanan kesehatan tidak terlepas dari berbagai 

komplain/pengaduan yang berasal dari pasien maupun keluarga. Sehingga 
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untuk mengetahui hal tersebut diperlukan penanganan komplain agar dapat 

meningkatkan pelayanan publik sehingga berdampak pada kepuasan pasien. 

Komplain yang terjadi adalah imbas dari kekecewaan masyarakat 

terhadap pelayanan suatu rumah sakit, hal ini harus diantisipasi dan 

diselesaikan dengan menemukan jalan keluar yang tepat sehingga citra 

rumah sakit tidak tercoreng akibat komplain yang disampaikan oleh 

masayrakat. Berbagai macam bentuk komplain yang disampaikan oleh 

masyarakat berbeda-beda pula ini dikarenakan pemberian layanan yang 

berbeda dari rumah sakit yang mereka terima. Berpedoman dari undang-

undang nomor 25 tahun 2009 pasal 5 tentang pelayanan publik dan 

peraturan menteri pendayagunaan dan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi nomor 16 tahun 2014, rumah sakit selain sebagai penyelenggara 

pelayanan keseahatan juga merupakan salah satu organisasi pelayanan 

publik yang menyediakan dan mewadahi jasa kesehatan, memiliki 

kewajiban menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan.  

Kesadaran yang muncul dari dalam diri pemerintah dalam menyikapi 

suatu komplain dengan baik juga tidak lepas dari cara pandang melihat 

bagaimana suatu keluhan itu bisa dikelola dengan baik. Komplain yang 

selama ini dianggap menjadi hal yang negatif dapat berubah menjadi hal 

yang positif karena dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan 

pelayanan publik. (BAPPENAS, 2010). Banyaknya anggapan yang 

menyatakan bahwa sebuah komplain dapat mencoreng sebuah nama 
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institusi terutama rumah sakit, tetapi justru malah sebaliknya. Bilamana 

sebuah keluhan hanya dibiarkan saja dapat menimbulkan hal yang 

merugikan bagi sebuah institusi atau organisasi. Komplain dapat 

bermetamorfosis sebagai senjata ampuh bila di kelola dan ditangani secara 

baik dan benar. Komplain dapat menjadi momentum bagi suatu instansi 

kesehatan khususnya rumah sakit karena dapat menjadi pemulihan jasa 

(service recovery). Pelanggan yang melayangkan komplain bisa menjadi 

pelanggan yang loyal jika suatu organisasi atau instansi tersebut dapat 

mengelola komplain tersebut dengan baik dan bijak (Yoeti, 2002).   

Beberapa hasil penelitian yang ditemukan bahwa masalah Komplain 

ataupun pengaduan yang disampaikan oleh pasien maupun masyarakat 

selaku pengunjung di rumah sakit menjadi indikator sejauh mana kualitas 

layanan yang diberikan kepada masyarakat itu baik. Berdasarkan data 

pengaduan pelanggan pada tahun 2021 diantaranya : di RSD Mangusada 

Badung Bali dengan kelas Rumah Sakit B Pendidikan terdapat 25 

pengaduan, di RSUD Provinsi NTB dengan kelas rumah sakit yang sama 

terdapat jumlah komplain atau pengaduan dari masyarakat sebanyak 42 

pengaduan, sedangkan di RSUD Kabupaten Lombok Utara komplain atau 

pengaduan masyarakat sebanyak 81 pengaduan. Sumber : 

(https://rsudmangusada.badungkab.go.id/page/read/48/laporan-pengaduan-

pelanggan) dan (Sub Koordinator Hukum dan Humas RSUD Provinsi NTB) 

Penanganan komplain merupakan sesuatu hal yang penting didalam 

setiap instansi. Di RSUD Kabupaten Lombok Utara juga memiliki 
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penanganan komplain yang diama fungsi dari penanganan komplain 

tersebut untuk mengetahui komplain atau keluhan masyrakat yang datang 

berkunjung ke RSUD Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya penangnan 

komplain ini dapat mengetahui berbagaimacam kekurangan atau pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. Penanaganan komplain ini juga bisa 

membantu staf atau instalasi untuk bisa memberikan atau meningkatkan 

kualitas pelayanannya sehingga masyarakat puas akan pelayanan yang 

diberikan atau segala sesuatu yang dikeluhkan oleh masyarakat yang 

berkunjung ke RSUD Kabupaten Lombok Utara. Fungsi dan manfaat 

pelayanan komplain disuatu instlasi itu sangat penting untuk menunjang 

kemajuan kualitas pelayanan suatu bidang instalasi yang ada di Rumah 

Sakit sehingga memberikan efek yang baik bagi instalasi. Melihat dari sosial 

media seperti facebook, instagram, website RSUD Kabupaten Lombok 

Utara yang disampaikan oleh pengunjung Rumah Sakit juga menjadi bukti 

bahwa banyak keluhan yang diterima oleh rumah sakit. Keluhan mengenai 

tidak tersedianya fasilitas fotocopy untuk mempermudah masyarakat yang 

ingin fotocopy berkas pasien atau keluarga pasien, keluhan kurangnya 

kebersihan kamar mandi/toilet, hingga keluhan kategori medis seperti dokter 

perawat, dan hal-hal yang menyangkut medis.  

Dalam mewujudkan visi dan misi rumah sakit perlu meningkatkan 

mutu pelayanannya tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu melihat 

strategi penanganan dan pengelolaan pengaduan keluhan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di pangaduan penanganan 
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keluhan fasilitas dan pelayanan rumah sakit. Analisis suatu masalah 

terhadap pengelolaan suatu keluhan tidak hanya dalam satu komponen saja. 

Hubungan antara satu komponen dengan komponen lain ini aktif dalam satu 

tatanan lingkungan (BAPPENAS, 2010). Rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat (UU Nomor 44 Tahun 2009). Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah, 

dan satu-satunya sarana pelayanan kesehatan rujukan yang ada di 

Kabupaten Lombok Utara. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok 

Utara berdiri tahun 2010 melalui ijin Operasional Bupati No 

964/898/DIKES/2010. Selain melaksanan upaya penyembuhan dan 

pemulihan penyakit juga melaksanakan upaya peningkatan dan pencegahan 

penyakit. Sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 

964/898/DIKES/2010 bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat berlokasi di Kecamatan 

Tanjung dan disiapkan Opersionalnya sebagai Rumah sakit Tipe D dan 

berdasarkan surat keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 289/686-

1/Dikes/2015 tanggal 18 Juni 2015 Memutuskan dan menetapkan 

“Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok 

Utara dari kelas tipe D menjadi kelas tipe C Dirumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Lombok utara. 
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RSUD Kabupaten Lombok Utara sendiri menjadi rumah sakit yang 

banyak menerima khususnya pasien dengan menggunakan BPJS. Berbicara 

mengenai keluhan di rumah sakit RSUD Kabupaten Lombok Utara tentu 

memiliki keluhan yang diterima dari pasien maupun pengunjung. Beberapa 

keluhan yang diterima melalui media sosial facebook rumah sakit menjadi 

bukti kekecewaan pasien maupun pengunjung. Keluhan yang diterima dari 

keluhan mengenai fasilitas maupun pelayanan rumah sakit. belum lagi 

keluhan yang diterima secara langsung oleh rumah sakit menambah rentetan 

keluhan-keluhan yang harus diselesaikan oleh pihak rumah sakit sendiri. 

Menariknya adalah RSUD Kabupaten Lombok Utara dimana jika kita 

melihat sebagai orang awam tentu bertanya-tanya jika ingin berobat disana, 

tetapi hal yang dapat diambil ialah bagaimana dengan managemen yang bisa 

dibilang kurang bagus menerima keluhan dan menyelesaikan keluhannya 

dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini juga 

diharapkan nantinya bisa memberikan dan menjabarkan SOP rumah sakit 

dalam mengelola pengaduan keluhan dari pasien rumah sakit sebagai bahan 

evaluasi dalam alur pelayanan pengaduan yang masuk. Dari hal-hal yang 

telah disampaikan diatas penulis tertarik meneliti dengan mengangkat judul 

“Penanganan Komplain Dalam Meningkatkan Public Service Di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penanganan Komplain dari pasien terhadap Public 

Service di RSUD Kabupaten Lombok Utara? 

2. Bagaimana Strategi Rumah Sakit Daerah dalam menangani Komplain 

dari pasien terhadap public service di RSUD Kabupaten Lombok 

Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui proses penanganan komplain dari pasien terhadap 

pelayanan di RSUD Kabupaten Lombok Utara. 

2. Untuk mengetahui strategi Rumah Sakit Daerah dalam menangani 

komplaian dari pasien terhadap public service di RSUD Kabupaten 

Lombok Utara. 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta sebagai refrensi 

bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengetahui penanganan komplain pasien terhadap publik service rumah 

sakit. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam hal 

penanganan atau komplain dari pasien terhadap publik service di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara. 

c. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai proses pembelajaran untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai penanganan 

komplain pasien terhadap publik service RSUD Kabupaten Lombok 

Utara. 

d. Manfaat Sosial 

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi institusi 

kesehatan yaitu RSUD Kabupaten Lombok Utara serta masyarakat luas. 

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelajaran dan 

gambaran serta evaluasi bagi pihak RSUD Kabupaten Lombok Utara 

dalam menangani pelayanan keluhan pasien, baik itu keluhan secara 

tertulis, lisan maupun melalui sosial media dan website. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Untuk memudahkan dalam penyusunan tulisan ini, tentu tidak lepas 

dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh 

peneliti. Dalam tulisan ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya sebagai bahan perbandingan penyusunan tulisan ini. 

Adapun matriks dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun/

Judul 

Penelitian 

Metodologi Hasil Penelitian Persamaa/Perbedaan  

1. Mela Nofitri, 

Ayun Sriatmi, 

Eka Yunila 

Fatmasari 

(2020) 

Analisis 

Hubungan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik Rawat 

Jalan Dengan 

Kepuasan 

Pasien Bpjs 

(Studi Kasus 

Di Rsud 

Ungaran 

Kabupaten 

Semarang) 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sama 

sama menggunakan metode 

kuantitatif terdapat 

hubungan antara dimensi 

kualitas pelayanan publik 

rawat jalan dengan kepuasan 

pasien pada BPJS RSUD 

Ungaran yaitu pada dimensi 

tangible pelayanan dengan 

p-value 0,001 dan korelasi 

sebesar 0,320, dimensi 

reliabilitas dengan a p-value 

0,004 dan korelasi 0,201, 

dimensi responsiveness 

dengan p-value 0,013 dan 

korelasi 0,247, dimensi 

jaminan dengan p-value 

0,000 dan korelasi 0,508, 

dimensi empati dengan p-

value 0,000 dengan korelasi 

0,460. Berdasarkan hasil 

penelitian, peneliti 

Persamaan Sama sama 

menggunakan metode 

kuantitatif dan 

Perbedaanya 

Penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

analisis hubungan 

kualitas pelayanan 

publik rawat jalan 

dengan kepuasan 

pasien Bpjs (Studi 

kasusdi Rsud ungaran 

kabupaten semarang)  



 

14 

merekomendasikan untuk 

mengoptimalkan layanan 

pendaftaran online yang 

terpisah antara pasien umum 

dan pasien BPJS, 

menyediakan fasilitas kursi 

yang memadai di ruang 

tunggu pendaftaran, 

membuat skema alur 

layanan yang mudah 

dipahami dan ditempatkan 

oleh pasien. pada bagian 

pendaftaran, menempatkan 

kotak saran di tempat yang 

strategis dan mudah 

dijangkau, serta 

meningkatkan pelayanan 

komunikatif antara petugas 

dengan pasien. 

2. Ninda Herista 

Bella, Slamet 

Muchsin, 

Retno Wulan 

Sekarsari 

(2020) 

Implementasi 

Unit 

Pengaduan 

Masyarakat 

Dalam 

Mengetahui 

Keluhan Pasien 

(Studi Kasus 

Di Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Dr 

Soedomo 

Trenggelek) 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  faktor 

pendukung hambatan dan 

penghambat implementasi 

adalah untuk faktor 

pendukung implementasi 

yaitu : lingkungan kerja 

yang kondusif,motivasi 

kerja yang tinggi, 

kemampuan sumber daya 

manusia yang mempunyai 

serta disiplin kerja yang 

tinggi. Sedangkan faktor 

penghambat implementasi: 

kurang memadainya sera 

dan prasarana yang 

disediakan, kurangnya 

jumlah pegawai yang ada. 

Persamaannya sama 

sama menggunakan 

metode kuantitatif dan 

Perbedaanya 

Penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

implementasi unit 

pengaduan masyarakat 

dalam mengetahui 

keluhan pasien (studi 

kasus di rumah sakit 

umum daerah dr 

soedomo trenggelek) 

3. MuhadiMuhadi 

(2016) 

Studi 

Penanganan 

Penelitian ini 

menggunaka

n Pendekatan 

Kualitatif 

Rumah Sakit Umum Dearah 

Dr. Soetomo sebagai pusat 

rujukan nasional di jawa 

timur mengalami 

peningkatan jumlah rata-

Persamaannya Sama-

sama membahas 

tentang penanganan 

komplain 

menggunakan 
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Komplain 

Pasien di 

Intalisasi 

Rawat Jalan 

(IRJ) RSUD 

Dr. Soetomo  

rata pasien setiap tahun. 

Proses pelayanan pasien 

secara berjenjang, 

menjadikan Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Soetomo 

menjadi rujukan terakhir 

pasien. 

pedekatan kualitatif  

Perbedaannya Pada 

penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

penanganan komplain 

di instalisasi rawat 

jalan   

4. Andri Irawan 

Ajuanda 

Nawawi, Badu 

Ahmad 

(2016) 

Manajemen 

Komplaian 

Dalam 

Pelayanan 

Kesehatan 

Dirumah Sakit 

Umum Daerah 

Merauke 

Penelitian ini 

menggunaka

n Pendekatan 

Metode 

Kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

Menujukkan bahwa 

manajemen komplain di 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Merauke belum 

menunjukkan hasil yang 

baik. 

Persamaannya Sama-

sama membahas 

tentang penanganan 

komplain 

menggunakan 

pedekatan kualitatif 

Perbedaanya Pada 

penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

manajemen komplain 

dalam pelayanan 

kesehatan  

5. Putri Putri 

Wulan Sari 

(2021) 

Strategi Humas 

Dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kecamatan 

mandau 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

adalah strategi humas dalam 

meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yaitu 

dengan memanfaatkan 

perkembangan 

teknologidalam 

meningkatkan kemudahan 

masyarakat dalam 

menyampaikan keluhan dan 

saran, dengan menambah 

akses penyampaian keluhan 

dan sarana melalui 

WhatsApp (Wa), SMS, 

Email dan website serta 

petugas CSO (Customer 

Service Officer) yang 

mengunjungi pasien rawat 

inap.  

Persamaaannya Sama-

sama membahas 

Pelayanan Publik di 

Rumah Sakit dan 

Perbedaanya Pada 

penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

Hasil dari penelitian 

ini adalah Strategi 

Humas Dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Publik di Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kecamatan mandau 
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6. Suwanto 

Suwanto, 

Rosyadi 

Slamet, 

Kurniasih 

Denok 

(2020) 

Analisis 

Pelayanan 

Keluhan 

Pelanggan 

BLUD RSUD 

dr. R Goeteng 

Taroenadibrata 

Purbalingga 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode  

Kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Permaslahan 

efektivitas pelayanan 

keluhan pelanggan dapat 

dilihat dari jumlah 

masyarakat yang 

memanfaatkan media yang 

telah disediakan untuk 

menyampaikan kritik 

maupun keluhan terhadap 

pelayanan yang diberikan 

oleh manajemen rumah 

sakit 

Persamaanya Sama 

sama menggunakan 

menggunakan metode 

kualitatif dan 

Perbedaanya Perelitian 

sebelumnya 

membahas tentang 

analisis pelayanan 

keluhan pelanggan 

blud rsud dr. R 

goeteng taroenadibrata 

purbalingga 

7. Estie Yonasari, 

Septo Pawelas 

Arso 

(2018) 

Gambaran 

Penanganan 

Keluhan 

Pelanggan di 

Unit Custemer 

Service Rumah 

Sakit  Umum 

Daerah 

Tugurejo 

Semarang 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode  

deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada 

bagian Input: belum ada 

pelatihan khusus 

penanganan pengaduan 

nasabah yang sudah diikuti 

oleh petugas Customer 

Service, belum ada 

anggaran khusus untuk 

penanganan pengaduan, 

sarana dan prasarana untuk 

mendukung penanganan 

pengaduan sudah lengkap, 

namun masih memerlukan 

perbaikan kondisi dan 

manajemen. Rumah sakit ini 

juga belum memiliki SOP 

penanganan pengaduan di 

Unit Customer Service. 

Pada bagian Proses: 

penanganan pengaduan 

yang dilakukan oleh Unit 

Pelayanan Pelanggan RSUD 

Tugurejo adalah 

menanggapi, mengadu, 

menyelidiki, menyelesaikan, 

memeriksa, melengkapi, 

menyusun, menyebarkan 

dan mengembangka. Masih 

Persamaanya Sama 

sama meanggunakan 

penelitian deskriptif 

kualitatif dan 

Perbedaanya 

Penelitian saebelumny 

a membahas tentang 

gambaran penanganan 

keluhan pelanggan di 

unit custemer service 

rumah sakit  umum 

daerah tugurejo 

semarang 
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terdapat beberapa kendala 

dalam proses merespon, 

mengatasi, memeriksa dan 

menyusun. Output: 

pengaduan yang masuk 

sudah tertangani dengan 

baik, namun masih ada 

beberapa pengaduan yang 

berulang di bulan 

berikutnya dan ada beberapa 

pengaduan yang harus 

diselesaikan ke level 

manajemen. Indikator 

penanganan pengaduan di 

Unit Customer Service 

adalah nasabah yang 

mengadu, dapat menerima 

jawaban dari petugas dan 

bersedia menandatangani 

formulir penyelesaian 

pengaduan. Dari hasil 

identifikasi hubungan antara 

kegagalan produk/layanan, 

keluhan pelanggan dan 

tindakan yang akan 

dilakukan, Unit Layanan 

Pelanggan RS Tugurejo 

berada pada Kuadran 2 

Barlow-Moller. 

8. Lina Marliana 

(2017) 

Analisis 

manajemen 

layanan 

keluhan pasien 

terhadap 

kualitas 

layanan 

kesehatan di 

RSUD AM. 

Parikesit 

Tenggorong 

Penelitian ini 

menggunaka

n Pendekatan 

Metode 

Deskriptif-

Kualitatif 

Menunjukkan bahwa tata 

kelola keluhan pasien di 

RSUD AM. Parikesit 

Tenggorongseberangn 

sudah di kelola dengan baik 

sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar tata kelola 

yang baik yaitu 

transparansi, akuntabilitas, 

responsibilita, independen, 

kesetaraan dan kewajaran. 

Persamaanya Sama-

sama membahas 

tentang penanganan 

komplain 

menggunakan 

pedekatan kualitatif 

dan Perbedaannya 

Pada peneltian 

sebelumya membahas 

tentang analisis 

manajemen layanan 

keluhan pasien 

terhadap layanan 

kesehatan  
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9. Isniati 

(2020) 

Model 

Investigasi 

keluhan 

layanan efektif 

komprehensif 

(iyet) dalam 

upaya 

peningkatan 

pelayanan 

dirumah sakit 

Umum Daerah 

Si Junjung 

Penelitian ini 

menggunaka

n Pendekatan 

Kuantatif 

Evaluasi penerapan 

investigasi keluhan layanan 

yang efektif komprehensif 

dan terstruktur (iyet) 

menunjukkan bahwa 

panduan ini dapat 

digunakan untuk 

meningkatkan penanganan 

keluhan layanan di Rumah 

Sakit. 

Persamaannya Sama-

sama membahas 

tentang penanganan 

komplain 

menggunakan 

pedekatan kualitatif 

dan Perbedaannya 

Pada penelitian 

sebelumnya 

membahas tentang 

peningkatan pelayanan 

dirumah sakit 

10. R Nona 

Millani, 

Semiarty, 

Rizanda 

Machmud 

(2019) 

Gambaran 

tingkat 

kepuasan 

pasien dalam 

penanganan 

keluhan 

(Service 

Recovery) 

Rawat Inap di 

RSUD Rasidin 

Kota Padang 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

Cross 

Sectional 

Menunjukkan 26% 

responden mendapatkan 

pelayanan kurang baik dan 

masih ada beberapa keluhan 

yang harus menjadi prioritas 

utama untuk ditingkatkan 

dari atribut interasional 

justice diantanya 

keahliandokter dalam 

memberikan informasi 

mengenai masalah 

kesehatan penyakit yang 

diderita pasien keahlian 

dokter dalam menanyakan 

keluhan pasien, keahlian 

perawat dalam memberikan 

informasi mengenai 

maslaha kesehatan penyakit 

yang diderita pasien, dan 

komunikasi antara pasien 

dan dokter. 

Persamaanya Sama-

sama membahas 

tentang penanganan 

komplain/keluhan dan 

Perbedaannya Pada 

peneltian sebelumya 

mengunakan metode 

penelitian Cross 

Sectional 
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Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Public Service 

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Menurut Sedarmayanti (2010) dalam (Al Rosi, Rohmi 

2021:12) Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam segala bidang dan hal tersebut merupakan 

salah satu tugas dan administrasi Negara. Jadi pelayanan adalah 

suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah, baik pemerintah maupun daerah, BUMN, dan BUMD 

dalam bentuk barang ataupun jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. pelayanan masyarakat merupakan segala 

bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

atau pemberi pelayanan sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan 

penerimaan pelayanan.  

Sedangkan menurut Mahmudi (2010 : 223), pelayanan publik 

adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur 

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang 

terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan 

dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai 

pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut 

Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan 

publik untuk pemenuhan kebutuhan publik. 

Adapun 4 pelayanan publik yang baik yaitu: 

1. Respon 

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah kegiatan dari 

organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, 

setiap jenis kegiatan yang di timbulkan oleh suatu perangsang 

dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan 

dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari 

pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan-pesan. 

2. Keterbukaan 

Keterbukaan adalah wujud nyata yang dilakukan oleh 

institusi atau dewan kenegaraan dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya tanpa ada unsur rekayasa atau manipulasi 
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sedikitpun. Menurut Rima Yuliastuti, keterbukaan adalah sikap 

keiklasan yang dilakukan oleh institusi pemerintah kepada 

masyarakat dalam menyampaikan kabar faktual mengenai 

beragam persoalan yang berhubungan dengan kebijakan-

kebijakan dewan kenegaraan. 

3. Akurasi 

Menurut Budiwanto (2012:43) mengemukakan bahwa 

akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan sesuatu gerak ke sesuatu sasaran sesuai dengan 

tujuan atau melakukan gerakan tanpa membuat kesalahan. 

Akurasi juga dapat di artikan sebagai kemampuan untuk 

mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil yang 

sesungguhnya. 

4. Tanggung Jawab 

Menurut Britnes dalam (Mardiyah dan setiawati 2014), 

pengertian tanggung jawab yaitu tidak boleh mengelak, bila 

diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab 

berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan 

bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab. 

Tanggung jawab jawab juga diartikan sebagai bentuk sikap 

manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatnnya dalam 

bentuk kesanggupan untuk memikul resiko perbuatan, dan wujud 
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dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsisten 

pebuatan. 

2.2.2 Tujuan Public Service 

Pada umumnya, dalam mencapai tujuan pelayanan masyarakat 

dibutuhkan kualitas pelayanan yang memadai, yang diinginkan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Adapun tujuan pelayanan masyarakat yang ingin dicapai 

yaitu mmuaskan atau memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kualitas dan mutu pelayanan 

merupakan kesesuaian antaara haarapan daan kebutuhan yang 

dipenuhi masyrakat serta antara keinginan masyarakat dan kenyataan 

yang diterima masyarak. Dalaam ( Al Rosi, Rohmi 2021:15). 

2.2.3 Jenis-Jenis Public Service 

Adapun jenis-jenis pealayanan masyarakat yang terkandung 

dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 dalam (Al Rosi, Rohmi 

2021:15) dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu : 

1. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya 

pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan 

transportasi. 

2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat, 
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misalnya jaringan  telepon, penyediaan tenaga listrik dan juga air 

bersih. 

3. Kelompok pelayanan administrative, yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat atau publik, misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap 

sesuatu. 

2.2.4 Proses Pelayanan Publik 

Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan dalam 

mendukung pelayanan yang diinginkan. Bharata (2003) 

mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat unsur penting dalam 

proses pelayanan publik, yaitu: (1) Penyedia layanan, yaitu pihak-

pihak yang telah memberikan layanan tertentu kepada konsumen, 

baik perupa layanan penyediaan maupun penyampaian, dari barang 

atau jasa layanan; (2) Penerima jasa, yaitu mereka yang sebagai 

konsumen atau pelanggan yang menerima berbagai barang atau jasa 

dari penyedia jasa; (3) Jenis pelayanan, yaitu pelayanan yang dapat 

diberikan oleh pemberi pelayanan kepada pihak yang membutuhkan 

pelayanan; (4) Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan pelayanan 

harus mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan 

pelanggan. 
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2.2.5 Kualitas Public Service 

Kualitas pelayanan merupakan  komponen penting yang harus 

diperhatikan di dalam pelayanan publik, kualitas pelayanan publik 

tentunya tidak dapat dipisahkan dari presepsi tentang kualitas 

pelayanan. Menurut davis dan goetsch dalam hardiansyah (2011:36)  

kualias pelayanan adalah susuatu yang berhubungan dengan 

terpenuhinya keutuhan pelanggan yang dimana pelayanan dikatakan 

berkualitas apabila menyediakan pelayanan sesuai dengann 

kebbutuhan dan harapan pelanggan. 

Menurut Sampara (1999) dalam hardiansyah (2011:35), 

menyatakan kualitas pelayanan publik merupakan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah dibakukan dalam memberikan pelayanan sebagai pambakuan 

pelayanan yang  baik. 

Menurut ibrahim (2008), dalam hardiansyah (2011:40) 

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu keadaan dinamis yang 

dimana berhubungan dengan jasa, produk, proses, manusia dan 

lingkungan penilaian kualitas yang ditentukan saat terjadi pada 

pemberian pelayanan publik. 

2.2.6 Definisi Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat dapat ditunjukkan melalui sikap 

masyarakat setelah memperoleh hasil yang diperoleh. Kepuasan 
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masyarakat akan terlihat dari seberapa baik hasil yang diperoleh dan 

dirasakan. Semakin baik kualitas hasil yang diperoleh maka semakin 

baik pula kepuasan pelanggan. Kata kepuasan menurut Tiptono dan 

Chandra (2011) berasal dari bahasa latin “stasis” yang berarti cukup 

baik memadai, dan “faction” yang berarti melakukan atau membuat” 

untuk membuat sesuatu memadai. 

Tjiptono (2014) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

merupakan bagian dari  respon emosional terhadap evaluasi 

pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Respon 

emosional dapat berupa perasaan yang dirasakan ketika sesuatu yang 

diinginkan tercapai. Orang yang berulang kali datang ke tempat yang 

sama tanpa keluhan untuk menggukan produk atau layanan dapat 

dikatakan bahwa merekaa puas dengan produk atau layanan yang 

disediakan oleh instansi tersebut. 

2.2.7 Pengertian Penanganan Komplain 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu 

menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman   bagi 

para pelanggan dalam menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 

komplain mereka (Tjiptono, 2005:210). komplain adalah umpan 

balin dari pelanggan yang cenderung bersifat negatif yang 

ditunjukkan kepada perusahaan. komplain bisa dilakukan secara 

lisan atau tertulis (Bell E Luddington:2006). 
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perilaku Komplain konsumen yaitu istilah yang mencakup 

semua tindakan konsumen yang berbeda bila mereka merasa tidak 

puas dengan suatu pelayanan (Sunarto, 2006:253). Peananganan 

keluhan adalah upaya pemberian sousi atau cara yang diberikan 

perusahaan atas umpan balik yang bersifat negatif dari pelanggan. 

Penanganan secara baik dan efisien tentunya memberikan peluang 

untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas, menjadi puas. 

2.2.8 Jenis-Jenis Komplain 

Health Service Review Council 2005 dalam (wulandari, 

raafika. 2014) menjelaskan bahwa komplain dapat dikelompokkan 

menjadi 3 kategori. Beberapa komplain akan bergerak melalui 

ketiganya yaitu: 

a. Point of Service Complaint/Enquiries adalah keluhan langsung, 

yang dapat ditangani dengan segera dan untuk kepuasan 

konsumen kesehatan di titik pelayanan. kadang-kadang semua 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah adalah bagi 

konsumen untuk berbicaara langsung kepada staf yang terlibat.. 

b. Complaint Needing Investigation adalah hal-hal yang lebih serius 

atau komplain yang belum terselesaikan mungkin perlu dirujuk 

kepada staf yang lebih senior/menejer komplain.  

c. External complaints adalah komplain yang belum terselesaikan 

oleh organisasi. Mereka perlu dirujuk ke lembaga eksternal atau 
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asuransi untuk menangani beberapa komplainpertamakali datang 

ke organisasi pelayanan kesehatatan. 

2.2.9 Klasifikasi Komplain Pelanggan 

Setiap pasien, maupun keluarga pasien yang merasa tidak puas 

terhadap pelayanan, jasa atau perusahaan tentu akan bereaksi dengan 

tindakan yang berbeda-beda. Ada tiga katagori komplain terhadap 

ketidak puasan, yaitu: 

a. Voice responses 

No action responses (tidak melakukan apa-apa) dalam 

kategori ini mencerminkan perasaan terhadap penyedia layanan 

jasa atau produk. Bagi penyedia jasa, apabila pelanggan 

menyampaikan keluhannya secara langsung atau meminta ganti 

rugi (kompensasi) kepada perusahaan bersangkutan, sebetulnya 

perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat: 

1) Pelanggan memberikan kesempatan sekali lagi bagi 

perusahaan untuk memuaskan mereka 

2) Resiko publisitas buruk dapat ditekan, baik publisitas dalam 

bentuk rekomendasi melalui media masa. 

3) Memberikan masukan positif mengenai kekurangan pelayanan 

yang perlu diperbaiki perusahaan. Melalui perbaikan dan 

pemulihan layanan, perusahaan dapat memelihara hubungan 

baik dan loyalitas pelanggannya. 
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b. Private responses 

Kategori ini meliputi memperingatkan atau memberitahu 

kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalaman buruknya 

dengan produk perusahaan yang bersangkutan. Umumnya 

tindakan ini sering dilakukan dan dampaknya sangat besar bagi 

citra perusahaan. 

c. Third-party responses 

Kategori ini ditunjukan kepada objek eksternal yang tidak 

secara langsung terlibat dalam pengalaman yang tidak 

memuaskan. Contohnya surat kabar, lembaga konsumen, lembaga 

bantuan hukum dan sebagainya. Bentuk-bentuk resoponnya bisa 

berupa menurut rugi secara hukum, mengadu lewat media masa, 

atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi 

hukum dan sebagainya. 

Tindakan seperti ini sangat ditakuti oleh sebagaian besar 

perusahaan yang tidak memberikan pelayanan baik kepada 

pelanggannya atau perusahaan yang tidak memiliki prosedur 

penanganan komplain yang efektif. Kadangkala pelanggan lebih 

menyebarluaskan keluhan kepada masyarakat luas, karena secara 

psikilogis lebih memuaskan. Lagipula mereka yakin akan 

mendapatkan tanggapan yang lebih cepat dari perusahaan yang 

bersangkutan. 
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2.2.10 Proses penanganan komplain 

Proses dimana keluhan ditangani dapat bervariasi dari satu 

organisasi ke organisasi, tetapi yang mendasari prinsip tetap sama. 

Prinsip-prinsip ini dapat dimasukkan sebagai inti komponen 

pelayanan dan dipahami oleh staf di semua tingkatan. Dijelaskan 

lebih rinci pada buku panduan penanganan keluhan yang dikeluarkan 

oleh australian council for safety and Quality in Health Care (2005), 

bahwa ada guidelines yang dilakukan untuk menangani komplain 

pasien yaitu: 

a. Komitmen terhadap konsumen dan peningkatan kualitas  

Pemimpin pelayanan kesehatan mempromosikan 

pendekatan yang berfokus pada konsumen komplain sebagai 

bagian dari program peningkatan mutu berkelanjutan seperti 

penetapan pedoman teknis. 

b. Akses 

Layanan ini mendorong konsumen untuk memberikan 

umpan balik tentang pelayanan, termasuk permasalahan dan 

keluhan, dan membuatnya mudah untuk melakukan seperti sarana 

dan prasarana.  

c. Respon  

Layanan ini memiliki semua keluhan dan keprihatinan dan 

merespon segera dan sensitif tanpa membedakan dalam melayani 

pasien. 
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d. Penilaian yang efektif  

Layanan ini menilai komplain untuk menentukan respon 

yang tepat dengan mempertimbangkan faktor resiko, keinginan 

pengaduan akuntabilitas. Semua hal tersebut dijelaskan lebih rinci 

pada prosedur teknis. 

e. Resolusi yang sesuai 

Penawaran layanan dengan keluhan cara lengkap dan adil 

untuk semua pihak dan hanya menyediakan hasil. Dalam 

penanganan komplain adalah kegiatan mendengarkan. 

f.   Pengungkapan terbuka 

Layanan ini mengelola informasi secara adil, sehingga fakta 

yang relevan dan keputusan untuk dikomunikasikan secara 

terbuka sekaligus melindungi kerahasiaan dan privasi pribadi. 

Dalam penanganan komplain seperti pencatatan komplain dan 

dokumentasi komplain. 

g. Mengumpulkan dan menggunakan informasi  

Layanan ini menyimpan semua komplain untuk 

memungkinkan meninjau kasus-kasus individu, untuk 

mengidentifikasi tren dan resiko serta melaporkan tentang 

bagaimana keluhan telah menyebabkan perbaikan. 
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h. Membuat perbaikan 

Layanan ini menggunakan keluhan untuk meningkatkan 

layanan, dan secara teratur mengevaluasi kebijakan pengelolaan 

pengaduan dan praktik. 

Kerangka Berfikir 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kabupaten Lombok Utara untuk 

mengetahui proses penanganan komplain dari pasien terhadap public service 

di RSUD Kabupaten Lombok Utara dan strategi rumah sakit daerah dalam 

menangani Komplain dari pasien terhadap public service di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara. Mengtahui Pelayanan publik yang baik itu 

seperti Respon, Keterbukaan, Akurasai dan Pertanggung Jawaban. Untuk 

mengetahui penanganan komplaian yaitu, Menerima Keluhan, Asesbility, 

Mencatat. 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitin kualitatif yaitu langsung turun ke rumah sakit 

untuk memperoleh data dan inormasi yang mendalam mengenai penanganan 

komplain dalam meningkatkan public service di RSUD Kabupaten Lombok 

Utara. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan hasil 

wawancara mendalam dengan informan di lapangan. Analisis data 

menggunakan pendekatan kualitatif karena langsung mengaitkan kondisi di 

lapangan dengan kemampuan unit penanganan komplain.  

Adapun jenis-jenis penelitian deskriptif yakni: 

1. Survey Pendidikan 

Mengungkapkan jawaban pertanyaan apa, bagaimana, berapa dan 

bukan pertanyaan mengapa. Tujuan untuk memperoleh penjelasan 

tentang kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan bagaimana 

adanya berdasarkan kenyataan yang dihadapi termasuk perumusan 

kebijakan kependidikan dan bukan untuk pembangunan ilmu pendidikan 

2. Studi Kasus 

Analisis mendalam (mengungkapkan semua variabel yang 

menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang 

mempengaruhi kasus). Perumusan masalah dijabarkan dalam bentuk 
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pertanyaan penelitian, data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait 

dengan kasus yang diteliti. 

3. Studi Perkembangan 

Mempelajari karakteristik individu (individu atau seorang) dan 

bagaimana karakteristuk itu berubah dalam pertumbuhan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana proses 

penanganan komplain dari pasien terhadap public service di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana strategi Rumah Sakit Daerah 

dalam menangani komplain dari pasien terhadap public service di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara. Maka pada akhirnya akan dilakukan analisi 

terhadap data dan fenomena yang diperoleh di laangan, agar dapat 

disajikan pada perkembangan dilapangan, yang didasarkan pada 

kemampuan peneliti untuk menggali dan mengelola berbagai masukan 

yang diperoleh dalam penelitian Lapangan. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Lombok Utara di Jl. Tioq Tata Tunaq Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. 83353. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Maret sampai dengan April 2022. Alasan peneliti melakukan 

penelitian selama 2 bulan yakni dari maret sampai April dengan tujuan 

untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap terkait permasalahan 

dalam penelitian. 
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Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai skripsi ini, 

menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive 

sampling merupakan penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan keahlian atau ciri-ciri khusus tertentu (seran, 2018) purposive 

sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

mengenai objek penelitian atau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. 

Snowball sampling merupakan metode penentuan sampel dengan 

teknik menyerupai jaringan laba-laba (seran 2018). Dengan engertian diatas 

dapat dikatakan teknik snowball sampling ini memberikan lebih banyak 

samel kepada peneliti, yang mulanya hanya satu atau beberapa orang 

sebagai sampel, tetapi kemudian berkembang menjadai banyak orang karena 

rekomendasi dari orang-orang sebelumnya yang diangga lebih tahu dan 

memahami. Baik peneliti lapangan maupun peneliti kepustakaan, dapat 

menghasilakan data yang digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer, data yang diproleh dari hasil wawancara yang penulis 

lakukan terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam 

memberikan badan dan informan yang dibutuhkan dalam penelitian 

tersebut. 

2. Data skunder, yang di proleh secara tidak langsung dan merupakan 

pelengkap dan pendukung data primer yang di peroleh dari intansi 

terkait yang berhubungan dengan penelitian seperti data yang diperoleh 



 

35 

dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun 

asrisp-arsip resmi serta bahan pustaka yang dapat mendukung 

kelengkapan data primer. 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk meperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik - 

teknik yang di gunakan dalam, penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data inidigunakan untuk menjaring data 

yang diperlukan duna untuk melengkapi data dari wawancara. Menurut 

Sutopo dalam Harsono (2018:164), observasi merupakan kegiatan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti berperan 

aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan 

yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

seharihari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitan. Observasi dipakai untuk memahami persoalan-

persoalan  yang ada di sekitar pelaku dan narasumber Harsono 

(2008:165). 

2. Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang 

akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakan 
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wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan 

mengecek ulang data dari hasil observasi di RSUD Kabupaten Lombok 

Utara. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi 

langsung informan penelitian dan menayakan kepada mereka beberapa 

hal yang berhubungan dengan pokok permaslahan. Wawancara 

dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui 

serangkaian Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan pengaduan dari pasien atau keluarga. 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, 

dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah 

ada dan tersedia dalam catatan dokumen. 

Dokumntasi ini diambil untuk memperoleh data-data seperti: 

Gambaran/sejarah RSUD Kabupaten Lombok Utara, data komplain 

pasien RSUD Kabupaten Lombok Utara, data kunjungan pasien RSUD 

Kabupaten Lombok Utara. Dokumentsi Foto seperti: Kotak Saran, foto 

ketika pengguna layanan  sedang melakukakan komplain di RSUD 

Kabupaten Lombok Utara. 
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Teknik Analisis Data 

Untuk menyajikan data agar mudah difahami, maka langkah-langkah 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interactive 

model daari Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:246) yang 

membagi langkah-langkah dalam kegiatan anaalisis data dengan beberapa 

bagaian yaitu pengumpulan yaitu: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data yang dilakukanan peneliti adalah suatu bentuk 

analisis yang menajamkan menggolongkan, menggerakkan, membuang 

data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan di verifikasi. 

Menurut Mantja dalam buku Harsono (2018:169), menyataakaan 

reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian 

belum berakhir. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari 

catatan lapangan, baik catatan awal, perluasan, maupun penambahan. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan selanjutnya. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks 

naratif, matrik, grafik network (jejaringan kerja), dan bagan. 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan vagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang kesimpulan ditarik semenjak penelit menyusun 
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pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan arah sebab akibat, dan 

berbagi proposisi Harsono (2008:1669). Adapun panduan yang 

disajikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dibuat catatan 

lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi 

dan refleksi. 

2. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data, 

Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting. 

3. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang 

berupa cerita sistematis dengan suntingan penelitian supaya 

maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan 

faktor pendukung antara lain bagan, tabel, grafik dan sebaginya. 

Penentuan Informan 

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, Peneliti akan 

menggunakan purposive sampling menurut Sugiyono (2016:85) purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Dalam hal ini ada kecendrungan peneliti memilih informan yang dianggap 

mengetahui informasi dan maslahnya secara mendalam dan dapat dipercaya 

menjadi sumber data yang mantap. Dalam konteks ini, informan 

sebagaimana dijelaskan di atas ditentukan secara purposive sampling yaitu 

berdasarkan pemikiran logis informan sengaja dipilih oleh peneliti guna 

memperoleh informasi yang sesuai dengan permaslahan penelitian. 
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Informan utama adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan informan 

kunci adalah mereka yaang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial 

yang sedang di teliti. Adapun informan penelitian ini meliputi beberapa 

macam, yaitu: 

1. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang dierlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informan kunci yaitu kasi kehumasan RSUD Kabupaten 

Lombok Utara. 

2. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama 

yaitu staf humas RSUD Kabuaten Lombok Utara. 

3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosisal yanng diteliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu perangkat 

Rumah sakit yaitu  pegawai atau staf RSUD Kabuaten Lombok Utara 

dan kemasayarakatan yaitu: 

a. Agus Ibrahim (Staf Humas) 

b. Perawat Rumah Sakit 

c. Masyarakat atau Pengguna Layanan 

Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh 

dan lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah 
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orang. Teknik pemeriksaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi menerut Moleong (2012:330) adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut 

mengukur tingkat kepercayaan (kreadibilitas) penelitian kualitatif sehingga 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Ada beberapa tipe Triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi Sumber, menguji kradibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorikan susuai dengan 

apa yang diperoleh dari berbagai sumber. 

2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kreadibilitas dan dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

misalnya dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi 

kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar. 

3. Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Maka 

dari itu dalam melakukan kreadibilitas data dilakukan dengan waktu 

atau situasi berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan 

berulang-ulang agar ditemukan kepastian yang lebih kreadibel. 

(Hertiwi, 2929:37-38). 


