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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul    

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang  jelas dan 

memudahkan dan memahami proposal ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

proposal ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah  yang 

digunakan. Proposal ini berjudul ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN 

TERHADAP KUALITAS PELAYANAN (BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL) BPJS KESEHATAN DALAM PERSEFEKTIF ISLAM 

(Studi pada konsumen BPJS Kesehatan di Tanjung Karang Pusat Bandar 

Lampung) untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan 

tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap judul 

tersebut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).
1
 Dalam 

hal ini penulis akan menilai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dari 

persepsi konsumen terhadap masyarakat yang menggunakan BPJS 

Kesehatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. 
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2. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
2
 Dalam hal 

ini penulis akan melihat seberapa besar dampak persepsi pengguna BPJS 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

3. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, 

makanan, dsb).
3
 Konsumen yang dimaksud adalah masyarakat yang 

menggunakan kartu BPJS. 

4. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sebuah produk atau 

pelayanan diukur dari seberapa jauhnya produk atau pelayanan tersebut 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para penggunanya.
4
 

5. Pelayanan adalah sebuah interaksi dengan masyarakat mengenai suatu 

bisnis, sehingga masyarakat yang membutuhkan memiliki tingkat 

kepuasaan seluruh yang berhubungan dengan bisnis tersebut.
5
 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan adalah badan 

hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang 

bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari 

peserta bantuan iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak 

mampu, dan bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non PBI). 
6
 

7. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan,
7
 atau cara melukiskan 

benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana terlihat oleh mata tiga 
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dimensi (panjang, lebar dan tingginya), sudut pandang, pandangan.
8
 Jadi 

persepektif Islam adalah suatu sudut pandang yang dipandang dari sudut 

agama/ syariah. 

Dari penjelasan istilah-istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan rumusan judul skripsi ini adalah “ analisis persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan (Badan Penyelenggara Jaminan 

Nasional Sosial) BPJS Kesehatan dalam persepektif Islam” artinya 

bagaimanan persepsi dan tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan BPJS Kesehatan dari teori ekonomi islam. 

Jadi yang dimkasud dengan judul diatas adalah suatu kualitas 

pelayanan pada kemampuanya memberikan mutu yang baik berdasarkan 

pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada konsumen. Kepuasan  

konsumen bisa kita lihat melalui pelayanan yang telah diberikan. Judul ini 

bermaksud untuk memberikan gambaran serta mengukur kualitas pelayanan 

yang diberikan BPJS Kesehatan terhadap kepuasaan konsumen. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di 

atas adalah sebagai berikut:  

1. Alasan Objektif 

a. Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang diteliti ingin 

menganalisis persepsi konsumen di tanjung karang pusat terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Selain itu dari 
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aspek yang penulis bahas, permasalahan penelitian sangat 

memungkinkan untuk diadakan penelitian. 

b. Banyakanya keluhan yang disampaikan konsumen terhadap BPJS 

Kesehatan karena masih kurang maksimalnya kinerja tidak kesesuaian 

pegawai saat memberikan pelayanan kepada konsumen.  

2. Alasan Subyektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan hal tersebut 

didukung oleh oleh tersedianya literatur baik yang primer maupun 

sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam penelitian tersebut.   

C. Latar Belakang Masalah 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan 

lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga dengan adanya jaminan 

sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena pelayanan 

yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang 

tepat dalam pelayanan kesehatan dan menghasilkan data yang akurat Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia 

menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional.
9
   

Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 
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Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara 

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja.  

BPJS merupakan badan hukum nirlaba dan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 berisi tentang BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenaga kerja, BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden, BPJS 

berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja.
10

 

Di Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2014 telah didirikan suatu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di 

Indonesia., dimana terdapat permasalahan dalam pengaplikasiannya, 

Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berjalan satu 

tahun ini masih menghadapi beberapa persoalan, sehingga perlu segera 

diperbaiki, di Bandar Lampung dinilai berbagai pihak masih petugas BPJS 

Kesehatan masih kurang maksimal kinerjanya saat memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Sehingga banyak peserta BPJS Kesehatan yang 

mengeluhkan dengan sistem pelayanan yang diterapkan BPJS Kesehatan, 

kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh proses pemberian pelayanan. 

Setiap anggota penggunanya memiliki perspektif berbeda mengenai kualitas 

pelayanan, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik konsumen yang terdiri 
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dari jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan adanya BPJS 

Kesehatan, pelayanan yang diberikan pada konsumen sudah ditentukan. 

Sebagian besar hal tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen peserta BPJS 

Kesehatan. 

Tingginya tarif sehingga memicu kejadian-kejadian yang dirasa kurang 

masuk akal bagi sebagian orang tetapi tetap menjadi pilihan bagi masyarakat 

yang kurang mampu demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem 

pelayanan perlu didukung oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan 

etika atau tata karma. Sedangkan tujuan memberikan pelayanan adalah untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga berakibat dengan 

dihasilkanya nilai tambah bagi perusahaan. Pelayanan terbaik sangat 

diutamakan dalam rangka memajukan sebuah perusahaan khususnya 

perusahaan dalam bidang pelayananan jasa kesehatan.
11

 

Yang perlu digaris bawahi, konsep Pembatasan peran dan fungsi 

pemerintah sebatas regulator dan fasilitator saja, serta konsep keharusan 

komersialisasi layanan kesehatan merupakan konsep yang bertentangan 

dengan Islam. Karena dalam Islam, pemerintah wajib mengatur, memelihara 

dan menjamin semua kebutuhan pokok rakyat (termasuk kebutuhan akan 

layanan kesehatan yang memadai). Rasulullah bersabda: 

                                                                          

    … 
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“…Sesungguhnya Imam (khalifah) adalah Raa’in (pengatur dan 

pemeliharan urusan rakyat) dan akan dimintai pertanggungan jawab atas 

(nasib) rakyatnya.”… (HR. Al-Bukhari).
12

 

Kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan tentunya tidaklah 

hanya bertujuan untuk memberikan kepuasaan semata. Sebagai seorang 

muslim dalam memberikan pelayanan haruslah mendasarkan pada nilai-nilai 

syariah guna mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus membuktikan 

konsistensi keimananya dalam rangka menjalankan misi syariat Islam. 

Tentunya hal tersebut dilakukan tidaklah hanya berorientasi pada komitmen 

materi semata, namun sebagian dari nilai ibadah.  

Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kualitas pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. Islam 

mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum syara dalam 

menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan setiap permasalahan. 

Didalam Islam tidak mengenal kebebasan berakidah syariah ataupun 

kebebasan beribadah, apabila seseorang telah memeluk Islam sebagai 

keyakinan aqidahnya, maka baginya wajib untuk terikat dengan seluruh 

syariah Islam dan diwajibkan untuk menyembah Allah SWT sesuai dengan 

cara yang sudah ditetapkan.  
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8 
 

Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267: 

             

           

    

 

  

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  

Istilah syariat dalam ayat diatas dapat diartikan sebagai ketetapan 

hukum Allah yang harus diikuti oleh para hambanya, perkara ini 

mengharuskan manusia agar senantiasa memberikan hasil usaha yang baik 

berupa kualitas pelayanan jasa memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. 

Ada 5 (lima) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang 

dapat digunakan sebagai panduan, antara lain: 

Jujur, bertanggung jawab al-amanah, tidak menipu (al-kadzib), menepati 

janji dan tidak curang, melayani dengan rendah hati (khidmah).
13

 

Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan 

acuan adalah model service quality yaitu sebagai berikut: 

a. Tangible (bukti langsung) 

b. Realibility (kehandalan) 

c. Responsiveness (daya tanggap) 
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d. Assurance (jaminan) 

e. Emphaty (perhatian) 

Pelanggan adalah orang atau pihak yang dilayani kebutuhanya, 

sehingga siapa saja bisa menjadi pelanggan tergantung pada situasinya. 

Konsumen merupakan subyek yang dinamis yang sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal dalam dirinya maupun faktor ekstenal diluar dirinya. 

Respon dan tindakan nasabah timbul oleh persepsi dan harapan terhadap 

rangsangan baik dari dalam maupun dari luar dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan. 

Parasuraman menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang 

dipengaruhi kualitas pelayanan: 

1. Expected service, yaitu jasa yang di harapkan atau di inginkan. 

2. Perceived service, yaitu jasa yang di rasakan atau yang di persepsikan. 

Jika kedua faktor tersebut telah sesuai maka kualitas pelayanan yang 

dimaksud dianggap baik dan memuaskan. Terlebih lagi bila jasa yang diterima 

melebihi apa yang diharapkan pelanggan. Sebaliknya bila perceived service 

lebih rendah dari expected service maka kualitas pelayana dipersepsikan 

negatif atau buruk. Oleh karena itu pemenuhan kualitas pelayanan merupakan 

suatu keharusan bagi manajemen perusahaan.
14

  

Dilatar belakangi oleh hal-hal diatas, maka peneliti melakukan kajian 

untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini tidak hanya mencari alasan 

                                                           
14

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT. Indeks, 
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yang berkaitan dengan aspek keagamaan bagaimana program BPJS Kesehatan 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dan 

untuk mengetahui penerapan BPJS Kesehatan sudah bisakah meningkatkan 

kesejahteraan kesehatan masyarakat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan BPJS Kesehatan? 

2. Bagaimana pandangan persepektif  Islam dalam menyikapi kualitas 

pelayanan oleh BPJS Kesehatan ? 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu 

yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dialakukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

antara lain. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk , mengetahui persepsi konsumen di Tanjung Karang Pusat 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan  BPJS Kesehatan dan 

mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan BPJS Kesehatan  

Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

konsumen. 
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b. Untuk mengukur dan menganalisis pelayanan yang diberikan oleh 

BPJS Kesehatan Bandar Lampung dalam kajian dan pandangan 

Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis: hasil penelitian lapangan ini memberikaan 

wawasan mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan kepada 

konsumen  di Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih ide, pencerahan baru bagi penulis secara 

pribadi, dan mahasiswa secara umum tentang kualitas pelayanan 

BPJS Kesehatan kepada konsumen yang menggunakannya di 

Bandar Lampung. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Secara Praktis: memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran 

terhadap masyarakat umum tentang bagaimana kualitas pelayanan 

BPJS kepada konsumen yang menggunakan BPJS di Bandar 

Lampung.   

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang 

sebenarnya.
15

 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dalam hal ini 

yaitu masyarakat yang menggunakan BPJS di Bandar Lampung. 

Selain  penelitian lapangan, penulisan ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (Library Research). Library Research atau 

penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang 

terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, 

majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain. 

16
Penelitian ini dilakukan dengan  cara membaca dan menelaah 

serta mencatat bahan dari berbagai literature seperti jurnal, internet, 

buku-buku tentang pelayanan BPJS  yang ada relevasinya dengan 

pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

tentang persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan BPJS. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriftip yaitu 

penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, lukisan 

secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-
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 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996) 

hlm.32 
16

 Ibid, hlm.33 
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ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.
17

 

Dalam penelitian ini, pengertian deskriftip yang penulis 

maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan dan 

mejelaskan tentang penghimpunan yang mempengaruhinya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubunganya dengan objek yang 

diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
18

 Dalam penelitian ini 

ada data primernya berupa tanggapan  dari konsumen BPJS di 

Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya.
19

 Dalam hal ini diperoleh dari 

jurnal, internet, Al-Quran, hadist, dan literatur-literatur yang 

memiliki relevansi dengan pembahasan. 
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 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakrta: Paradigma, 

2005), hlm.58 
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 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hlm.57 
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 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek  atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.
20

 Pada penelitian ini populasinya adalah konsumen 

BPJS di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung yang berjumlah 

468 orang . 

b. Sample 

Sample adalah sebagian dari wakil populasi yang akan diteliti dan 

mewakili sebagian populasi responden dengan tekhnik tertentu.
21

 

Tujuan peneliti mengambil sampel adalah memperoleh 

keterangan melalui objeknya, dengan jalan hanya mengamati 

sebagian dari populasinya. Apabila subyeknya kurang dari 100 

orang, maka lebih baik diambil semua sehingga peneliti ini 

disebut penelitian populasi. Jika populasi jumlahnya besar, maka 

dapat diambil 10-15% atau 20-25%.
22

 Karena jumlah populasi 

dalam penelitian ini lebih dari 100 orang, yaitu 468 berdasarkan 

jumlah RT (rumah tangga ) di Tanjung Karang Pusat Bandar 

Lampung. Berdasarkan hal tersebut sample dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 10% dari total populasi sehingga jumlah 

                                                           
20

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012) hlm.117 
21

 Usman Rianse & Abdi, Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi, 

(Bandung: Alfabeta), hlm 217 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi 

Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta) 2002, hlm 112 
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sample penelitianya adalah 468 x 10% = 46,8 dibulatkan menjadi 

50 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel yakni Sampel Random Sampling yaitu cara mengambil 

sampel dengan memberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi.
23

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk pengumpulan data dari informsi yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. 

Berdasarkan cara pendekatannya, observasi dalam penelitian ini 

adalah observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan 

diselidiki atau objek yang diteliti.
24

 Observasi yang digunakan 

dalam metode ini adalah observasi non participant yaitu 

pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek 

penelitian, tanpa berprilaku seperti orang atau objek yang diteliti. 

Dalam metode ini, peneliti melakukan pencatatan dan 

pengamatan terhadap konsumen BPJS Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
23

  Moh. Papundu Tika, Op., hlm 40 
24

 Moh. Papundu Tika, Op, Cit, hlm59 
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b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak 

tentang fakta-fakta yang akan dijadikan bukti fisik penelitian dan 

hasil penelitian, dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan 

sangat kuat kedudukanya.
25

 Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneiti meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagaianya. 

c. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, 

motivasi, perasaan dan sebagaianya yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 

diwawancarai.
26

 Dalam pelaksanaanya wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini berdasarkan wawancara berstruktur yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih membuat daftar 

pertanyaan dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih 

terarah kepada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
27

 Teknik 

wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara tatap muka. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi 

langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan 

                                                           
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:Rineka 

Cipta,1922) hlm.204 
26

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm 155 
27

 Moh. Papundu Tika., Op.cit. hlm 62 
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data atau informasi yang lebih terinci terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah penelitian kembali data yang telah dikompolkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut 

cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
28

 

Proses editing data dalam penelitian ini yaitu pengecekan kembali 

kelengkapan pengisian wawancara, kesesuaian jawaban, relevan 

atau tidaknya jawaban dengan pokok permasalahan yang diteliti 

berkaitan dengan pelayanan. 

b. Sistematis  

Sistematis adalah melakukan pengecekan  terhadap data-data atau 

bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 

beraturan sesuai dengan bahan pokok bahasan.
29

 

c. Interpretasi 

Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil 

observasi sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan 

menarik kesimpulan.
30

 Interpretasi dakam penelitian ini berkaitan 

pelayanan BPJS Kesehatan  di Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                           
28

 Moh. Papundu Tika, Op.cit,hlm 75 
29

 Noer Saleh, Musanet, Pedoman Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), hlm18 
30

 Ibid, hlm 18 
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6. Metode Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan 

data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan persepsi yang 

dapat dimengerti.
31

  

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang 

diperlukan dari lapangan lalu penulis mengolahnya secara sistematis 

sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data 

tersebut. Analisis secara deskriftif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau 

lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis 

deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-

kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat 

umum yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik 

kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. Dari data tersebut ditarik generalisasi-

generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi dilapangan. 

Dalam hal ini dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat 

yang diperoleh dari konsumen BPJS Kesehatan di Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung 

 

 

                                                           
31

 Lexi J . Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 

2011), hlm.3 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi  

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya 

sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau 

penyebab keadaan emosi yang menggembirakan, persepsi adalah proses 

bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan dan 

diinterpretasikan.
32

 

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dibuku perilaku 

konsumen yang ditulis oleh Nugroho: “Persepsi dapat didefinisikan 

sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu 

dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima 

indera (bentuk,warna, rasa sentuhan, dan aroma).
33

 

Persepsi setiap orang terhadap objek akan berbeda-beda oleh 

karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh 

seseorang dipengaruhi oleh fikiran dan lingkungan sekitarnya.  

2. Faktor Mempengaruhi Perkembangan Persepsi 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi 

seseorang adalah : 

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini 

sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contoh terbenamnya 

                                                           
32

 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm 91  
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matahari diwaktu senja yang indah temaram, akan dirasakan 

sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang buta 

warna. 

b. Family (keluarga) 

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah 

keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara 

yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia 

ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan 

kepada anaknya. Contoh orang tua muhammadiyah akan 

mempunyai anak-anak yang muhammadiyah juga. 

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan 

salah satu faktor kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara 

seseorang mamandang dan memahami keadaan di dunia ini. 

Contoh orang amerika yang bebas akan makan daging babi, tidak 

begitu halnya bagi masyarakat Indonesia.
34
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3. Determinan Nilai Yang Dipersepsikan Pelanggan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai yang dipesepsikan pelanggan (CPV Customer perceived 

value) adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua 

manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternativnya. Total 

manfaat pelanggan (total customer benefit) adalah nilai moneter 

kumpulan manfaat ekonomi, fungsional dan pisikologis yang diharapkan 

Nilai yang dipersepikan 

pelanggan 

Total manfaat 

pelangaan 

Total biaya 

pelanggan 

Manfaat 

produk 

Biaya moneter 

Manfaat jasa Biaya waktu 

Manfaat 

personel 

Biaya energi 

Manfaat citra Biaya 

psikologis 
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pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, 

personel dan citra yang terlibat. 

Total biaya pelanggan (total customer cost) adalah kumpulan biaya 

yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu 

penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi dan 

psikologis.
35

 

B. Konsep Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung
36

. 

Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai 

suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga 

terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan
37

. 

Standar pelayanan ditetapkan sesuai keinginan dan harapan pelangganya 

                                                           
35

 Philip Kotler Kevin Lane Keller, Persepsi Manajemen Pemasaran Kualitas Edisi 13 

Jilid 1,( Jakarta: Erlangga,) hlm 136 
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 Arosmiati, “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Nara Pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanggerang.” (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia Jakrta, 2007) hlm16 
37

 M.Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari’ah (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 

211-212 
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sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pelayanan yang diberikan 

dengan harapan pelanggan.
38

 

Pelayanan konsumen adalah serangkaian kegiatan sikap dan prilaku 

petugas dalam melayani dan merawat konsumenya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pelayanan program kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan konsumen. 

2. Ciri-Ciri Pelayanan yang Baik  

Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan kepuasaan kepada masyarakat. Dengan standar yang 

sudah ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya 

manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. 

Banyak perusahaan yang ingin dianggap selalu yang terbaik dimata 

masyarakat. Karena masyarakat akan merasa nyaman terhadap pelayanan 

yang diberikan. Disamping itu, perusahaan juga berharap pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dapat ditukarkan kepada masyarakat yang 

lainnya. Hal ini merupakan promosi sendiri bagi perusahaan yang 

berjalan terus secara berantai dari mulut kemulut. Dengan kata lain, 

pelayanan yang baikakan meningkatkan image perusahaan dimata 

masyarakat. Image yang harus selalu dibangun agar citra perusahaan 

dapat selalu meningkat. 

                                                           
38
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Pelayanan yang baik juga harus didukung oleh sarana serta 

prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Ketersedian dan kelengkapan 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan semata-mata untuk 

mempercepat pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik 

adalah kemampuan perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia 

yang handal dengan segala kelebihanya.Kesiapan sumber daya manusia 

ini harus didukung oleh saran dan prasarana yang dimiliki dan sebaiknya 

tidak ketinggalam zaman. Untuk mencapai kecepatan dan ketepatan 

pelayanan yang akan diberikan, pelayanan yang baik juga perlu didukung 

oleh ketersedian dan kelengkapan produk yang dibutuhkan pelanggan.
39

 

Faktor utama yang menjadi penentu dalam meningkatkan 

pelayanan, antara lain:Akses: Pelayanan harus mudah dijangkau dalam 

lokasi yang mudah dicapai pada saat yang tidak merupotkan dan cepat. 

a. Komunikasi: Pelayanan harus diuraikan dengan jelas dalam bahasa 

yang mudah dimengerti oleh masyarakat. 

b. Kompetensi: Pegawai atau karyawan harus memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

c. Kesopanan : Pegawai atau karyawan harus bersikap ramah, penuh 

hormat dan penuh perhatian. 

d. Kredibilitas: Instansi dan pegawai harus dapat dipercaya dan 

memahami keinginan utama yang diharapkan masyarakat atau pasien. 

                                                           
39

 Kasmir, Etika Customer Service. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 31 
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e. Reabilitas: pelayanan harus dilaksanakan dengan konsisten dan 

cermat. 

f. Cepat tanggap: pegawai harus memberikan tanggapan dengan cepat 

dan kreatif atas permintaan dan masalah masyarakat atau pasien. 

g. Kepastian: pelayanan harus bebas dari bahaya, resiko, atau hal-hal 

yang meragukan.
40

 

Dari beberapa faktor diatas diidentifikasikan menjadi lima dimensi 

pokok yang menjadi penentu dalam meningkatkan pelayanan antara 

lain:
41

 

a) Keandalan (reliability), kemampuan memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. 

b) Daya Tanggap (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

konsumen ,dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. 

c) Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantuanan dan 

kemampuan para pegawai BPJS Kesehatan menumbuhkan rasa 

percaya para konsumen. Hal ini meliputi beberapa komponen antara 

                                                           
40

 Philip Kottler, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi Dan 

Pengendalian, (Erlangga: Jakarta),hlm.107 
41
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,2002) , hlm121  



26 
 

lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan 

(security), kompetensi (competence) , dan sopan santun (courtesy). 

d) Bukti langsung (tangibles), yaitu kemampuan pegawai menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik  yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik, contoh gedung, gudang, 

perlengkapan dan teknologi kedokteran yang digunakan serta 

penampilan pegawainya. 

e) Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian tentang konsumen 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

konsumen. 

Dengan adanya faktor pertimbangan dalam meningkatkan 

pelayanan diharapkan masyarakat dapat merasakan lebih dari yang 

mereka inginkan. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang baik bagi 

masyarakat. 

3. Kualitas Pelayanan  

Kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh konsumen, artinya 

didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan terhadap produk/jasa yang 

diukur berdasarkan persyaratan tersebut. Modern dan kemajuan teknologi 

akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan 
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mempertahankan konsumen. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan 

yang harus dialkukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap 

mendapat kepercayaan konsumen. Pola konsumsi dan gaya hidup 

konsumen menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang 

telah dikembangkan oleh parasuraman.
42

 

Service quality adalah perbandingan antara kenyataan dan harapan 

konsumen atau pasien, jika kenyataan yang diterima lebih dari yang 

diharapkan, maka layananan dapat dikatakan bermutu dan pasienpun 

akan merasa puas, sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang 

diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan konsumen atau pasien, baik sebelum 

transaksi, saat transaksi, dan sesudah trasaksi. Pelayanan dapat diberikan 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Cost service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen 

yang merupakan produk utamanya. Misalnya rumah sakit produk 

utamanya sebagai sarana pengobatan dan perawatan bagi masyarakat 

yang membutuhkan. 

b. Facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada 

konsumen. Facilitating service ini merupakan pelayanan tambahanya 

adalah adanya rawat inap dan rawat jalan yang diberikan kepada 

pasienya. 
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c. Supporting service merupakan pelayanan tambahan (pendukung) untuk 

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan 

pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingnya. Misalnya fasilitas 

asuransi kesehatan.   

C. Pelayanan Dalam Persepektif Islam 

Dalam Islam telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius 

yang digandengngkan dengan iman. Hubungan antara iman dan amal kerja itu 

sama dengan hubungan antar pohon dengan akar, yang salah satunya tidak 

mungkin eksis tanpa adanya yang lain. Islam tidak mengakui dan mengingkari 

sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik.
43

 Ada lima 

karateristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai 

panduan antara lain: 

1. Jujur yaitu sikap tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada 

fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji. Hal ini sesuai 

dengan Al-quran Surat Asy-Syuara: 181-183. 

               

          

 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang 

yang merugikan;(181). Dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus;(182). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan;(183). 

 

2. Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-amanah) yaitu suatu sikap 

dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat 
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 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2001) hlm 10 
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dipercaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-

Anfal: 27. 

                

 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.” 

 

3. Tidak menipu (Al-Khadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam 

menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek 

bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak 

pernah menipu. 

4. Menepati janji dan tidak curang yaitu sikap pebisnis yang selalu 

menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara sesama  

pembisnis. Hal ini sesuai dengan  firman Allah SWT dalam surah Al-

Maidah: 1. 

          

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

5. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan 

santun murah senyum, suka mengalah, namun penuh tanggung jawab. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Ali-Imran: 159. 
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu
. 
Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. 

 

D. Dimensi kualitas pelayanan dalam Islam  

Kualitas pelayanan diberikan oleh sebuah perusahaan tentunya 

tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. Sebagai 

seorang muslim dalam memberikan pelayanan harus berprinsip pada nialai-

nilai syariah guna mewujudkan ketaqwaan sekaligus membuktukan 

konsistensi keimanan dalam menjalankan syariat Islam. Dalam pandangan 

Ekonomi Islam yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan 

terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. Islam mensyariatkan kepada 

manusia agar selalu terikat dengan hukum syara dalam menjalankan setaiap 

aktivitas ataupun memecahkan setiap masalah. 

Pengertian hukum kualitas pelayanan tidak secara langsung dijumpai 

didalam Alquran secara eksplisit, akan tetapi didasarkan pada konsep 

memerikan pelayananya yang baik kepada manusia itu telah diperintahkan 

oleh Allah SWT, adapun dalil syariah terdapat dalam Alquran sebagai berikut: 
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“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 

memperhitungankan segala sesuatu”. (Q.S An-Nisa ayat 86)
44

 

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sesama manusia harus 

saling menghormati, jika dihubungkan dengan sebuah perusahaan dibidang 

jasa bisa menjadi landasan bagi penyedia jasa untuk menghormati 

konsumenya. Salah satu bentuk memberikan penghormatan yaitu dengan 

memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada konsumenya. Jadi segala 

sesuatu dalam melakukan sebuah bisnis haruslah memberikan pelayanan yang 

baik, dengan pelayanan yang baik maka akan dapat memberikan efek bagi 

perusahaan yaitu kepuasan kepada konsumen untuk mengevaluasi mutu jasa 

pelayananya. 

Untuk memahami pengertian kualitas pelayanan menurut perspektif 

Islam, yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yaitu 

standarisasi syariah. Islam mensyari'atkan kepada manusia agar selalu terikat 

dengan hukum syara' dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun 

memecahkan setiap permasalahan.  

Di dalam islam tidak mengenal kebebasan beraqidah ataupun 

kebebasan beribadah, apabila seseorang telah memeluk Islam sebagai 

keyakinan aqidahnya, maka baginya wajib untuk terikat dengan seluruh 

                                                           
44
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syariah Islam dan diwajibkan untuk menyembah Allah SWT sesuai cara yang 

sudah ditetapkan. 

Oleh karena itu, variabel-variabel yang diuji dalam suatu penelitian 

tidaklah murni menggunakan teori konvensional saja. Namun menjadikan 

syariah sebagai standar penilaian atas teori tersebut.  

a. Reliability (keandalan) adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Artinya pelayanan 

yang diberikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan dan 

ramah. Bila ini dijalankan dengan baik maka konsumen merasa sangat 

dihargai. Sebagai seorang muslim, telah ada contoh teladan yang 

tentunya bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan aktifitas 

perniagaan/muamalah. Allah SWT telah berfirman: 

              

 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qhasas : 26) 

 

Di dalam hadits-hadits mulia, Rasulullah SAW telah mempraktikkan 

dan memerintahkan supaya setiap muslim senantiasa menjaga amanah yang 

diberikan kepadanya. Karena profesionalitas beliau pada waktu berniaga 

maupun aktifitas kehidupan yang lainnya, maka beliau dipercaya oleh semua 

orang dan mendapatkan gelar Al-Amin. 

b. Tangibles (bukti langsung) adalah tampilan fasilitas fisik, peralatan, 

karyawan, dan materi komunikasi. Salah satu catatan penting bagi 
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karyawan, bahwa dalam menjalankan operasional perusahaannya harus 

memperhatikan sisi penampilan fisik para pengelola maupun 

karyawannya dalam hal berbusana yang santun, beretika, dan syar'i. 

Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT Firmankan dalam Q.S AI-

A'raf : 26, 

                

           

 "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 

mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf : 26). 

 

c. Responsivness (daya tanggap) adalah keinginan untuk membantu 

konsumen dan menyediakan jasa tepat waktu. Dalam Islam kita harus 

selalu menepati komitmen seiring dengan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Apabila perusahaan tidak bisa menepati komitmen dalam 

memberikan pelayanan yang baik, maka resiko yang akan terjadi akan 

ditinggalkan oleh pelanggan. Lebih dari itu, Allah Swt telah berfirman:  

          

           

 "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS.AI-

Maidah ayat1) 
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Demikian juga Allah SWT telah mengingatkan kita tentang 

profesionalisme dalam menunaikan pekerjaan. Allah SWT berfirman: 

      

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain", (QS. Alam Nasyrah 

ayat 7). 

d. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan alas pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan 

atau kesopanan dalam membedakan pelayanan, keterampilan dalam 

memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen hendaklah selalu memperhatikan etika 

berkomunikasi, supaya tidak melakukan manipulasi pada waktu 

menawarkan produk maupun berbicara dengan kebohongan. Sehingga 

perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan yang 

terpenting adalah tidak melanggar syariat dalam bermuamalah. Allah 

SWT telah mengingatkan tentang etika berdagang sebagaimana yang 

termaktub dalam Q.S Asy-Syu'araa':181-182,  

              

 

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; 

dan timbanglah dengan timbangan yang benar. " (QS. Asy-Syu'araa' : 

181-182). 

 

e. Emphaty (perhatian) adalah peduli, perhatian individu yang diberikan 

kepada konsumen. Perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada 

konsumen haruslah dilandasi dengan aspek keimanan dalam rangka 
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mengikuti seruan Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada orang 

lain. Allah telah berfirman,  

                

             

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. 

An-Nahl : 90). 

 

E. Etika pelayanan dalam Islam 

Abdalla Hanafy dan Hamid salam, masing-masing adalah guru besar 

marketing dan international bissiness di St. Cloud State University dan 

guru besar Bussines Administration di Mankata State University, 

merumuskan etika pelayanan Islami sebagai berikut: 

1. Etika untuk selalu menyampaikan yang benar 

2. Etika untuk selalu dapat dipercaya 

3. Etika untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas 

4. Etika persaudaraan 

5. Eenguasaan ilmu pengetahuan dan 

6. Etika keadilan 

F. Konsep Jasa  

1) Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

(service) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 
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(personal service) sampai jasa sebagai suatu produk.
45

 Katler (1944) 

mendefinisikan jasa sebagai berikut: setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa 

bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. 

Produk jasa memiliki karateristik yang berbeda dengan produk 

barang (fisik) Griffin menyebutkan karateristik jasa sebagai berikut:
46

 

a. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak dapat dilihat , dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum 

jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tidak berwujud 

yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasaan dan 

kenyamanan. 

b. Untorability (tidak dapat disimpan) 

Jasa tidak mengenal persediann atau penyimpanan dari produk yang 

telah dihasilkan. Karateristik ini disebut juga inseparability (tidak 

dapat dipisahkan) , mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan. 

c.  Customization (kustomisasi) 

Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan , 

tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan cepat hilang. Kondisi dan 

cepat lambatnya pertumbuhan jasa sangat bergantung pada penelitian 

konsumen terhadap kinerja yang ditawarkan oleh pihak pemberi jasa. 

                                                           
45

 Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani , Manajemen Pemasaran Jasa, (Jasa: Salemba empat 

2009) hlm.5 
46

 Ibid hlm.6 
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d. Komponen Kualitas Jasa 

Menurut John Sviokla salah satu faktor yang menentukan tingkat 

keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harapan para 

pelanggan pada dasarnya sama dengan pelayanan seperti apakah yang 

seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelangganya. Harapan 

ini didasarkan kepada informasi dri para konsumen yang lain bai 

secara mulut kemulut, pengalaman dimasa lampau dan komunikasi 

eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi lainya). 

 Menurut Sviokla, kualitas memiliki delapan dimensi pengukuran 

yang terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut:
47

 

1) Kinerja (performance) 

Kinerja disini merujuk pada karakter produk inti yang meliputi merek, 

atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. 

Kinerja beberapa produk biasanya didasarkan oleh preferensi subyek 

pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum. 

2) Keragaman produk ( features) 

Dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat 

menambah nilai suatu produk. Keragaman produk biasanya diukur 

secara subjektif oleh masing-masing individu (dalam hal ini 

konsumen) yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu 

produk (jasa). Dengan demikian perkembangan kualitas suatu produk 
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menuntut karakter fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan 

permintaan pasar. 

3) Keandalan (reliability) 

Dimensi ini berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu produk 

mengalami keadaan tidak berfungsi (malfunction) pada suatu periode. 

Keandalan suatu produk yang menandakan tingkat kualitas sangat 

berarti bagi konsumen dalam memelihara produk. Hal ini menjadi 

semakin penting mengingat besarnya biaya penggantian dan 

pemeliharaan yang harus dikeluarkan apabila produk yang dianggap 

tidak andal mengalami kerusakan. 

4) Kesesuaian (conformance) 

Dimensi lain yang berhubungan dengan kualitas suatu barang adalah 

kesesuaian produk dengan standar dalam industrinya. Kesesuaian suatu 

produk dalam industri jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu 

penyelesaian termasuk juga perhitungan kesalahan yang terjadi, 

keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi, dan beberapa kesalahan 

lain. 

5) Ketahanan atau daya tahan (durability) 

Ukuran ketahanan suatu produk meliputi segi ekonomis maupun 

teknis. Secara teknis, ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai 

sejumlah kegunaan yang diperoleh seseorang sebelum mengalami 

penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan sebgai usia 

ekonomis suatu produk dilihat dari jumlah kegunaan yang diperoleh 

sebelum terjadi kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk. 
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6) Kemampuan pelayanan (serviceability) 

Kemampuan pelayanan bisa juga disebut dengan kecepatan, 

kompetensi, kegunaan dan kemudahan produk untuk diperbaiki. 

Dimensi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya 

memperhatikan adanya penurunan kualitas produk tetapi juga waktu 

sebelum produk disimpan, penjadwalan pelayanan, proses komunikasi 

dengan staf, frekuensi pelayanan perbaikan dan kerusakan produk dan 

pelayanan lainnya. Variable-variabel tersebut dapat merefleksi adanya 

perbedaan standar perorangan mengenai pelayanan yang diterima, 

dimana kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan 

suatu kesimpulan akan kualitas produk yang dinilai secara subjektif 

oleh konsumen. 

7) Estetika  (aesthetics) 

Estetika merupakan dimensi pengukuran yang paling subjektif , 

estetika suatu produk dilihat dari bagaimana suatu produk terdengar 

oleh konsumen. Bagaimana penampilan luar suatu produk, rasa 

maupun bau. Dengan demikian estetika jelas merupakan penilaian dan 

refleksi yang dirasakan oleh konsumen. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai 

atribur-atribut produk (jasa). Namun umumnya konsumen memiliki 

informasi tentang produk secara tidak langsung, misalnya melalui 

merk, nama dan  Negara produsen. Ketahanan produk misalnya dapat 

menjadi hal yang sangat kritis dslsm pengukuran kualitas produk. 
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Dari delapan dimensi diatas maka supaya pelayanan dapat berjalan 

dengan baik maka konsumen perlu dilibatkan secara langsung dalam 

proses tersebut. Karena kepuasaan pelanggan ini tergantung bagaimana 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh produsen baik dari komitmen 

pemberian pelayanan dan pelayanan yang diberikan secara langsung. 

2) Mengelola Kualitas Jasa 

Konsumen akan selalu berupaya menemukan nilai tertinggi dari 

produk (jasa) yang tersedia, serta membentuk nilai yang akan diharapkan 

dari produk tersebut. Sebuah perusahaan sangat penting untuk 

memperhatikan bagaimana mengelola jasa yang sesuai dengan prinsip 

manajemen yang melibatkan unsur-unsur pemasaran, manusia dan operasi. 

Ini dilakukan supaya konsumendapat menilai dengan baik kualitas 

pelayanan yang diberikan produsen kualitas pelayanan prima tercermin 

dari: 
48

 

a) Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b) Akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertangung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektifitas 
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d) Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak menaklukkan diskriminasi 

dilihat dari  aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial.    

f) Kesamaan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan. 

Untuk dapat menyalenggarakan proses pelayanan dengan baik, ada 

beberapa prinsip manajemen pelayanan yang dapat dipakai sebagai acuan, 

antara lain: 

a) Indentifikasi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya 

b) Sediakan pelayanan yang terpadu 

c) Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 

d) Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap 

kualitas pelayanan 

e) Layani keluhan konsumen secara baik 

f) Terus melakukan inovasi  

g) Jalin komunikasi dari interksi khusus dengan konsumen  

Jika semua itu dapat dilaksanakan baik oleh karyawan maupun staf  

maupun pengelola jasa maka konsumen akan merasa puas dengan kualitas 

layanan yang diterimanya.   
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G. Konsep Pelayanan Kesehatan 

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Istilah kualitas pelayanan memiliki berbagai definisi yang berbeda, 

kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan 

produk itu atau dapat dikatakan bahwa kualitas terdiri dari segala sesuatu 

yang bebas dari kekurangan atau keruskan. Faktor-faktor yang digunakan 

oleh konsumen untuk mengukur kualitas jasa adalah:
49

 

a. Professionalism and skills 

Kriteria ini berhubungan dengan outcome yaitu tingkat kesembuhan 

pasien. Pelanggan menyadari bahwa jasa pelayanan kesehatan 

dihasilkan oleh SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

professional yang berbeda. 

b. Attitudes dan behaviour 

Kriteria sikap dan perilaku staf akan berhubungan dengan proses 

pelayanan. Pelanggan institusi jasa pelayanan kesehatan akan 

merasakan jika dokter dan paramedis rumas sakit sudah melayani 

mereka dengan baik sesuai SPO pelayanan. 

c. Accessibility dan flexibility 

Kriteria penilaian ini berhubungan dengan proses pelayanan. Pengguna 

jasa pelayanan akan merasakan bahwa institusi penyedia pelayanan 

                                                           
49
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jasa, lokasi, jam kerja, dan sistemnya dirancang dengan baik untuk 

memudahkan para pengguna jasa (fleksibilitas), yaitu disesuaikan 

dengan keadaan sakit pasien, jarak yang harus ditempuh, tarif 

pelayanan, dan kemampuan ekonomi pasien atau keluarga untuk 

membayar aktif. 

d. Reliability dan trustworthiness 

Kriteria penilaian ini juga berhubungan dengan proses pelayanan. 

Penggunaan jasa pelayanan kesehatan memahami risiko yang mereka 

hadapi jika memilih jasa pelayanan yang ditawarkan oleh dokter. 

Contoh operasi Caesar yang ditawarkan oleh dokter kepada ibu 

bersalin dan suaminya tetap dapat diterima meskipun pasien dan 

suaminya mengetahui resiko yang akan dihadapi. 

e. Recovery  

Pelanggan memang menyadari kalau ada kesalahan atau resiko akibat 

tindakan medis yang diambil, tetapi para pengguna jasa pelayanan 

mempercayai bahwa institusi penyedia jasa pelayanan sudah 

melakukan perbaikan (recovery) terhadap kualitas pelayanan yang 

ditawarkan kepada public untuk mengurangi resiko medis yang akan 

diterima pasien. 

f. Reputation and credibility 

Kriteria ini berhubungan dengan image. Pelanggan akan meyakini 

benar bahwa institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan memang 

memiliki reputasi baik, dapat dipercaya, dan mempunyi nilai (rating) 

tinggi dibidang pelayanan kesehatan. 
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Kesimpulan tentang kualitas adlah sesuatu yang selalu berfokus 

kepada pelanggan (customer focused quality), sehingga produk barang dan 

jasa didesain, diproduksi, serta pelayanan yang diberikan dilakukan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

2. Hubungan Kualitas dengan Pelanggan 

Kualitas pelayanan sebuah institusi pelayanan memiliki hubungan 

terhadap pelanggan , manajemen kualitas mengisyaratkan kepuasan 

pelanggan tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan.
50

 

Manajemen kualitas mengisyaratkan kepuasaan pelanggan internal 

tercermin dari kualitas pelayanan internal. Kualitas pelayanan internal ini 

tercermin dalam lingkungan kerja yang kondusif (lewat pemberdayaan, 

delegasi wewenang, saling percaya, komunikasi efektif, dan sebagaianya) 

dan penerapan total human reward. Hal ini akan menumbuhkan loyalitas 

pelanggan internal pada organisasi. Selanjutnya loyalitas pelanggan 

internal akan mengarah pada peningkatan prodiktivitas. Produktivitas 

pelanggan internal akan mendorong penciptaan nilai pelayanan eksternal, 

yang kemudian menentukan kepuaaan pelanggan eksternal. 

Dalam penyampaian jasa bisa terancam gagal apabila ada 

kesenjangan antara perusahaan dengan pelanggan. Lima kesenjangan antar 

perusahaan dengan pelanggan. Lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa adalah 

sebagai berikut:
51
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1) Kesenjangan persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara 

penialaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini terjadi karena 

kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 

memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak 

manajemen dengan pelanggan, komunikasi dri bawah ke atas yang 

kurang memadai, serta terlalu banyaknya tingkat manajemen. 

2) Kesenjangan spesifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antar persepsi 

manajeman mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas 

jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak memadainya 

komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai 

ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas dan tidak adanya 

penyusunan tujuan. 

3) Kesenjangan penyampaian jasa, yaitu kesenjangan antar spesifikasi 

kualitas dan penyampaian jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan 

oleh faktor-faktor  

a) Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat mealkukan 

tugas sesuai denga harapan manajemen tetapi memuaskan 

pelanggan 

b) Konflik peran, yaitu sejauh mana karyawan meyakini bahwa 

mereka tidak memuaskan semua pihak 

c) Kesesuain karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan 

d) Kesesuaian teknologi yang digunakan oleh karyawan 
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e) Sistem pengendalian dir atas, yaitu tidak memadaianya sistem 

penialaian dan sitem imbalan 

f) Control yang diterima, yaitu sejauh mana karyawan merasakan 

kebebasan atau fleksibilitas untuk menentukn cara pelayanan. 

g) Kerja tim , yaitu sejauh mana karyawan dan manjemen 

merumuskan tujuan didalam memuaskan pelanggan secara bersma-

sama dan terpadu. 

4) Kesenjangan komunikasi pemasaran, yaitu kesenjangan anatara 

penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan pelanggan 

mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh 

perusahaan melalui komunikasi pemasaran. 

5) Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan dan yang diharapkan 

oleh pelanggan. Bila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan bagi 

perushaan kesenjangan ini harus diminimalisir bahkan dihilangkan 

agar pelanggan dan perusahaan bisa saling berhubungan baik satu 

sama lain.  

3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan 

masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang 

baik, keduanya harus mempunyai persyaratan pokok, menurut Azwar (2000), 

persyaratan pokok tersebut adalah :
52

 

a.  Tersedia (available) dan berkesinambungan (continous) 

                                                           
52

 Dede Lesmana, 2014, Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Miskin 

Pengguna BPJS RSUD Muara Teweh (Pada RSUD Muara Teweh Banjarmasin), STIKES Cahaya 

Bangsa Banjarmasin. 
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Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam 

masyarakat ada pada saat dibutuhkan. 

b.  Dapat diterima (acceptable) dan wajar ( appropriate)  

Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan 

keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 

c. Mudah dicapai (accessible) 

Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut 

lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan 

menjadi sangat penting. 

d.  Mudah dijangkau (affordable) 

Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari sudut 

biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus 

diupayakan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 

kemampuan ekonomi masyarakat. 

e.  Bermutu (quality) 

Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada 

tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, 

yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan 

dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan 

standar yang telah ditetapkan. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum BPJS Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkatnya Berdirinya BPJS Bandar Lampung 

a) ERA BPJS KESEHATAN (2014) 

Cita-cita Prof. G. A. Siwabessy akan universal health coverage 

kian dekat dengan beroperasinya BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. 

Sebagai badan penyelenggara yang berada langsung di bawah naungan 

Presiden RI untuk melaksanakan program jaminan sosial di bidang 

kesehatan, sifat kepesertaan BPJS Kesehatan tidak terbatas bagi 

kelompok tertentu. Jika sebelumnya jaminan kesehatan hanya 

mencakup sejumlah elemen masyarakat, kini jaminan kesehatan dapat 

dimiliki oleh semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia 

secara adil dan merata.  

Dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia akan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan telah mengalami 

berbagai macam dinamika perjalanan. Tingginya antusiasme 

masyarakat Indonesia terhadap keberadaan BPJS Kesehatan terlihat 

pada antrian panjang di sejumlah titik pendaftaran, meningkatnya 

jumlah pasien di fasilitas kesehatan, serta meningkatnya jumlah 

pengunjung di website BPJS Kesehatan yang ingin melakukan 

pendaftaran online. Belum puasnya seluruh lapisan 

masyarakat tersebut dapat dimaklumi. Namun demikian, tak sedikit 

masyarakat yang telah menikmati manfaat besar dengan adanya 
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jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan. 

Untuk memastikan gaung implementasi program jaminan 

kesehatan terdengar hingga ke pelosok terdalam, BPJS Kesehatan 

turun langsung ke lapangan untuk mengecek sejauh mana progress 

pelaksanaan jaminan kesehatan, kendala yang dihadapi, serta upaya 

pemecahannya. Karena terletak di daerah perbatasan Indonesia paling 

utara, Kepulauan Natuna pun dipilih sebagai lokasi ideal untuk 

kunjungan lapangan BPJS Kesehatan. 

Dengan target universal health coverage tercapai pada 1 

Januari 2019, BPJS Kesehatan pun kian erat menggandeng pemerintah 

agar program jaminan kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien, 

dan terkoordinir. Melalui berbagai kerjasama tersebut, informasi 

mengenai BPJS Kesehatan dan program yang diembannya pun 

disosialisasikan kepada fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, 

setiap pemberi kerja, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi 

pengusaha, wadah, atau kelompok pekerja mandiri (pekerja bukan 

penerima upah). 

Usai masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono, melalui program Nawacita, Bapak Jokowi selaku 

Presiden RI periode 2014 – sekarang menghadirkan Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda 

kepesertaan jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan 
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kesehatan yang komprehensif di fasilitas kesehatan melalui sistem 

rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. 

Sebagai bentuk pengembangan dari program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan sebelumnya dan dikelola 

oleh BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, KIS memperluas cakupan, 

baik secara kuantitas maupun kualitas, pada sistem jaminan kesehatan 

yang sudah ada. BPJS Kesehatan pun selaku penyelenggara jaminan 

sosial di bidang kesehatan, siap menjalankan dan menerima peserta 

KIS. 

Berkat kerja keras bersama dan dukungan dari berbagai pihak, 

di tahun pertamanya, BPJS Kesehatan berhasil memperoleh rapor hijau 

dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan (UKP4). Terdapat lima hal yang menjadi indikator 

penting dalam proses evaluasi ini, yaitu: 

a. Target jumlah peserta yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 

121,6 juta peserta. Hasilnya, sampai dengan akhir tahun 

2014 jumlah BPJS Kesehatan mencapai 133,4 juta jiwa 

sehingga total pencapaian 109,72%. 

b. Terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th. 2012 tentang 

PBI tepat waktu. Draft Revisi PP No.101 tahun 2012 sudah 

diselesesaikan sesuai dengan batasan kewenangan BPJS 

Kesehatan dan tercapai 100%. 
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c. Dalam hal pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, BPJS 

Kesehatan telah 100% membayarkan klaim kepada fasilitas 

kesehatan yang bekerjasama. 

d. Terkait sosialisasi kepada masyarakat, berdasarkan hasil survey 

yang diperoleh hasil tingkat awareness masyarakat terhadap 

program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan sebesar 95% atau 146,15% dari target 65%. Survey 

ini dilakukan secara independen oleh Sucofindo 

yang hasilnya dirilis awal tahun 2015. 

Penanganan keluhan pelanggan dicapai nilai 100%, dengan 

data dari 104.427 keluhan peserta sampai dengan Triwulan IV tahun 

2014, seluruh keluhan telah 100% diselesaikan dengan rata-rata waktu 

penyelesaian keluhan selama 1,4 hari. 

b) ERA BPJS KESEHATAN (2015) 

Usai melewati pergolakan di masa transisi, perlahan tapi pasti 

masyarakat dan fasilitas kesehatan mulai memahami pentingnya 

partisipasi mereka dalam program jaminan sosial kesehatan. 

Mekanisme rujukan berjenjang mulai terbiasa dijalankan masyarakat, 

kendali mutu dan kendali biaya pun kian baik diterapkan oleh 

provider. Meski saat ini sudah berjalan cukup lancar, sebagai bentuk 

refleksi dan evaluasi kinerja tahun lalu, BPJS Kesehatan bertekad akan 

terus mendongkrak mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan 

provider, sehingga dapat tercipta pelaksanaan program jaminan 

kesehatan yang adil bagi peserta maupun provider BPJS Kesehatan. 
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Pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan selalu 

berteman dengan tiga hal: ekspetasi publik yang tidak pernah turun, 

resources bidang kesehatan yang selalu tidak match anatara supply 

dan demand, serta alokasi biaya terbatas.  

Untuk itu, BPJS Kesehatan harus menguatkan tiga pilar utama, 

yang meliputi revenue collection untuk memastikan ketersediaan 

sumber dana, risk pooling untuk memastikan adanya subsidi silang 

antar peserta, serta purchasing untuk memastikan tersedianya pola dan 

besaran pembayaran bagi faskes. 

Tahun ini BPJS Kesehatan  juga menetapkan tiga fokus utama, 

yaitu “Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015”, yang 

mencakup: Sukses KIS, BPJS Kesehatan menargetkan tercetak dan 

terdistribusinya Kartu Indonesia Sehat 100 % sesuai dengan jumlah 

peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah. Sukses Kendali Mutu 

Kendali Biaya, ditargetkan rasio klaim pada tahun 2015 adalah 98,5% 

dan Sukses Kolektibilitas Iuran dan Rekrutmen PPU ditargetkan iuran 

yang terkoleksi adalah 95,1 % dan penambahan rekrutment peserta 

dari sektor Pekerja Penerima Upah sebanyak 29,1 juta jiwa. 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan oleh BPJS 

Kesehatan terbagi menjadi 2 jenis kepesertaan. Pertama, kelompok 

masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik 

membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi 

kerjanya (segmen buruh atau pekerja); Kedua, kelompok masyarakat 

miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan 
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iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran 

atau PBI). 

Untuk KIS segmen PBI, peluncuran perdananya telah 

dilakukan Presiden Jokowi bersamaan dengan peluncuran perdana 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 

pada tanggal 3 November 2014 silam. KIS yang terintegrasi bersama 

Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar, saat ini 

telah terdistribusikan sebanyak lebih dari 4 juta kartu, atau tepatnya 

4.426.010 kartu kepada peserta PBI, di 18 Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia. 

Tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial 

dan Kementerian Kesehatan, melanjutkan penerbitan dan 

pendistribusian hampir 82 juta Kartu, atau tepatnya 81.973.990 Kartu 

Indonesia Sehat untuk segmen peserta PBI. 

2. Visi BPJS Kesehatan : 

CAKUPAN SEMESTA 2019 

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki 

jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, 

unggul dan terpercaya. 
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3. Misi BPJS Kesehatan : 

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan 

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui 

kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan 

dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-

prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan 

kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan 

dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas 

seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

4. Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam penyelenggaraan program BPJS ini adalah : 

a. Undang – Undang Dasar 1945 

1) UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN 

2) UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
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b. Peraturan Pemerintah 

1) PP No. 90 Tahun 2013 tentang pencabutan PP 28/2003 tentang 

subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi 

kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun. 

2) PP No. 85 Tahun 2013 tentang hubungan antara setiap Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

3) PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi 

administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara 

Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan 

penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 

4) PP No. 87 Tahun 2013 tentang tatacara pengelolaan aset 

jaminan sosial kesehatan. 

5) Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas perpres no. 

12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. 

6) Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan 

program jaminan sosial. 

7) Perpres No. 108 Tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan 

pengelolaan program jaminan sosial. 

8) Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan 

tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional kementerian 

pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. 

9) Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. 
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5. Lokasi BPJS Bandar Lampung 

Kantor Cabang: Bandar Lampung Alamat:  

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.35 Rajabasa Kota Bandar Lampung  

Telepon: (0721) 700444 

B. Standar Operasional Perusahaan BPJS 

1. Prinsip-Prinsip BPJS 

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan 

oleh UU SJSN Pasal 19 ayat 1 yaitu jaminan kesehatan yang 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan 

prinsip ekuitas. 

Maksud prinsip asuransi sosial adalah : 

a. Kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, 

yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah. 

b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selaktif. 

c. Iuran berdasarkan presentase upah atau penghasilan. 

d. Bersifat nirlaba. 

Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran 

iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah 

kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan yang merupakan 

bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masuk dalam program 

pemerintah pada tahun 2014. 
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2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah: 

1. Memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada 

peserta di seluruh  jaringan fasilitas jaminan kesehatan 

masyarakat. 

2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar 

bagi peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali 

mutu dan biaya pelayanan kesehatan. 

3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

3. Iuran  

a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 

iuran dibayar oleh Pemerintah.  

b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 

Lembaga Pemerintahan terdiri dari  Pegawai Negeri Sipil, anggota 

TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non 

pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per 

bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi 

kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.  

c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 

BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah 

per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh 

Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.  



58 
 

d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri 

dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran 

sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang 

per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.  

e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan 

penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan 

Kelas III.  

b) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 

c) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

f.   Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan  

janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 

Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 

golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per 

bulan, dibayar oleh Pemerintah.  

g.  Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan    

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai 

tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 

(empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan 
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kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan 

kesehatan rawat inap, maka  dikenakan denda sebesar 2,5% dari 

biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan 

ketentuan : 

1.   Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 

2.   Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah). 

4. Kepesertaan 

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing 

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah 

membayar iuran, meliputi :  

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir 

miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta 

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.  

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), 

terdiri dari: 

 Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya 

1) Pegawai Negeri Sipil; 

2) Anggota TNI;  

3) Anggota Polri;  

4) Pejabat Negara;  

5) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;  

6) Pegawai Swasta; dan  
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7) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima 

Upah.  

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan.  

 Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 

1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

2) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan.                  

 Bukan pekerja dan anggota keluarganya  

1) Investor. 

2) Pemberi Kerja. 

3) Penerima Pensiun, terdiri dari. 

  Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun. 

  Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak  

pensiun. 

  Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun. 

  Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 

yang mendapat hak pensiun.  

  Penerima pensiun lain; dan  

  Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 

lain yang mendapat hak pensiun.  

4) Veteran. 

5) Perintis Kemerdekaan. 
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6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 

Kemerdekaan; dan  

7) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu 

membayar iuran.  

 Anggota Keluarga Peserta Non PBI 

1. Pekerja Penerima Pensiun  :  

b. Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak 

kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang.  

c. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak 

angkat yang sah, dengan kriteria:  

a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 

penghasilan sendiri. 

b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan 

pendidikan formal.  

2. Keluarga tambahan bagi Pekerja Penerima Upah meliputi: 

a. Anak ke 4 dan seterusnya 

b. Orang tua kandung dan 

c. Mertua  

3. Anggota Keluarga Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan 

Bukan Pekerja 

a. Istri atau suami yang sah dari peserta dan /atau: 
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b. Anak kandung, anak tiri, dan/ atau anak angkat yang sah 

dari peserta 

5. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 

meliputi :  

a.   Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan 

non spesialistik mencakup:  

1)  Administrasi pelayan 

2)  Pelayanan promotif dan preventif. 

3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.  

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 

operatif. 

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.  

6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis. 

7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama 

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.  

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan 

kesehatan mencakup:  

1. Rawat jalan, meliputi:  

a)    Administrasi pelayanan.  

b)    Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh 

dokter  spesialis dan sub spesialis.  

c)    Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis.  

 d)    Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. 

 e)    Pelayanan alat kesehatan implant. 
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 f)    Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan 

indikasi  medis. 

 g)   Rehabilitasi medis.  

h)   Pelayanan darah. 

 i)    Pelayanan kedokteran forensik.  

 j)    Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.  

2. Rawat Inap yang meliputi:   

a)    Perawatan inap non intensif. 

b)    Perawatan inap di ruang intensif.  

c)    Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

6. Hak dan Keawajiban Peserta 

a. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatan berhak :  

   1)   Mendapatkan kartu identitas peserta. 

2)  Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 

bekerjasama dengan BPJS kesehatan. 

b. Peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatn berkewajiban 

untuk : 

   1) Membayar iuran 

2) Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS kesehatan 

dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili 

atau pindah kerja. 

7. Masa berlaku peserta 

a. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang 

bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta. 
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b. Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran 

atau meninggal dunia. 

c. Ketentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut diatas, akan diatur oleh 

Peraturan BPJS. 

C. Pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 

meliputi: 

1. Jenis Pelayanan 

Ada dua jenis pelayanan yang diperoleh peserta BPJS, yaitu berupa 

pelayanan kesehatan atau medis serta akomodasi dan ambulan ( non 

medis). Ambulan diberikan pada pasien rujukan dari fasilitas 

kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan bpjs. 

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan  

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat 

dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. 

Pelayanan promotif dan preventif meliputi : 

Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi faktor resiko penyakit dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

a) Imunisasi dasar meliputi BCG, DPT, Hepatitis B, Polio dan 

campak. 

b) Keluarga Berencana meliputi kontrasepsi dasar, vasektomi dan 

tubektomi. 

c) Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk 

mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjut dari 

penyakit tertentu. 
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2. Prosedur Pelayanan 

Peserta yang memerlukan pelayanan pertama-tama harus 

memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat 

pertama. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, 

maka harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat 

pertama, kecuali dalam keadaan gawat darurat. 

3. Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan 

non speasialistik mencakup : 

1) Administrasi pelayanan. 

2) Pelayanan promotif dan preventif. 

3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. 

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun  non 

operatif. 

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. 

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis. 

7) Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat 

pratama dan. 

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan 

kesehatan mencakup: 

1) Rawat jalan yang meliputi: 

a) Administrasi pelayanan. 
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b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh 

dokter spesialis dan subspesialis. 

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. 

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. 

e) Pelayanan alat kesehatan implant. 

f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan 

indikasi medis. 

g)  Rehabilitasi medis. 

h) Pelayanan darah. 

i) Pelayanan kedokteran forensik. 

j) pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. 

c. Pelayanan yang tidak di jamin : 

1)   Tidak sesuai prosedur. 

2)   Pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan 

BPJS. 

3)   Pelayanan bertujuan kosmetik. 

4)   General chek up dan pengobatan alternatif. 

5) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan 

impotensi. 

6)   Pelayanan kesehatan pada saat bencana. 

7)   Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri 

sendiri atau bunuh diri atau narkoba. 

d. Ruang perawatan untuk rawat inap 

  1) Di ruang perawatan kelas III bagi: 
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a)    Peserta PBI Jaminan Kesehatan. 

b)   Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan 

Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang 

perawatan kelas III. 

  2) Di ruang Perawatan kelas II bagi: 

a) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai 

Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II 

beserta anggota keluarganya. 

b)   Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang 

setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan 

golongan ruang II beserta anggota keluarganya. 

c)    Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang 

setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan 

golongan ruang II beserta anggota keluarganya. 

d)   Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara 

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan 

ruang II beserta anggota keluarganya. 

e)    Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 

(dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status 

kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya. 

f)    Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan 

Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang 

perawatan kelas II. 

3) Di ruang perawatan kelas I bagi: 
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a)    Pejabat Negara dan anggota keluarganya. 

b)   Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai 

negeri sipil Golongan III dan Golongan IV beserta 

anggota keluarganya. 

c)    Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang 

setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan 

IV beserta anggota keluarganya. 

d)   Anggota POLRI dan penerima pensiun Anggota POLRI 

yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan 

Golongan IV beserta anggota keluarganya. 

e)    Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara 

Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan 

anggota keluarganya. 

f) Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota 

keluarganya. 

g)   Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) 

kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan 

anggota keluarganya. 

h)   Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan 

pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang 

perawatan kelas I. 

e. Fasilitas Dan Manfaat Kesehatan: 

1)  Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan: 

a. Puskesmas atau yang setara 
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b. Dokter umum praktik perorangan 

c. Dokter gigi praktik perorangan 

klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas 

kesehatan tingkat pertama milik TNI/ Polri 

2) Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), meliputi: 

a. Klinik utama atau yang setara 

b. Balai kesehatan 

c. Rumah sakit umum 

d. Rumah sakit khusus 

3) Fasilitas kesehatan penunjang meliputi: 

a. Laboratorium kesehatan 

b. Apotek 

c. Optik  
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Alur Pelayanan Kesehatan 
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Hasil Wawancara Responden 

 

Dari hasil wawancara kepada responden yang bernama Siti Supriati ia 

mengatakan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan, fasilitas yang 

tersedia sudah cukup baik, hanya yang perlu diperbaiki adalah harus 

menempatkan konsumen sesuai dengan kepesertaan, kelas yang sesuai dengan 

kelas yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan, yang saya alami dan saya sering 

lihat kelas 1 ditempatkan dikelas 3 alasan ruangan penuh. 

Dari hasil wawancara kepada responden ibu Rosdiana pelayananya baik 

tapi untuk pengambilan no antrian untuk beroobat sulit karena harus menunggu 

sampai berjam-jam, untuk pendaftaran bagi peserta tidak sulit, yang harus 

diperbaiki untuk peserta BPJS Kesehatan bagi yang mau berobat kalau perlu tidak 

harus minta pengantar dari puskesmas dulu karena pasien tambah sakit karena 

banyak antrian. 

Dari hasil wawancara kepada Bapak Kambarudin ia mengatakan 

pelayanan sudah cukup baik, tidak ada kesulitan saat mengurus berkas, pegawai 

ramah dan santun hanya saja pegawai bagian pendaftaran ditambah lagi agar tidak 

terjadi antrian yang cukup panjang sehingga membuat lelah dan menghabiskan 

waktu. 

Dari hasil wawancara kepada bapak Anizar pelayanan yang diberikan baik 

dan memuaskan , fasilitas yang tersedia cukup baik, agar tidak terjadi antrian 

terlalu lama mengingat pasien membutuhkan waktu yang cepat untuk diambil 

tindakan medis saat sakit. 
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Dari hasil wawancara kepada saudari Rezkiani Davinza mengatakan 

menurut saya pelayanan yang diberikan sudah cukup baik namun perlu adanya 

peningkatan pelayanan terutama terhadap konsumen BPJS Kesehatan, hambatan 

yang kadang terjadi saat pendaftaran adalah terlalu banyak antrian, hal-hal yang 

harus diperbaiki sebaiknya disaat pendaftaran dibagi menjadi beberapa counter 

agar pendaftaranya cepat dan tidak antri lama, terkadang informasi kurang 

mengerti lalu ketika konsumen bertanya ulang pegawai terkesan kurang ramah.  

Dari hasil wawancara kepada responden ibu Sunainah ia mengatakan 

pelayananya belum cukup baik, mengurus berkas terkesan dipersulit, fasilitasnya 

masih belum baik, keramahan dan tanggapan pegawai masih kurang maksimal, 

keramahan dan fasilitas mohon diperbaiki seseai ketentuan yang berlaku. 

Dari hasil wawancara kepada responden bapak Suratman ia mengatakan 

pelayanan cukup memuaskan, ksulitan terjadi karena masalah antrian, fasilitas 

sudah cukup baik, dikarenakanan selalu banyaknya konsumen BPJS Kesehatan 

maka pelayanan administrasi maupun pengobatan dibuat secepat mungkin, 

menuut saya pada saat pendaftaran lebih baik langsung keruang pengobatan untuk 

langsung mendapat penanganan sehingga tidak terlalu panjang proses berikutnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Persepsi konsumen terhadap pelayanan yang diberikan BPJS 

Kesehatan di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya bahwa yang dimaksud 

dengan kualitas pelayanan : 

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. 

Dalam hal ini penulis akan melihat seberapa besar dampak persepsi 

pengguna BPJS Kesehatan  terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

 Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi bahan , makanan 

,dsb. Konsumen yang dimaksud adalah peserta yang sudah menggunakan 

BPJS Kesehatan. 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sebuah produk atau 

pelayanan diukur dari seberapa jauhnya produk atau pelayanan tersebut 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para penggunanya. 

Pelayanan adalah sebuah interaksi dengan masyarakat mengenai 

suatu bisnis, sehingga masyarakat yang membutuhka memiliki tingkat 

kepuasaan seluruh yang berhubungan dengan bisnis tersebut. 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung 

jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai UU Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial nomor 24 Tahun 2011. 
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Pelayanan yang baik bisa dikatakan efektif dan efisien, berkualitas, 

mudah dan cepat jika memenuhi standar pelayanan yang meliputi: 

Prosedur pelayanan (pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasonal 

Perusahaan), waktu penyelesaian (waktu pemberian pelayanan yang tepat 

dan sesuai jadwal), biaya pelayanan (sesuai dengan ketentuan biaya dalam 

aturantidak disalah gunakan), produk pelayanan (memberikan jenis 

pelayanan yang sesuai), sarana dan prasana ( kenyamanan dan keamanan 

dalam pelayanan), Kompetensi petugas pelayanan ( keahlian dalam 

kemampuan petugas layanan yang berkompetensi). 

Upaya yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan sudah cukup baik 

dengan menjalankan peningkatan hubungan kerja sama dan kemitraan, 

namun pada dasarnya pelayanan tidak hanya dengan meningkatkan 

pelayanan terhadap lembaga-lembaga terkait, namun BPJS Kesehatan 

wajib meningkatkan pelayanan dengan pendekatan kepada konsumen yang 

secara langsung mendapat pelayanan dari BPJS Kesehatan. Kepedulian 

dan kehandalan yang diberikan sebagai pelayanan harus lebih mendalam 

menjangkau konsumen yang selayaknya medapatkan pelayanan yang baik. 

Pelayanan juga harus mengenal satu sama lain , dalam artian baik 

konsumen maupun BPJS Kesehatan saling mengetahui adanya keluhan-

keluhan yang mungkin tersampaikan. Dalam kasus ini, masih banyak 

masyarakat yang belum mengerti tentang BPJS Kesehatan ? apa peranya? 

Bagaimana dapat pelayanan sedangkan sudah bayar setiap bulan? Hal-hal 

semacam ini harus diperhatikan dalam pelayanan. 
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Pemberian informasi yang lebih banyak pengenalan BPJS 

Kesehatan yang lebih mendalam kepada masyarakat untuk menyadarkan 

masyarakat adanya keberadaan BPJS Kesehatan Bandar Lampung sekedar 

lembaga badan penyelanggara jaminan sosial kesehatan, lembaga dengan 

pelayanan prima terutama bagi masyarakat yang sakit dan menyadarkan 

betapa arti penting kesehatan dan membayar iuran yang setiap bulan 

dibayarkan sebagai santunan yang sewaktu-waktu bisa kita pakai jika tiba-

tiba kita jatuh sakit. 

Dalam konsep pelayanan secara umum kualitas pelayanan dapat 

diukur dengan lima dimensi, yaitu Tangible, Realibility, Responsivenes, 

Assurance, dan Emphaty. 

1. Tangible (bukti langsung)  

Merupakan penyediaan berupa fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, sarana dan prasarana informasi dan komunikasi memadai 

untuk menunjang pemberian layanan yang baik. Tangible juga 

merupaka n bukti nyata dalam bentuk yang berwujud yang digunakan 

dalam proses pemberian layanan. Pada indikator tangible sendiri BPJS 

Kesehatan sudah mempunyai fasilitas yang nyaman, teknologi yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan layanan informasi dan pegawai 

yang rapi. 

Tidak ketinggalan juga adanya fasilitas ruangan tunggu yang 

nyaman ber AC, ruangan yang bersih, koran bacaan terbaru setiap 

hari, majalah khusus informasi BPJS Kesehatan, keamanan yang  

terjaga, dan juga ruangan yang bebas asap rokok.  
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Dari hasil wawancara dan analisis 45 responden memberi 

persepsi  pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan terhadap 

konsumen dalam indikator bukti langsung  sudah cukup baik dan hal 

ini telah ada kesesuaian kualitas pelayanan dengan indikator tangible 

(bukti fisik).    

2. Reability (kehandalan)  

Merupakan kemampuan dalam memberikan suatu pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera mungkin akurat, memuaskan terhadap 

penerima pelayanan.dalam hal ini BPJS Kesehatan belum cukup baik 

dalam kinerjanya , dilihat dari kurang maksimalnya pegawai dan 

kecakapan karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

Dalam memberikan kualitas kinerja karyawan BPJS Kesehatan 

dalam menjalankan tugasnya para karyawan diberikan tugas sesuai 

dengan bagian tugas pekerjaanya CS customer service yang melayani 

pendaftaran pengajuan klaim jika ada yang mengajukan dari  

konsumen, dan pelayanan informasi. 

Namun proses keluhan tentang kelas (ruangan) yang tidak 

sesuai penempatanya, obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan 

(karena harus membeli sendiri diapotik), dan antrian pendaftaran yang 

lama dan panjang sehingga menghabiskan waktu. Tidak langsung 

diproses saat itu juga oleh pegawai sehingga banyak membuat 

konsumen kecewa karna tidak cepat tanggap dengan keluhan yang 

mereka ajukan. 



77 
 

Dari hasil wawancara dan analisis sebanyak 20 responden 

berpersepsi bahwa selama masa perawatan , tidak ada yang salah 

selama perawatan tetapi penempatan ruangan yang tidak sesuai 

dengan kelas yang  konsumen pilih, ada obat yang harus konsumen 

beli sendiri diapotik ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal ini kurang sesuai dengan indikator pelayanan yakni realibility 

(kehandalan). 

3. Responsivenes (daya tanggap)  

Merupakan keinginan dan kemampuan para karyawan untuk 

membantu dalam memberikan pelayanan yang tanggap terhadap mutu 

pelayanan yang cepat dan tepat dengan informasi yang jelas. Dalam 

hal ini BPJS Kesehatan sudah baik dalam memberikan pelayanan 

dilihat dari penyampaian-penyampaian informasi yang jelas, syarat-

syarat berkas, proses mendapatkan pelayanan. 

Dari hasil wawancara dan analisis 40 responden berpersepsi 

bahwa dalam proses pengurus berkas tidak berbelit-belit dan infomasi 

layanan jelas apa saja yang  jadi syarat-syarat. Pihak BPJS Kesehatan 

sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan informasi kepada 

masyarakat hanya ada beberapa saja yang mengatakan bingung dan 

terkadang dipersulit . Hal ini sudah sesuai dengan indikator pelayanan 

responsiveness (daya tanggap). 

4. Assurance (jaminan)  

Merupakan kompetensi yang sudah diatur sedemikian rupa 

yang dapat rasa aman, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 
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Untuk indikator ini pihak BPJS Kesehatan telah memberikan jaminan 

yang sesuai terhadap konsumen pengklaiman jika terjadi yang tak 

sesuai dengan ketentuan atau SOP. 

Dari hasil wawancara dan analisis ada 15 responden 

mengatakan saat mereka dirawat ia ditempatkan diruangan yang tidak 

sesuai dengan kelas yang  ia pilih, merekapun  mengajukan komplain 

kepada pihak BPJS Kesehatan yang berada di RS tersebut sehingga 

petugas BPJS Kesehatan berbicara kepada pihak rumah sakit dan 

mereka langsung dicarikan dan dipindahkan ke ruangan sesuai dengan 

kelas yang mereka pilih walaupun ada beberapa konsumen yang harus 

menunggu karna ruangan di RS tersebut penuh sehingga menunggu 

ruanganya kosong. 

5. Empathy (perhatian)  

Merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, ketulusan dan bersifat individual atau pribadi 

guna memahami  kebutuhan konsumen dalam memberikan pelayanan 

yang optimal. Dalam hal ini BPJS Kesehatan belum cukup baik 

menerapkan indikator pelayanan empathy terhadap konsumen. Jalinan 

komunikasi dua arah anatara konsumen dan BPJS Kesehatan 

memberikan komunikasi yang baik untuk mengerti keluh kesah 

konsumen secara individual yang mengalami kesulitan karena sakit 

yang dialami. 

Namun aspek empathy tidak hanya melihat dari sisi 

masyarakat sebagai pihak yang meminta kemudahan dalam proses 
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pelayanan , tidak juga melihat dari sisi BPJS Kesehatan sebagai pihak 

yang menerima pengaduan dan keluhan yang dialami konsumen . 

namun hubungan timbal balik yang terjadi antara keduanya harus 

seimbang dan saling berbagi dengan memberi hubungan yang baik. 

Dari hasil wawancara dan analisis 35 responden beranggapan 

dan mengeluhkan dengan sikap pegawai yang terkadang lamban 

dalam proses pendaftaran sedangkan pasien yang berobat cukup 

banyak, tidak ramah dan sopan saat melayani konsumen di loket 

pendaftaran. Memberikan pelayanan yang baik dengan berlaku ramah 

tamah dan sopan kepada konsumen harusnya dilakukan oleh pegawai 

BPJS Kesehatan agar lebih mendekatakan diri kepada konsumen . Hal 

ini belum sesuai dengan indikator pelayanan emphaty (perhatian). 

Dengan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal 

kepada konsumen, maka tidak hanya konsumen yang merasa bahwa 

emapthy BPJS Kesehatan telah sepenuhnya kepada mereka, mereka 

akan merasa dihargai dan diperhatikan. Namun juga pihak BPJS 

Kesehatan akan merasa sebagai pihak yang mengerti akan komplain 

dan keluh kesah ysng dialami pasien. Dengan kedekatan tersebut 

konsumen bisa lebih mengenal BPJS Kesehatan dan bisa saling tukar 

informasi. 

Sebagaimana pendapat responden BPJS Kesehatan saat 

melayani konsumen terkadang tidak maksimal karena antrian yang 

panjang mereka sudah mengantri lama untuk mendapatkan tiket untuk 

berobat hari itu dikerenakan tiket habis dan mereka diharuskan untuk 
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kembali lagi besok mengambil tiket dan berobat sangat tidak efektif 

dan efisien sehingga membuat yang malas untuk datang keesokan 

harinya. 

Berdasarkan kondisi pelayanan yang diberikan BPJS 

Kesehatan diatas, peneliti dapat simpulkan tidak semuanya sesuai 

dengan kualitas pelayanan peneliti telah melakukan wawancara denga 

50 responden dengan 10 pertanyaaan mengenai persepsi konsumen 

terhadap kualitas BPJS Kesehatan. Adapun pelayanan yang sudah 

sesuai tangible, assurance, responsiveness sedangkan yang kurang 

sesuai dengan kualitas pelayanan yaitu realibility dan empathy. 

Berdasarkan persepsi konsumen yang merasakan pelayanan 

BPJS Kesehatan sebagian mereka kurang puas terhadap kualitas 

pelayanan yang diberika oleh BPJS Kesehatan masih terdapat 

beberapa kelemahan terkait  dalam indikator realibility dan empathy. 

Pelayanan yang diberikan belum sesuai dan maksimal kepada 

konsumen. 

Berdasarkan wawancara dengan konsumen BPJS Kesehatan 

sebagian besar mereka belum puas dengan pelayanan yang diperoleh 

karena belum sesuai dengan harapan. Mereka yang belum puas 

mengatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan saat ini belum baik 

kinerjanya dan belum memenuhi prosedurnya, seperti penempatan 

ruang kelas yang tidak sesuai, obat-obatan yang dibeli sendiri, dan 

antrian yang lama dan panjang saat ingin berobat.  
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B. Pandangan Pesepektif Islam dalam menyikapi kualitas pelayanan 

oleh BPJS Kesehatan. 

Berkenaan dengan pelayanan baik pun jasa maupun perdagangan. Islam 

telah mengatur bahwa setiap orang manapun organisasi wajib memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kita mengetahui bahwasanya kepuasaan 

konsumen berkaitan sekali dengan harapan yang dikehendaki  kebanyakan 

orang. Konsumen akan puas jika harapan yang dia inginkan sama dengan 

kualitas pelayanan yang diterima atau lebih. Pribadi muslim yang 

profesional dan berakhlak mulia akan menjadikan setiap tindakan adalah 

pelayanan yang berkualitas sehingga konsumen yang menerima 

pelayananya  akan senang. Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil 

usaha baik berupa barang maupun pelayanan/ jasa hendaknya memberikan 

yang berkualitas jangn memberikan yang buruk atau tidak berkualitas 

kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al- Baqarah 

ayat 267: 

              

         

     

 

 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” 
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Berdasarkan ayat diatas telas jelas bahwa memberikan pelayanan 

yang baik adalah dengan memberikan pelayanan yang baik dengan cara 

yang baik pula. Kinerja seorang yang memberikan pelayanan tidak 

menyakiti maupun berbuat curang kepada orang lain. Seorang muslim 

yang curang dan dusta, maka sesunggunya ia telah keluar dari kelakuan 

seorang muslim yang sesungguhnya  dan menjauhkan diri dari perilaku 

muslimitu sendiri. 

Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang 

atau masyarakat pada umumnya, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui 

cara langsung melayani konsumen. Artinya pegawai langsung berhadapan 

dengan konsumen ataumenetapkan sesuatu dimana konsumen sudah tahu 

tempatnya atau pelayanan melalui tekefon. Tindakan guna memnuhi 

kebutuhan konsumen akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan. 

Memberikan pelayanan yang optimal tentunya tidak lepas dari 

sikap ramah tamah dan lemah lembut terhadap yang diberikan pelayanan. 

Denagn sikap  tersebut maka akan terjadi komunikasi dua arah yang baik 

dan menjadikan pelayanan yang maksimal karena orang lain akan merasa 

nyaman. Seperti dalam Firman Allah Surat Ali-Imran ayat 159 SWT 

sebagai berikut: 

          

              

         

 



83 
 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. 

Pelayanan BPJS Kesehatan dituntut semaksimal mungkin 

memberikan pelayanan, dan dalam Islam pun telah diatur sedemikian rupa 

untuk memberikan pelayanan yang sesuai Syariah. Ada lima karateristik 

pelayanan dalam Islamyang dapat igunakan sebagai panduan yaitu: jujur, 

bertanggung jawab, tidak menipu, menepati janji, melayani dengan rendah 

hati. 

1. Jujur 

Merupakan sikap yang tidak berbohong dan tidak mengada-ngada 

tentang fakta. Bisa diartikan sikap kehati-hatian diri seseorang dalam 

memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada 

dirinya. Jujur dalam melakukan segala kegiatan pelayanan yang 

diterapkan pegawai BPJS Kesehatan yaitu dalam pemberian pelayanan 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya mereka tidak 

memungut biaya atau meminta uang pada konsumen yang mengurus 

berkas-berkas. 

2. Bertanggung Jawab  

Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja dengan rasa penuh 

tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam hal ini pada pegawai 

BPJS Kesehatan penerapan rasa tanggung jawab yakni dengan 
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memproses atau melakukan tindakan  atas ketidak sesuaian yang 

terjadi oleh konsumen. Contohnya pegawai BPJS Kesehatan langsung 

bertindak jika ada konsumen yang yang ditempatkan tidak sesuai 

dengan kelas kepada pihak RS.  

BPJS Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang mengadukan atau 

melaporkan ketidak sesuaian yang dialami akan memproses atau 

menindak lanjuti telah sesuai dengan aturan yang telah ada.  

3. Tidak Menipu  

Merupakan kesesuaian antara ucapan dengan sesuai dan kenyataan 

secara benar-benar tidak ada penipuan. Dalam kaitanya dengan 

pelayanan BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada konsumen 

harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini 

belum sesuai dengan pelayanan dalam Persepektif Islam yaitu tidak 

menipu. Contohnya konsumen suka mengeluh dengan penempatan 

kelas yang tidak sesuai terkesan lebih mengutamakan konsumen yang 

melalui jalur umum.   

4. Menepati janji  

Merupakan usaha yang dialakukan untuk memenuhi semua yang 

menjadi janji yang telah dijanjikan kepada orang lain dimasa yang 

akan datang. Dalam kaitanya dengan pelayanan BPJS Kesehatan untuk 

benar-benar berkomitmen pada pemberian pelayanan yang sudah 

menjadi peraturan BPJS Kesehatan dan menjadi janji yang harus 

ditepati untuk memberikan pelayanan yang maksimal. 
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Menepati janji disini tidak sesuai seperti penebusan obat diapotik 

yang tidak ditanggung, antrian yang sangat panjang dan lama saat 

ingin mendaftar berobat menjadi contohnya dan menjadi kendala yang 

harus dibenahi, karena pada pemberitahuan telah menjanjikan yang 

pasti dan ternayata tidak sesuai. Hal ini tentu kurang sesuai dengan 

prinsip pelayanan Islami dengan aspek menepati janji.     

5. Rendah hati  

Merupakan sikap keramah-ramahan dan kesopanan yang diberikan 

seseorang kepada orang lain untuk membuat orang lain merasa 

nyaman dan aman. Dalam hal ini pegawai BPJS Kesehatan masih 

kurang ramah dan santun dalam melakukan tugasnya sebagai 

perusahaan jaminan sosial kepada masyarakat luas yang mengalami 

kesulitan saat pengaduan klaim serta melengkapi berkas-berkas. Hal 

ini tentu belum sesuai dengan prinsip pelayanan Islami dengan aspek 

menepati janji. Contohnya jika ada konsumen yang bertanya tentang 

berkas terkadang pegawai tidak ramah saat menjawab dan 

menjelaskanya.      

Berdasarkan kondisi pelayanan yang diberikan pegawai BPJS 

Kesehatan kepada konsumen tidak semuanya sesuai dengan pelayanan 

dalam Pesepektif Islam. Yang sudah sesuai dengan prinsip pelayanan 

dalam Persepektif  Islam yaitu jujur, bertanggung jawab, dan yang 

kurang sesuai dengan pelayanan dalam Persepektif  Islam yaitu 

melayani dengan rendah hati, tidak menipu dan menepati janji.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dalam 

persefektif Islam, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 

1. Dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen . 

BPJS Kesehatan bandar lampung telah berupaya semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen BPJS. 

Meningkatkan kerjasama dan hubungan kemitraan dengan pihak 

rumah sakit , guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk para 

konsumen. Sebanyak 20 responden berpersepsi kendala yang sering 

terjadi , seperti waktu antrian yang lama, penempatan ruangan yang 

tidak sesuai kelas, penebusan obat yang tidak ditanggung, (realibility) 

kehandalan, dan kepedulian yang sedikit kurang (emphaty) belum 

sesuai. Dan 30 responden berpersepsi BPJS Kesehatan sudah 

memberikan pelayanan yang cukup baik. 

2. Di dalam Islam, pelayanan pun telah diatur sedemikian rupa agar 

sesuai dengan syariah Islam. Terdapat 5 karateristik pelayanan dalam 

Islam yang dapat digunakan sebagai panduan , yaitu: kejujuran, 

bertanggung jawab, menepati janji, melayani dengan rendah hati. 

Adapun pelayanan yang sudah sesuai dengan yaitu aspek kejujuran, 

bertanggung jawab. Sedangkan pelayanan yang kurang sesuai menurut 

20 responden yaitu menepati janji dan rendah hati. Berdasarkan kelima 
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karateristik itu, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan 30 responden belum 

cukup baik dengan prinsip pelayanan dalam persefektif Islam sehingga 

pegawai BPJS Kesehatan harus lebih meningkatkan kinerjanya lagi 

dalam hal kualitas pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Islam . 

B. Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat maka peneliti 

hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait: 

1. Kepada BPJS Kesehatan  harus memperbaiki sistem pelayanan yang 

berada di rumah sakit sesuai dengan standar operasional , harus lebih 

aktif dan mendalam dalam meberikan sosialisi tentang program BPJS 

Kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui 

secara jelas tentang program-program BPJS Kesehatan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 

lanjutan mengenai perbedaan persepsi pasien antara peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran dengan yang bukan 

Penerima Bantuan Iuran, atau persepsi pasien antar peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional masing-masing kelas pelayanan kesehatan. 

 

      


