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ABSTRACT 
Health development aims to improve the health of the highest. Dental care is an effort to 

reduce the public health dental problems. Services not be separated from public administration 
which implemented many countries. The problem in this research is still less than optimal 
speed of service due to lack of human resources and the results of the initial survey of patients 
pupils and the general public still is diagnose toothache. The purpose of this research is to gain 
a deep understanding of the description, implementation, problems, obstacles, efforts to find a 
way out, a solution, and know the results of the performance evaluation of dental health 
services. Performance measurement in this study is the registration services, information and 
media consent, medical records, actions and payments, increase confidence, speed of service 
and quality relationships with customers. The research method in this research is descriptive 
analysis. The data collection techniques by interview and observation. Understanding about the 
description, implementation, problems, obstacles, find a solution, a way out, development and 
results of the performance evaluation of dental care at the dental clinic Asih Putera Cihanjuan. 
Suggested dental health service performance is maintained and enhanced in the registration, 
medical records, acts of care and payment, confidence, speed of service and quality 
relationships customers with optimal. 
 
A. Pendahuluan 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Pemerintah sebagai pengelola negara di dorong untuk memperbaiki dirinya guna 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU tentang tenaga kesehatan No. 36 
tahun 2014: Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
bertanggung jawab yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kesenangan yang 
secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan 
berkelanjutan, sertifikasi dan registrasi. 

Tahun 2000 Pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan puncak milenium di New York 
dan menandatangani deklarasi MDGs atau tujuan pembangunan milenium. Pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah dalam mengembangkan ilmu administrasi 
khususnya ilmu Administrasi Publik berdasarkan UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik dalam Pelayanan Prima dalam ruang lingkup sektor publik, dalam bentuk program Unit 
Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang juga dilaksanakan oleh swasta/ klinik.  

Pelayanan kesehatan gigi akan kesadaran merawat dan menjaga kebersihan gigi dan 
mulut sebenarnya sangat diperlukan agar angka gigi berlubang dapat menurun. Di Indonesia, 
penderita gigi berlubang tidak sedikit. Hasil survei kesehatan nasional 2002, prevalensi gigi 
berlubang di Indonesia berkisar 60%, yaitu setiap 10 orang Indonesia, 6 orang diantaranya 
menderita gigi berlubang,  

Salah satu penyebab gigi berlubang dikarenakan adanya bakteri Lactobacili dan 
Streptococcus mutans. Kesadaran merawat dan menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan 
pemberian info kesehatan (tidakan promotif). Hal ini dapat dicapai dengan menyikat gigi 2 kali 
sehari dengan teknik menyikat gigi secara tepat, waktu terbaik menyikat gigi pagi setelah 
sarapan pagi dan malam sebelum tidur, pemeriksaan kesehatan gigi (tidakan preventif). Selain 
itu untuk mengurangi resiko gigi berlubang disebabkan plak gigi, pengobatan gigi, pemakaian 
kawat ortodontik (tindakan kuratif dan rehabilitatif). 
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Kunci keberhasilan upaya tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pelayanan 
kesehatan gigi yang dilakukan petugas kesehatan gigi sangat penting di informasikan pada 
masyarakat publik agar masyarakat, murid, rajin melakukan memeriksakan gigi, melakukan 
pencegahan, pengobatan penyakit gigi dan mulut.  

Permasalahan/fenomena dalam kesehatan gigi dan mulut memiliki dampak terhadap 
tingkat kualitas hidup masyarakat, fenomena  yang terjadi di poliklinik gigi Asih Putera yaitu 
meskipun dalam peningkatan jumlah pasien yang melakukan perawatan gigi dalam hal 
kepercayaan pelanggan meningkat namum kecepatan layanan kurang optimal dikarenakan 
sumber daya manusia yaitu perawat gigi dan teknis administrasi pelaksana masih minim 
sehingga kinerja pelayanan kurang optimal, dari hasil survey awal jumlah pasien yang berobat 
dan tindakan perawatan gigi, meskipun dalam program kerja pemeriksaan gigi rutin setiap 6  
bulan sekali pada murid masih banyak murid dan masyarakat umum dengan diagnosa sakit gigi.  

Pentingnya pelayanan kesehatan gigi dengan kinerja pelayanan kesehatan yang optimal 
sangat diperlukan agar pasien datang, rajin melakukan perawatan gigi. Dalam pelayanan 
registrasi, medical record/ rekam medis, infomed consent, tindakan perawatan, pemberian 
rujukan perawatan dan pembayaran, peningkatan kepercayaan pelanggan, kecepatan layanan, 
quality relationship dengan pelanggan perlu dijaga, diperbaiki dan ditingkatkannya kinerja 
pelayanan kesehatan sebagai penentu keberhasilan organisasi, angka gigi berlubang dapat 
menurun, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang deskripsi, pelaksanaan, 
hambatan/ kendala, jalan keluar, hasil evaluasi kinerja pelayanan kesehatan gigi pada poliklinik 
gigi Asih Putera Cihanjuang Cimahi, menjadikan pelayanan kesehatan gigi tersebut memilki 
value, sesuai dengan standard yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya mutu, kinerja, 
kedisiplinan pelayanan dan status kesehatan gigi, mulut yang optimal. 
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B. Pembahasan 
       Secara konseptual definisi kinerja yang diuangkapkan oleh.  Amstrong dan Baron dalam 
Fahmi (2013:2) bahwa: 

“Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 
strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.” 

       Konsep kinerja menyajikan suatu variasi pengertian yang sangat beragam. Kinerja 
adalah kemampuan kerja yang ditujukkan dengan hasil kerja, yang dalam bahasa Inggris 
diartikan sebagai performance, yang berarti unjuk kerja atau prestasi. Menurut Smith 
(2001:52) adalah:”output drive from process, human or otherwise.” Jadi bahwa kinerja  
merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut Bernardine dan Russel 
(2003:78), bahwa:  

“Performance is defined as the record of outcomes, produced on specified job function or 
activity during specified time period”. Dalam hal ini kinerja merupakan catatan mengenai 
hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi dilaksanakan seorang hasil kerja dari 
suatu proses atau aktivitas pada fungsi tertentu yang dilaksanakan seseorang, atau 
organisasi bisnis maupun sosial pada periode tertentu.  

       Dalam pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk 
meningkatkan akuntabilitas. Amstrong dalam Setiawan (2004:84) menyatakan bahwa: 
“Ukuran kinerja merupakan kunci di dalam meningkatkan produksi sebagai hasil yang 
harus dipergunakan”.  
       Kinerja organisasi  dapat dinilai dari kemampuannya yang dilakukan dalam pelaksanaan 
operasionalisasinya. Dari pendapat tersebut, maka standar kinerja organisasi perlu 
dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalam mengadakan penilaian atau perbandingan 
antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, standar tersebut dapat pula 
dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap hasil kerja 
pelayanan yang telah dilaksanakan.  
       Untuk mengukur kinerja pelayanan perusahaan sebagaimana dikemukakan Mulyadi 
(2001:9) dapat diukur melalui tiga standar berikut:”Pertama, peningkatan kepercayaan 
pelanggan, kedua, kecepatan layanan, ketiga quality relationship dengan pelanggan.”  
       Apabila kepercayaan pelanggan atas jasa suatu produk yang dihasilkan perusahaan 
meningkat, maka pelanggan memberi tahu rekan mereka mengenai kepuasan terhadap 
jasa produk perusahaan, sehingga diharapkan menambah pelanggan baru.  
       Apabila kecepatan layanan dapat diwujudkan, maka jasa layanan yang dihasilkan 
perusahaan menjadi suatu keunggulan, sehingga jasa layanan yang dihasilkan perusahaan 
menjadi pilihan pelanggan. Akibatnya pendapatan penjualan diharapkan meningkat.  
       Apabila quality relationship  dengan pelayanan dapat diwujudkan, maka pelanggan 
menjadi setia sebagai pemakai layanan jasa perusahaan, sehingga pendapatan penjualan 
diharapkan meningkat. Istilah pelayanan merupakan terjemahan dari istilah ‘service’ dalam 
bahasa inggris yang menurut Kotler dalam Tjiptono (2004:6) yaitu: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan suatu pihak ke pihak lain yang 
pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu.”  

       Masalah pelayanan tidak terlepas dari masalah kebutuhan, keperluan kepentingan dari 
pihak yang dilayani. Moenir (2002:116) menyatakan bahwa:“ Pelayanan adalah proses 
pemenuhan kebutuhan melalui orang lain yang langsung.”  
       Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya menyangkut pemenuhan 
suatu hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok atau 
organisasi yang dilakukam secara universal. Dalam pelayanan registrasi adalah proses 
pemenuhan kebutuhan melalui orang lain dalam proses pendaftaran. Pelayanan infomed 
consent adalah suaru proses pemenuhan persetujuan pasien dalam tindakan pelayanan 
kesehatan. Pelayanan tindakan perawatan yaitu proses pemenuhan tindakan perawatan 
kesehatan oleh tim medis dalam pelayanan kesehatan.  
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       Pelayanan pemberian rujukan perawatan yaitu proses pemenuhan kebutuhan oleh 
petugas paramedis untuk dilaksanakan tindakan oleh petugas medis yang merupakan 
kompetensi. dan Pelayanan pembayaran yaitu proses pemenuhan kebutuhan melalui orang 
lain menggunakan jasa dilaksanakannya persetujuan dalam proses penyelesaian tindakan, 
pembayaran keuangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989, 
Rekam Medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien oleh 
sarana proses pemenuhan kebutuhan, pelayanan kesehatan. 
       Dan tujuan pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk  meningkatkan mutu, 
cakupan, efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka tercapainya 
kemampuan pelihara diri dibidang kesehatan gigi dan mulut, serta status kesehatan gigi dan 
mulut yang optimal, meningkatnya pengetahuan, sikap dan kemampuan masyarakat untuk 
berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi dan mulut yang mencakup beberapa 
kemampuan diantaranya mampu untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut, mampu 
melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut.  
       Dan Istilah Administrasi berasal dari huruf latin yaitu ad dan ministrate yang artinya 
pemberian jasa atau pembantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut administrastion 
artinya to serve yaitu melayani ndengan sebaik-baiknya. Administrasi dalam arti luas, 
menurut The Liang Gie dalam Feriyanto (2015:1) mengatakan bahwa: 

“Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”  

       Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara adalah 
suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara 
yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan 
dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi 
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. 

C. Metodologi Penelitian 
       Definisi metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai 
metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan 
pemilihan metoda yang digunakan.  

Menurut Sedarmayanti (2011:25) yaitu: “Metoda penelitian adalah mengemukakan secara 
teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitiannya.” 

      Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu.  
       Berdasarkan  fenomena dalam  tujuan penelitian, maka  penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk mengungkapkan secara komprehensif, mendalam dan apa adanya tentang kinerja 
pelayanan kesehatan gigi pada Poliklinik Gigi Asih Putera Cihanjuang Cimahi.        
       Alasan  menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
permasalahan empiris dalam kinerja pelayanan kesehatan gigi pada poliklinik gigi Asih 
Putera Cihanjuang Cimahi yaitu menyangkut berbagai aspek, seperti aspek kepercayaan 
pelanggan, aspek waktu layanan, aspek quality relationship dengan pelanggan, pelayanan 
registrasi, medical record, tindakan, hingga pelayanan pembayaran 
       Pula penelitian deskriptif adalah suatu rancangan penelitian untuk menggambarkan 
suatu objek penelitian atau lebih variabel penelitian, salah satunya memiliki manfaat dalam 
memberi masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang 
efisien, kepada perencana kesehatan, administrator, publik, dan kesehatan juga pada 
pemberi pelayanan kesehatan. 
       Penelitian kualitatif memiliki berbagai sebutan, misalnya verstehen (pemahaman), 
karena mempertanyakan makna suatu fenomena sosial budaya secara mendalam dan 
tuntas. Penelitian kualitatif disebut Participant-Observation, karena peneliti itu sendiri yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Yudikatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif
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harus menjadi instrumen utama (Human Instrumen) dalam pengumpulan data dengan cara 
mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. 
       Falsafah penelitian kualitatif disebut interpretative inquiry karena banyak melibatkan 
faktor subjektif, baik dari informan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 
alamiah dan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
menggunakan : 
1. Teknik Wawancara (Interview) 
2. Teknik Pengamatan (Observation) 
3. Teknik Studi Kepustakaan 
4. Studi Dokumentasi (Document) 

 
D.  Penutup 

        Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Kesehatan gigi pada Poliklinik Gigi Asih Putera 

Cihanjuang Cimahi, Kendala-kendala Pelayanan Kesehatan Gigi yaitu masih kurangnya 
waktu pelayanan kesehatan dan SDM, Upaya Mengatasi Kendala yaitu dari Waktu 
Pelayanan Kesehatan dan SDM yang perlu ditambah. dan evaluasi kinerja pelayanan 
kesehatan gigi yaitu evaluasi yang rutin dan penambahan SDM/pegawai di poliklinik gigi 
Asih Putera Cihanjuang Cimahi sehingga dalam pelayanan registrasi, medical 
record/rekam medis, infomed consent, tindakan perawatan, pemberian rujukan 
perawatan dan pembayaran, peningkatan kepercayaan pelanggan, kecepatan layanan, 
quality relationship dengan pelanggan perlu dijaga, diperbaiki dan ditingkatkannya 
kinerja pelayanan kesehatan sebagai penentu keberhasilan organisasi, angka gigi 
berlubang dapat menurun, menghasilkan produktifitas kerja, menjadikan pelayanan 
kesehatan gigi tersebut memilki value, sesuai dengan standard yang telah ditetapkan 
yaitu meningkatnya mutu, kinerja, kedisiplinan pelayanan dan status kesehatan gigi, 
mulut yang optimal. 

2. Mengadakan Sosialisasi dan talk show poliklinik Asih Putera Cihanjuang Cimahi agar 
masyarakat lebih mengetahui keberadaan poliklinik tersebut. 

3. Upaya mencari jalan keluar, pemecahan masalah/problem solving, mencari jawaban 
atas permasalahan yang dihadapi dan perbaikan kinerja di Poliklinik gigi ini dengan 
mengadakan penelitian lanjutan. 
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