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EVALUASI PERSEPSI KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN
TERHADAP PELAYANAN PENGGUNAAN ANJUNGAN
PENDAFTARAN MANDIRI DI RSUD WATES KULON PROGO
Shintya Rahayu¹, Sugeng²
INTISARI
Latar Belakang: Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang
berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Setiap pelayanan
yang diberikan oleh rumah sakit berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien
yang berkaitan dengan mutu pelayanan di tempat pendaftaran pasien. Kepuasan
pasien merupakan tanggapan pelanggan terhadap kesesuaian tingkat kepentingan
atau harapan (ekspektasi) pelanggan sebelum mereka menerima jasa pelayanan
dengan sesudah pelayanan yang mereka terima. Kepuasan pasien dapat dilihat dari
lima dimensi kualitas jasa yaitu keandalan (reliability), cepat tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), kepedulian (empathy) dan bukti fisik
(tangible).
Tujuan Penelitian: Mengetahui persentase kepuasan pasien berdasarkan
karakteristik pasien. Mengetahui persentase pasien berdasarkan lima dimensi
kualitas jasa yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible.
Metodelogi Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif dan rancangan penelitian cross sectional. Sampel
yang diambil sebanyak 98 pasien. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik univariat dan skor kriterium.
Hasil Penelitian: Tingkat kepuasan pasien dari 98 reponden berdasarkan
karakteristik pasien terdiri dari umur dengan dengan persentase tertinggi yaitu ≤30
tahun sebanyak 26 orang (61,9%), berdasarkan pendidikan SMA sebanyak 28
orang 28 (58,3%) dan berdasarkan pekerjaan sebanyak 20 orang (60,6%).
Persentase tertinggi berdasarkan lima dimensi kualitas jasa yaitu keandalan
(reliability) sebesar 80,70%, cepat tanggap (responsiveness) sebesar 78,31%,
jaminan (assurance) sebesar 80,15%, kepedulian (empathy) sebesar 76,46% dan
bukti fisik (tangible) sebesar 72,32%. Tingkat kepuasan pasien secara umum
sebesar 77,11%.
Kesimpulan: Secara umum pasien yang menerima pelayanan Anjungan
Pendaftaran Mandiri di RSUD Wates Kulon Progo dikatakan puas terhadap
pelayanan yang diberikan.
Kata Kunci: Anjungan Pendaftaran Mandiri, Evaluasi Kepuasan, Pendaftaran
Rawat Jalan.
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THE EVALUATION OF THE OUTPATIENTS SATISFACTION TO THE
USE SERVICE OF INDEPENDENT REGISTRATION PLATFORM IN
REGIONAL PUBLIC HOSPITAL WATES KULON PROGO
Shintya Rahayu¹, Sugeng²
ABSTRACT
Background: Hospital is a health service institution that functions to provide
health services to the community. Every service provided by the hospital affecting
the level of patient satisfaction related to the quality of service at the patient
registration site. Patient satisfaction is the customer's response to the suitability of
the customer interest or expectations level before they accept service and after the
service accepted. Patient satisfaction can be seen from 5 dimensions of service
quality, those are reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible.
Research objective: To discover the percentage of patient satisfaction based on
the patient's carasteristics. To discover the percentage of patient satisfaction based
on five dimensions of service quality, namely reliability, responsiveness,
assurance, empathy and tangible.
Research Methodology: This type of research is a descriptive study using a
quantitative approach and cross sectional research design. Samples taken were 98
patients. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis techniques
using univariate techniques and score criteria.
Research Results: The level of patient satisfaction from 98 respondents based on
the condition of the patient consisted of age with highest height of ≤years as many
as 26 people (61,9%), based on high school education as many as 28 people
(58,3%) and according to the job as much 20 people (60,6%). The highest
percentage is based on five dimensions of service quality, those are reliability is
80.70%, responsiveness is 78.31%, assurance is 80.15%, emphaty is 76.46%, and
tangibles is 72.32%. the level of general patient satisfaction is 77,11%.
Conclusion: In general, patients who receive services for independent registration
platform at RSUD Wates are satisfied with the services provided.
Keywords: Independent
Outpatient Registration.

Registration

Platform,

Satisfaction

Evaluation,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran
yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indonesia. Menurut Undang-undang RI No 44 Tahun 2009 rumah sakit adalah
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat. Tujuan rumah sakit dengan memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada pasien dengan memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan
agar terwujudnya kepuasan pasien.
Kepuasan pasien merupakan tanggapan pelanggan terhadap kesesuaian tingkat
kepentingan atau harapan (ekspektasi) pelanggan sebelum mereka menerima jasa
pelayanan dengan sesudah pelayanan yang mereka terima (Munijaya, 2010).
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau
hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan
pasien adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan
seseorang (Herlambang, 2018).
Tempat pendaftaran pasien rawat jalan merupakan tempat pertama kali pasien
mendapatkan pelayanan di suatu rumah sakit. Pelayanan yang diberikan rumah
sakit diberikan rumah sakit kepada pasien akan berpengaruh pada minat
kunjungan pasien. Menurut Budi (2011) Tempat penerimaan pasien rawat jalan
merupakan gerbang pelayanan pertama disuatu fasilitas pelayanan kesehatan.
Beberapa pasien memutuskan berobat di suatu fasilitas kesehatan dengan
mempertimbangkan tempat penerimaan pasien yang nyaman dan petugas yang
memuaskan.
Untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang terdapat di rumah sakit, maka
rumah sakit menggunakan suatu sistem informasi terkomputerisasi yang
dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Menurut
Permenkes RI No 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memperoses dan
1
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mengintegrasi seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan
koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi
secara tepat dan akurat. SIMRS secara otomatis mampu membuat pekerjaan di
setiap pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat sehingga mengurangi
jumlah antrian di tempat pendaftaran. Pemanfaatan SIMRS dalam proses
pendaftaran pasien seperti Anjungan pendaftaran Mandiri (APM), dengan
penerapan sistem ini rumah sakit ingin memberikan kemudahan dan kepuasan
akan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2015) dengan judul
“Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Sistem Informasi manajemen
Rumah Sakit Menggunakan End User Computing Satisfaction di RSUD Wates
Kulon Progo. Berdasarkan hasil penelitian SIMRS telah diterapkan sejak tahun
2003 yang berawal dari bagian pendaftaran dan berkembang hingga ke seluruh
unit kerja, adapun kendala yang ditemukan berupa kesulitan penarikan data oleh
komputer ke client di beberapa unit kerja dari server, oleh karena itu penting bagi
pihak manajemen untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna SIMRS. Hasil
evaluasi tingkat kepuasan pengguna SIMRS terhadap aspek Content atau isi pada
SIMRS RSUD Wates Kulon Progo adalah sebesar 79%, aspek Format 75%,
Accurancy 70%, aspek Timeliness 74%, dan aspek Easy Of Use 79%.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indriani (2016) dengan judul
“Tinjauan Kepuasan Pasien Rawat jalan Pada Petugas Pendaftaran Terhadap
Penggunaan APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri) di Rumah Sakit Bethesda
Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit
Bethesda Yogyakarta dilayani oleh petugas pendafatan dan disediakan mesin
Anjungan Pendaftaran Mandiri. APM merupakan fasilitas pendaftaran untuk
pasien lama namun fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh
pasien. Setelah dilakukan penelitian kepuasan pasien yang diukur dengan lima
dimensi mutu pelayanan yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy,
dan tangible diketahui ketidakpuasan pasien dari dimensi reliability dan tangible
serta petugas kurang responsiveness.
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 5 Mei 2018 pada pelayanan
pendaftaran rawat jalan melalui APM di RSUD Wates, penggunaan APM belum
maksimal karena masih terdapat antrian yang panjang di loket rawat jalan
khususnya untuk pasien BPJS karena pada mesin APM belum dapat mencetak
SEP (Surat Eligibilitas Peserta) secara otomatis sehingga pasien harus mengantri
kembali untuk verifikasi data di loket penjaminan BPJS dan pasien harus
menunggu lama. Permasalahan lain yang ditemukan pada saat observasi yaitu
masih banyak pasien yang belum mengerti cara menggunakan APM dan komplain
terhadap petugas karena nomor antrian sering tidak tercetak.
Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut maka mendorong peneliti
untuk meneliti tentang “Evaluasi Persepsi Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap
Pelayanan Penggunaan Anjungan Pendaftaran Mandiri di RSUD Wates Kulon
Progo”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah
dalam Karya Tulis Ilmiah ini yaitu bagaimana persepsi kepuasan pasien rawat
jalan terhadap pelayanan penggunaan Anjungan Pendaftaran Mandiri di RSUD
Wates?
C. Tujuan penelitian
1. Tujuan umum
Diketahui persepsi kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan
penggunaan Anjungan Pendaftaran Mandiri di RSUD Wates Kulon Progo.
2. Tujuan Khusus
a. Diketahui persentase kepuasan pasien berdasarkan karasteristik pasien yaitu
umur, pendidikan dan pekerjaan.
b. Diketahui persentase kepuasan pasien berdasarkan lima dimensi kualitas
jasa yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible.

4

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
a. Bagi Rumah Sakit
Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi
pelayanan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit dan dapat digunakan
sebagai evaluasi pengambilan kebijakan terhadap peningkatkan mutu
pelayanan pendaftaran di RSUD Wates.
b. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya pada aspekaspek kepuasan pasien yang telah diperoleh selama kuliah dengan yang ada
di lapangan.
2. Manfaat Praktik
a. Bagi Institusi Pendidikan
Sebagai

bahan kajian yang berguna

untuk pengetahuan dan

pengembangan ilmu rekam medis.
b. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi
penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teoretis
1.

Evaluasi
Menurut Arikunto (2010) Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan
data informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria kemudian diambil
kesimpulan. Kesimpulan ini yang disebut sebagai evaluasi. Penelitian
evaluasi bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan.
Dengan demikian manfaat hasil penelitiannya juga untuk pihak yang
membuat kebijakan.
Adapun langkah-langkah penelitian evaluasi sebagai berikut:
a. Identifikasi komponen
b. Identifikasi indikator
c. Identifikasi bukti-bukti
d. Menentukan sumber data
e. Menentukan metode pengumpulan data
f. Menentukan instrument pengumpulan data

2.

Kepuasan Pasien
a. Pengertian kepuasan pasien
Menurut Munijaya (2010) Kepuasan pelanggan atau kepuasan pasien
adalah tanggapan pelanggan terhadap kesesuaian tingkan kepentingan atau
harapan (ekspektasi) pelanggan sebelum mereka menerima jasa pelayanan
dengan sesudah pelayanan yang mereka terima.
Menurut Sabarguna (2008) kepuasan pasien merupakan nilai subyektif
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, subyektif tetap ada dasar
obyektifnya. Adapun empat aspek kepuasan pasien meliputi:
1) Kenyamanan
2) Hubungan pasien dengan petugas rumah sakit
3) Kompetensi teknis petugas
4) Biaya

5
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Menurut Bustami (2011) terdapat lima dimensi utama kualitas jasa antara
lain:
1) Reliabilitas (reliability)
Kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, tepat (akurat),
dan memuaskan. Dimensi reliabilitas merefleksikan konsistensi dan
kehandalan (hal yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan)
dari penyedia pelayanan.
2) Daya tanggap (responsiveness)
Keinginan petugas membantu pelanggan serta berkeinginan
melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap. Dimensi ini
menekankan pada sikap dari penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat
dan tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan, dan
masalah dari pelanggan.
3) Jaminan (assurance)
Petugas memiliki kompetensi, keramahan (sopan-santun) kepada
pelanggan dan dapat dipercaya, kemanan operasinya (bebas dari
bahaya, serta bebas dari resiko dan keragu-raguan).
4) Empati (empathy)
Petugas mampu menempatkan dirinya pada pelanggan, dapat
berupa kemudahan dalam menjalin hubungan dan komunikasi
termasuk perhatiannya terhadap pelanggan.
5) Bukti fisik atau bukti langsung (tangible)
Dimensi ini mencakup sarana dan prasarana termasuk alat yang siap
pakai serta penampilan karyawan yang menyenangkan.
b. Faktor yang mempengaruhi
Kepuasan pasien merupakan salah satu variabel penting yang
memperngaruhi kepercayaan pasien terhadap lembaga pemberi pelayanan
kesehatan. Menurut Sabarguna (2008) dan Tjiptono (2007) faktor-faktor
dasar yang memengaruhi kepuasan pasien yaitu karasteristik pasien,
sebagai berikut:
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1) Umur
Semakin tua usia seseorang maka akan semakin puas terhadap
pelayanan yang diterimanya dan semakin bijak dalam menanggapi
kekurangan-kekurangan selama menjalin perawatan sehingga bisa
dimaklumi.
2) Pendidikan
Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung merasa puas
terdahap apa yang diterimanya karena tidak tahu apa yang dibutuhkan.
Sedangkan, individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung
banyak

menuntut

atau

mengkritik

terhadap

pelayanan

yang

diterimanya jika memang menurutnya kurang puas.
3) Pekerjaan
Individu yang bekerja memiliki tuntutan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Hal ini terjadi karena orang
yang bekerja lebih menginginkan keseimbangan antara pelayanan
yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pasien yang
bekerja ingin segera sembuh karena semakin lama sakit maka semakin
banyak waktu yang terbuang dan akan mengurangi pemasukan secara
financial.
3. Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
a. Pendaftaran Perjanjian
Sistem perjanjian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
utamanya penyajian data yang tepat, cepat dan akurat. Tujuan dari
sistem perjanjian diharapkan mampu memberikan pelayanan yang
optimal kepada pasien.
b. Registrasi Pasien
Menurut Budi (2011) registrasi merupakan kegiatan pendataan data
seperti nama, alamat dan data lainnya ke dalam daftar ke dalam buku
atau sistem informasi. Daftar tersebut dikenal dengan register.
Berbagai

kepentingan

yang

dilayani

dengan

adanya

register

diantaranya adalah data-data yang ada dalam register dapat digunakan
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untuk keperluan identifikasi individu pasien, pelayanan proteksi
trhadap

individu

secara

segera,

surveillance,

epidemiologi,

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelayanan terhadap pasien,
penelitian dan pendidikan.
c. Sistem Informasi Manajemen
Menurut Mcleod (2010) Sistem Informasi Manajemen (SIM)
adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi
para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama.
d. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Menurut Permenkes RI No 82 tahun 2013 tentang Sistem
Informasi manajemen Rumah Sakit yang disingkat SIMRS adalah
suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan
mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam
bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk
memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian
dari sistem informasi kesehatan.
Menurut Markus (2011) manfaat SIMRS dibagi menjadi empat
yaitu menignkatkan kualitas pelayanan, pengambilan keputusan,
menjadi fungsi kontrol yang konsisten, dan meningkatkan pendapatan
rumah sakit.
Lingkup SIMRS dapat dikelompokan dalam beberapa modul
antara lain:
1) Registrasi Pasien
2) Keperawatan, yang terdiri dari gawat darurat, rawat jalan rawat
inap,

kamar

bedah,

hemodialisa,

rehabilitasi

medis,

ICU/ICCU/NICU, mutu keperawatan, dan pelayanan lain.
3) Pelayanan Penunjang, terdiri dari laboratorium, radiologi,
transfusi darah, farmasi, dan pelayanan penunjang lain.
4) Rekam Medis, yang terdiri dari perakitan, pengodean dan
indeks, penyimpanan, pengolahan data statistik dan pelaporan,
dan pengelolaan surat medis.
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5) Akuntansi dan Keuangan, yang terdiri dari pembayaran,
pelayanan piutang, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan
inventaris, dan logistik.
6) Kepegawaian, yang terdiri dari pegawai, pengajian pendidikan,
dan pelatihan.
7) Pelayanan Umum, yang terdiri dari medical check up, sarana
medik, pelayanan gizi, kamar jenazah dan fasilitas, dan
perawatan.
8) Informasi Eksekutif, yang terdiri dari managerial support,
indicator pelayanan rumah sakit, dan pemasaran rumah sakit.
9) Support Sistem yang terdiri dari, data administrator, akses data
dan back up.
e. Kualitas pelayanan publik
Meurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2017) kualitas pelayanan
publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian
kualitasnya ditetukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan public
tersebut.
Sedangkan menurut Tjiptono dalam Hardiyansyah (2017) ciri-ciri
kualitas pelayanan publik adalah:
1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan
waktu proses
2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan
3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya
petugas yang melayani dan banyaknya computer
5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan
lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan
informasi dan lain-lain
6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu berAC, kebersihan dan lain-lain

10

4. Rawat Jalan
Menurut Budi (2011) tempat penerimaan pasien merupakan gerbang
pelayanan pertama disuatu fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa pasien
memutuskan untuk berobat disuatu fasilitas pelayanan kesehatan dengan
mempertimbangkan tempat penerimaan pasien yang nyaman dan petugas
yang memuaskan. Selain fasilitas yang mendukung petugas penerimaan
pasien harus menguasai alur berkas rekam medis serta prosedur dalam
penerimaan pasien. Sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang
nyaman dan memuaskan bagi pasien.
Menurut Sudra (2014) Tugas pokok utama Tempat Pendaftaran Pasien
Rawat Jalan (TPPRJ) yaitu:
a. Penerima pendaftaran pasien yang akan berobat di rawat jalan
b. Melakukan pencatatam rawat jalan
c. Menyediakan formulir-formulir rekam medis dalam folder DRM
bagi pasien baru yang pertama kali berobat (pasien baru) dan
pasien yang datang pada kunjungan berikutnya (pasien lama)
d. Mengarahkan pasien ke unit rawat jalan atau poliklinik sesuai
dengan keluhannya
e. Memberi informasi tentang pelayanan-pelayanan di rumah sakit
atau puskemas yang bersangkutan.
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B. Kerangka Teori
Tingkat Kepuasan
Pasien
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faktor yang
memengaruhi
(Karakteristik
Pasien)

Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy
Tangible

1. Umur
2. Pendidikan
3. Pekerjaan

Persepsi Kepuasan
Pasien Rawat Jalan
Pengguna APM
Gambar 2.1 Kerangka Teori
Sumber: Bustami (2011), Sabarguna (2008)
C. Kerangka Konsep
Reliability
Responsiveness

Kepuasan Pasien

Assurance
Empathy
Tangible

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu dengan apa adanya (Dantes, 2012). Penelitian
kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah
dengan metode statistika (Azwar, 2012). Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rancangan Cross Sectional atau potong silang. Dalam
penelitian Cross Sectional, variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang
terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu bersamaan
(Notoatmodjo, 2012). Rancangan dalam penelitian ini bertujuan mengetahui
tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan Anjungan Pendaftaran
Mandiri (APM).
B. Lokasi dan Waktu
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan
RSUD Wates Kulon progo yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Km 1 No.
5, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55611.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti
(Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien rawat
jalan yang menggunakan pelayanan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
pada bulan April 2018 berjumlah 4993 pasien.
2. Sampel
Sampel merupakan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh
populasi penelitian (Notoatmodjo, 2012). Penggunaan sampel dalam penelitian
ini adalah pasien rawat jalan yang menggunakan pelayanan APM di RSUD
12
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Wates Kulon Progo. Menghitung sampel dari suatu populasi menggunakan
teknik Slovin (Siregar, 2013):

Keterangan:
n

= sampel

N

= populasi

E

= perkiraan tingkat kesalahan pada penelitian ini yaitu 10%

Perhitungan sempel yaitu sebagai berikut:
(

)

D. Variabel Penelitian
Variabel merupakan sutau konsep yang bisa diukur dan memiliki variasi nilai
(Sudjarwo dan Baswori, 2009). Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel
dinamis. Variabel dinamis merupakan suatu variabel yang bisa diubah
keberadaannya ataupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk
dilakukan manipulasi maupun diubah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh
peneliti. Pengubahan tersebut bisa berupa peningkatan ataupun penurunan.
Variabel dinamis dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien rawat jalan.
E. Definisi Operasional
Definisi operasional yaitu uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau
tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2012).
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Definisi Operasional
No
1.

Variabel
Kepuasan
pasien

Definisi Operasional

Alat Ukur

Perasaan pasien setelah
Kuesioner
mendapatkan pelayanan.
Dimensi kepuasan:
a. Keandalan (reliability)
b. Daya tanggap
(responsiveness)
c. Jaminan (assurance)
d. Empati (empathy)
e. Bukti fisik (tangible)
F. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Skala
pengukuran
Ordinal

1. Alat pengumpulan data
Menurut Sugiyono (2010) teknik pengumpulan data merupakan langkah
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Kuesioner (angket)
Menurut

Notoatmodjo

(2012)

kuesioner

merupakan

daftar

pertanyaan/pernyataan yang sudah tersusun dengan baik dan sudah matang,
yang bertujuan untuk memperoleh suatu data yang sesuai dengan tujuan
penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari
Hardjo (2014). Kuesioner yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan
pasien terdiri atas 22 pernyataan yang mengandung unsur kualitas
pelayanan yaitu reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan
tangible. Kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan
menggunakan 20 responden. Responden cukup memberikan tanda (√) pada
kolom yang tersedia.
b. Skala likert
Menurut Sugiyono (2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Fenomena sosial dalam penelitian telah ditetapkan secara
spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian.
Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
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indikator variabel dan kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik
tolak untuk menyususn item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan
atau pertanyaan.
Jawaban pada item instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat
berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu
dapat diberi penilaian sebagai berikut:
1) Sangat Setuju diberi skor 5
2) Setuju diberi skor 4
3) Ragu-ragu diberi skor 3
4) Tidak Setuju diberi skor 2
5) Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
2. Metode pengumpulan data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung
pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2012). Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada
pasien yang mendapatkan pelayanan APM di RSUD Wates Kulon Progo.
Pengisian kuesioner dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari
peneliti. Kuesioner diisi sesuai dengan petunjuk pengisian yang tertera pada
kuesioner. Kemudian data dari hasil kuesioner diolah dengan menggunakan
Microsoft Excel.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak
langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya
berupa data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia (Azwar,
2012). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan, data
jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang menggunakan pelayanan APM,
dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
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G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
1. Validitas (validity)
Validitas (validity) merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur
itu benar-benar mengukur apa yang diukur (Notoatmojo, 2012). Dalam
penelitian ini kuesioner telah dilakukan uji validitas dalam penelitian Hardjo
(2014). Hasil uji dengan menggunakan 20 responden α= 0,05 nilai

=

0,443. Validitas pertanyaan pada dimensi bukti fisik rentang nilai
0,457-0,749, dimensi keandalan
0,680-0,717, dimensi jaminan

0,577-0,725, dimensi daya tanggap
0,604-0,677 dan dimensi empati

0,601-0,681.
2. Reliabilitas (reliability)
Reliabilitas (reliability) merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana
suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Notoatmojo, 2012). Uji
reliabilitas kuesioner digunakan rumus koefisien reliabilitas cronbach alpha.
Menurut Suharsimi (2013) instrumen dinyatakan reliabel apabila α>0,60.
Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian Hardjo (2014) didapatkan nilai
croabach’s alpha tingkat kepuasan sebesar 0,762. Nilai tersebut lebih besar
dari 0,60 sehingga kuesioner dikatakan reliabel.
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data
Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul. Pengolahan data
menurut (Notoatmojo, 2014) dengan langkah-langkah sebagai barikut:
a. Editing
Merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir
atau kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini akan melakukan pengecekan
ulang pada hasil kuesioner untuk memastikan bahwa semua kuesioner telah
terisi, relevan, dan dapat dibaca dengan baik.
b. Coding
Merupakan kegiatan mengubah data ke dalam kalimat atau huruf
menjadi data angka atau bilangan. Dalam penelitian ini setiap jawaban
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responden diberi kode, pemberian kode dilakukan untuk menyederhanakan
data yang diperoleh.
c. Entry data
Setelah data dikoding maka langkah selanjutnya melakukan entry data
atau memasukan data. Dalam penelitian ini hasil kode dimasukan kedalam
program atau software komputer untuk diolah dengan program Microsoft
Excel.
d. Cleaning
Apabila semua data setiap sumber data atau responden selesai
dimasukan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan
adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya.
Kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.
2. Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam peneltian ini yaitu:
Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan
setiap karakteristik variabel. Pada umumnya dalam analisis ini menghasilkan
bentuk distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmojo,
2014).
Menurut Sugiyono (2012) data yang didapat dari pengumpulan data dengan
skala likert dapat dianalisis dengan menghitung tingkat persetujuan reponden.
Sebelum menghitung tingkat persetujuan responden perlu diketahui kriterium
atau skor ideal. Rumus untuk menghitung kriterium maupun persetujuan
responden sebagai berikut:
a. Kriterium = nilai maksimal item pertanyaan × jumlah pertanyaan × jumlah
responden
b. Tingkat persetujuan = (skor total yang didapat/kriterium) × 100%
Hasil jawaban responden yang merupakan skor untuk setiap item yang
diperoleh dari jumlah nilai setiap item pertanyaan merupakan akumulatif
jawaban dari 98 responden, selanjutnya dikelompokkan dengan kriteria
penilaian menggunakan rentang skor ideal sebagai berikut:
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Dengan jumlah pertanyaan = 22, nilai skala pengukuran terbesar = 5,
sedangkan skala pengukuran terkecil = 1.
Nilai tertinggi 22 × 5 = 110
Nilai terendah 22 × 1 = 22
Lalu kelas interval sebesar ((110-22)/5) = 17,6 maka penulis menentukan
kriteria sebagai berikut:
1) Nilai 92,4-110%

: Sangat Puas

2) Nilai 74,8-92,4%

: Puas

3) Nilai 57,2-74,8%

: Cukup Puas

4) Nilai 39,6-57,2%

: Kurang Puas

5) Nilai 22-39,6%

: Tidak Puas

Setelah persentase tingkat kepuasan pengguna diketahui, langkah
selanjutnya adalah menggambarkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan
pengguna menurut setiap skala likertnya menggunakan bantuan aplikasi
Microsoft Excel.
I. Etika Penelitian
Etika penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap
kegiatan penelitian yang melibatkan antar pihak peneliti, pihak yang diteliti
(subjek penelitian) dan masyarakat yang akan memeperoleh dampak hasil
penelitian tersebut. Etika penelitian ini mencakup juga perilaku peneliti atau
perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian serta suatu yang dihasilkan oleh
peneliti bagi masyarakat (Notoatmojo, 2014).
1. Sukarela
Penelitian yang dilakukan bersifat sukarela tanpa unsur paksaan atau tekanan
secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti kepada calon responden.
2. Persetujuan
Persetujuan yaitu maksud dan tujuan peneliti akan dijelaskan sebelum
melakukan penelitian. Apabila responden settuju maka peneliti akan
memberikan lembar persetujuan untuk ditandatangani.
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3. Tanpa nama
Peneliti tidak mencantumkan nama subjek penelitian, namun hanya diberi kode
guna menjaga privasi responden.
4. Kerahasiaan
Kerahasiaan data dapat diperoleh dari responden dijamin oleh peneliti. Peneliti
hanya akan mengungkapkan data yang didapat tanpa menyebut nama asli
subjek penelitiannya.
J. Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan penelitian
Tahap persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian,
meliputi pengauan judul, studi pendahuluan, penyusunan proposal, presentasi
proposal, dan melakukan revisi proposal.
2. Pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan penelitian pada saat mengambil data. Langkah-langkah pada tahap
ini adalah:
a. Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti memberikan kuesioner kepada
pasien.
b. Jika pasien menyetujui menjadi responden maka peneliti memberikan
informed consent.
c. Pengisian kuesioner oleh pasien sesuai petunjuk yang tertera pada
kuesioner.
d. Pengumpulan dan pengolahan data dari kuesioner.
3. Penyusunan laporan penelitian
Tahap akhir penelitian adalah melakukan penyelesaian dan menyusun laporan
hasil penelitian, revisi laporan sesuai saran, dan koreksi pembimbing untuk
mempersiapkan ujian hasil penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Gambaran Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo
a. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kulon Progo
Rumah Sakit Umum Daerah Wates menurut sejarahnya adalah
kelanjutan dari peninggalan pemerintah penjajahan Belanda, terletak
disebelah alun-alun Wates. Setelah kemerdekaan keberadaannya tetap
dilestarikan, hingga pada tahun 1963 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
TK II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1963. Saat itu kedudukan rumah sakit
masih menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Rakyat (DKR).
Rumah Sakit Umum Daerah Wates ditingkatkan kelasnya menjadi kelas
C dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menkes Nomor 491/SK/V/1994
tentang Peningkatan kelas RSUD Wates milik Pemda Tk II Kulon Progo.
Upaya untuk meningkatkan RSUD Wates dalam pengelolaannya agar lebih
mandiri terus diupayakan, salah satunya dengan mempersiapkan RSUD
Wates menjadi Unit Swadana melalui tahap ujicoba selama 3 tahun. Setelah
menjalani ujicoba maka ditetapkan menjadi RSUD Unit Swadana melalui
SK Bupati No. 343/2001.
Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor:

720/Menkes/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas RSUD Wates Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai RSUD kelas B Non
Pendidikan pada tanggal 15 Juni 2010. Namun sejak tanggal 19 Januari
2015 berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. HK 02.03/I/0085/2015 RSUD
Wates sudah menjadi RSUD Kelas B Pendidikan. Sejak berdirinya RSUD
Wates telah mengalami pergantian pimpinan. Berikut daftar urutan Direktur
RSUD Wates :
1) dr. Samadikun Maryadi

Tahun 1966 – 1977

2) dr. M. Harsono

Tahun 1977 – 1987

3) dr. Edhi Jatno, MMR

Tahun 1987 – 2001
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4) dr. Moerlani M Dahlan, Sp.PD

Tahun 2001 – 2005

5) dr. Bambang Haryanto, M.Kes

Tahun 2005 – 2012

6) dr. Lies Indriyati, Sp.A

Tahun 2012 – Sekarang

b. Visi dan Misi RSUD Wates
1) VISI
Menjadi Rumah Sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul dalam
pelayanan.
2) MISI
Berikut ini Misi RSUD Wates :
1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang professional berorientasi pada kepuasan pelanggan.
2) Mengembangkan managemen rumah sakit yang efektif dan efisien.
3) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan harmonis.
4) Meningkatkan kualitas sumner daya manusia, sarana, dan prasarana
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5) Melindungi dan meningkatkan keswjahteraan karyawan
6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates
1) Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan yaitu pemeriksaan kesehatan yang diberikan
kepada pasien, tanpa harus menjalani rawat inap di rumah sakit.
Pelayanan rawat jalan di RSUD Wates terdiri dari berbagai poliklinik dan
juga dokter yang sesuai dengan spesialisasinya. Berbagai macam
poliklinik diantaranya :
a) Poliklinik Fisioterapi / Rehabilitasi Medik
b) Poliklinik Kebidanan
c) Poliklinik Gizi
d) Poliklinik Penyakit Anak
e) Poliklinik Penyakit Bedah
f) Poliklinik Penyakit Dalam
g) Poliklinik Penyakit Jiwa / Psikiatri
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h) Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut
i) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
j) Poliklinik Penyakit Mata
k) Poliklinik Penyakit THT
l) Poliklinik Syaraf / Neurologi
m) Poliklinik Orthopedi
2) Pelayanan Rawat Inap
Instalasi rawat inap memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien
yang sedang menderita sakit dan diharuskan untuk menjalani rawat inap
di RSUD Wates disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang meliputi
ruang kelas I, II, III dan ruang kelas utama (VIP), ada 17 bangsal untuk
pelayanan rawat inap. Beberapa kasus pasien diharuskan menjalani
perawatan rawat inap diruang isolasi untuk mencegah terjadinya
penularan ke pasien lain atau untuk melindungi pasien itu sendiri. Ruang
kelas rawat inap di RSUD Wates diantaranya :
a) Kelas Utama (Melati)
b) Kelas I ( Melati, Dahlia, Cempaka, Anggrek, Wijaya Kusuma)
c) Kelas II (Cempaka, Flamboyan, Wijaya Kusuma, Kenanga)
d) Kelas III (Anggrek, Bougenvile, Cempaka, Edelwais, Gardenia,
Wijaya Kusuma, Kenanga)
e) Non Kelas III (NICU, Perina Bermasalah, Kamar Bersalin, ICU,
MUS, Cempaka Isolasi, Edelwais Isolasi, Gardenia Isolasi, Perina
Isolasi, HCU Bougenvil, HCU IGD, HCU Cempaka, Bougenvil
Isolasi)
3) Pelayanan Penunjang
Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan yang bertujuan
membantu menegakkan diagnosa medis. Dengan ditegakkannya diagnosa
medis yang tepat, maka pelayanan rawat jalan maupun rawat inap dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya. Berbagai macam pelayanan penunjang
di RSUD Wates diantaranya :
a) Pelayanan Administrasi
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b) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
c) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
d) Pelayanan Farmasi (24 jam)
e) Pelayanan Gizi
f) Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik (24 jam)
g) Pelayanan Informasi, Wartel, Koperasi
h) Pelayanan Instalasi Radiologi
i) Pelayanan Keuangan (Kasir)
j) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
k) Pelayanan Fisioterapi
l) Pelayanan Hemodialisa
m) Pelayanan Treadmil
n) Pelayanan ketertiban dan keamanan
2. Sejarah dan Perkembangan Rekam Medis di RSUD Wates
Sejarah Rekam Medis RSUD Wates dapat diketahui melalui seksi Rekam
Medis dan Informasi Kesehatan. Pada awal berdirinya, kegiatan pencatatan
medis pasien telah mulai dilaksanakan di RSUD Wates. Pasien yang semakin
banyak, membuat catatan medis pasien di RSUD Wates semakin hari semakin
bertambah banyak pula, sampai akhirnya di RSUD Wates terbentuklah tata
kerja dan organisasi rumah sakit yang dinamakan catatan medis. Semakin
berkembangnya ilmu dan pengetahuan, maka catatan medis menjadi bidang
rekam medis dan kemudian membawahi seksi bidang Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014 Seksi Rekam Medis berubah
menjadi Instalasi Rekam Medis. Sejak berdirinya RSUD Wates, tidak hanya
nama saja yang berubah, tetapi pimpinan juga mengalami pergantian, antara
lain :
a. Bp. Tupin

Tahun 1978 – 1994

b. Bp. Sutrasno

Tahun 1994 – 1997

c. Ibu Sri Yulianti

Tahun 1997 – 2001

d. Ibu Urip Tugiarti

Tahun 2001 – 2004

e. Bp. Tupin

Tahun 2004 – 2005
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f. Ibu Sriyamti, A.Md

Tahun 2005 – 2006

g. Bp. Joko Budi S, SKM, M.Kes

Tahun 2006 – 2007

h. Ibu Eny Suratmini, SKM

Tahun 2007 – 2013

i. Ibu Dewi Natalia, A.Md

Tahun 2014 - sekarang
B. Hasil penelitian

1. Tingkat Kepuasan Berdasarkan Karakteristik Responden
Karakterstik responden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
kuisioner yang berjumlah 98 responden yang telah mendapatkan pelayanan
APM pada bagian pendaftaran psien rawat jalan di RSUD Wates. Tingkat
kepuasan berdasarkan karakteristik responden pada penelitian ini dijabarkan
sebagai berikut:
a. Karakteristik responden berdasarkan umur
Tabel 4.1 Umur Responden
Kategori Umur

Kepuasan
Sangat Puas
Puas
≤30 Tahun
2
26
4,8%
61,9%
31-40 Tahun
5
8
23,8%
38,1%
41-50 Tahun
1
9
6,2%
56,2%
>50 Tahun
1
12
5,3%
63,2%
Total
9
55
9,2%
56,1%
Sumber: Pengolahan data statistik, SPSS 20

Total
Cukup Puas
14
33,3%
8
38,1%
6
37,5%
6
31,6%
34
34,7%

42
100,0%
21
100,0%
16
100,0%
19
100,0%
98
100,0%

Diketahui bahwa tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan umur yaitu <30 tahun
sebanyak 26 orang (61,9%), umur 31-40 tahun sebanyak 8 orang (31,8%),
umur 41-50 tahun sebanyak 9 orang (56,2%), dan >50 tahun sebanyak 12 orang
(63,2%).
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b. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan
Tabel 4.2 Pendidikan Responden
Kategori
Pendidikan
SD

Kepuasan
Sangat Puas
Puas
1
10
6,7%
66,7%
SMP
3
9
18,8%
56,2%
SMA
3
28
6,2%
58,3%
Diploma
2
4
16,7%
33,3%
Sarjana
0
4
0,0%
57,1%
Total
9
55
9,2%
56,1%
Sumber: Pengolahan data statistik, SPSS 20

Total
Cukup Puas
4
26,7%
4
25,0%
17
35,4%
6
50,0%
3
42,9%
34
34,7%

15
100,0%
16
100,0%
48
100,0%
12
100,0%
7
100,0%
98
100,0%

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil bahwa tingkat kepuasan tertinggi pada
pendidikan responden didominasi oleh responden yang berpendidikan SMA
sebanyak 28 orang (58,3%).
c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Tabel 4.3 Pekerjaan Responden
Kategori
Pekerjaan
Petani/Buruh

Kepuasan
Sangat Puas
Puas
3
9
17,6%
52,9%
Wiraswasta
0
5
0,0%
75,0%
Mahasiswa/Pelajar
0
9
0,0%
75,0%
Pegawat Swasta
2
12
8,0%
48,0%
PNS/TNI/POLRI
0
4
0,0%
57,1%
Tidak Bekerja
3
20
9,1%
60,6%
Total
9
55
9,2%
56,1%
Sumber: Pengolahan data statistik, SPSS 20

Total
Cukup Puas
5
29,4%
3
37,5%
3
25,0%
11
44,0%
3
42,9%
10
30,3%
34
34,7%

7
100,0%
8
100,0%
12
100,0%
25
100,0%
7
100,0%
33
100,0%
98
100,0%
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Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa tingkat kepuasan tertinggi
berdasarkan pekerjaan responden yaitu tidak bekerja sebanyak 20 orang
(60,6%).
2. Dimensi Kualitas Pelayanan
a. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan berdasarkan aspek keandalan
(reliability)
Guna mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran
APM di RSUD Wates, pertama kali harus menghitung skol ideal kriterium
sebagai pembagi dalam menghitung tingkat kepuasan responden. Untuk
menghitung kriterium data yang dibutuhkan adalah nilai maksimal setiap item
pertanyaan, jumlah pertanyaan dan jumlah responden. Nilai maksimal setiap
item dalam pertanyaan ini adalah 5 × jumlah pertanyaan pada kuesioner ini
adalah 3 × jumlah responden dalam penelitian ini adalah 98.
Skor kriterium untuk aspek reliability adalah:
Skor kriterium = 5 × 3 × 98
= 1.470
Nilai kriterium sebesar 1.470 tersebut akan digunakan sebagai pembagi
pada penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah skor total dari masing-masing
pertanyaan variabel keandalam (reliability) pada kuisioner, dengan cara
merekapitulasi ke dalam tabel.
Tabel 4.4 variabel keandalan (reliability)
Pertanyaan
1

2

3

Total

∑

394

396

397

1.187

%

33,2

33,4

33,4

100

Total skor pengisian kuisioner dari 3 pertanyaan dan 98 responden sesuai
hasil rekapitulasi adalah 1.187. Angka tersebut di bawah skor kriterium yang
seharusnya 1.470. Tingkat kepuasan pasien terhadap aspek keandalan
(reliability) adalah:
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Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (1.187/1.470) × 100%
= 0,807 × 100%
= 80,70%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan terhadap aspek keandalan adalah sebesar
80,70%.
b. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan berdasarkan aspek cepat tanggap
(responsiveness)
Untuk menghitung kriterium data yang dibutuhkan adalah nilai maksimal
setiap item pertanyaan, jumlah pertanyaan dan jumlah responden. Nilai
maksimal setiap item dalam pertanyaan ini adalah 5 × jumlah pertanyaan pada
kuesioner ini adalah 4 × jumlah responden dalam penelitian ini adalah 98.
Skor kriterium untuk aspek responsiveness adalah:
Skor kriterium = 5 × 4 × 98
= 1.960
Nilai kriterium sebesar 1.960 tersebut akan digunakan sebagai pembagi pada
penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah skor total dari masing-masing
pertanyaan variabel cepat tanggap (responsiveness) pada kuisioner, dengan
cara merekapitulasi ke dalam tabel.
Tabel 4.5 variabel cepat tanggap (responsiveness)
Pertanyaan
4

5

6

7

Total

∑

383

380

384

388

1.535

%

24,95

24,75

25,0

25,30

100

Total skor pengisian kuisioner dari 4 pertanyaan dan 98 responden sesuai hasil
rekapitulasi adalah 1.535. Angka tersebut di bawah skor kriterium yang
seharusnya 1.960. Tingkat kepuasan pasien terhadap aspek cepat tanggap
(responsiveness) adalah:
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Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (1.535/1.960) × 100%
= 0,783 × 100%
= 78,31%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan terhadap aspek keandalan adalah sebesar 78,31%
c. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan berdasarkan aspek jaminan
(assurance)
Untuk menghitung kriterium data yang dibutuhkan adalah nilai maksimal
setiap item pertanyaan, jumlah pertanyaan dan jumlah responden. Nilai
maksimal setiap item dalam pertanyaan ini adalah 5 × jumlah pertanyaan pada
kuesioner ini adalah 4 × jumlah responden dalam penelitian ini adalah 98.
Skor kriterium untuk aspek assurance adalah:
Skor kriterium = 5 × 4 × 98
= 1.960
Nilai kriterium sebesar 1.960 tersebut akan digunakan sebagai pembagi pada
penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah skor total dari masing-masing
pertanyaan variabel jaminan (assurance) pada kuisioner, dengan cara
merekapitulasi ke dalam tabel.
Tabel 4.6 variabel jaminan (assurance)
Pertanyaan
8

9

10

11

Total

∑

388

396

389

398

1.571

%

24,69

25,20

24,76

25,35

100

Total skor pengisian kuisioner dari 4 pertanyaan dan 98 responden sesuai hasil
rekapitulasi adalah 1.571. Angka tersebut di bawah skor kriterium yang
seharusnya 1.960. Tingkat kepuasan pasien terhadap aspek jaminan
(assurance) adalah:
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Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (1.571/1.960) × 100%
= 0,801 × 100%
= 80,15%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan terhadap aspek keandalan adalah sebesar 80,15%
d. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan berdasarkan aspek kepedulian
(empathy)
Untuk menghitung kriterium data yang dibutuhkan adalah nilai maksimal
setiap item pertanyaan, jumlah pertanyaan dan jumlah responden. Nilai
maksimal setiap item dalam pertanyaan ini adalah 5 × jumlah pertanyaan pada
kuesioner ini adalah 6 × jumlah responden dalam penelitian ini adalah 98.
Skor kriterium untuk aspek empathy adalah:
Skor kriterium = 5 × 6 × 98
= 2.940
Nilai kriterium sebesar 2.940 tersebut akan digunakan sebagai pembagi pada
penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah skor total dari masing-masing
pertanyaan variabel kepedulian (empathy) pada kuisioner, dengan cara
merekapitulasi ke dalam tabel.
Tabel 4.7 variabel kepedulian (empathy)
Pertanyaan
12

13

14

15

16

17

Total

∑

399

393

383

344

394

335

2.248

%

17,8

17,5

17,0

15,3

17,5

14,9

100

Total skor pengisian kuisioner dari 6 pertanyaan dan 98 responden sesuai hasil
rekapitulasi adalah 2.248. Angka tersebut di bawah skor kriterium yang
seharusnya 2.940. Tingkat kepuasan pasien terhadap aspek kepedulian
(empathy) adalah:
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Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (2.248/2.940) × 100%
= 0,764 × 100%
= 76,46%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan terhadap aspek keandalan adalah sebesar 76,46%
e. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan berdasarkan aspek bukti fisik
(tangible)
Untuk menghitung kriterium data yang dibutuhkan adalah nilai maksimal
setiap item pertanyaan, jumlah pertanyaan dan jumlah responden. Nilai
maksimal setiap item dalam pertanyaan ini adalah 5 × jumlah pertanyaan pada
kuesioner ini adalah 5 × jumlah responden dalam penelitian ini adalah 98.
Skor kriterium untuk aspek tangible adalah:
Skor kriterium = 5 × 5 × 98
= 2.450
Nilai kriterium sebesar 2.450 tersebut akan digunakan sebagai pembagi pada
penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah skor total dari masing-masing
pertanyaan variabel bukti fisik (tangible) pada kuisioner, dengan cara
merekapitulasi ke dalam tabel.
Tabel 4.8 variabel bukti fisik (tangible)
Pertanyaan
18

19

20

21

22

Total

∑

380

372

312

304

404

1.772

%

21,4

21,0

17,6

17,2

22,8

100

Total skor pengisian kuisioner dari 5 pertanyaan dan 98 responden sesuai hasil
rekapitulasi adalah 1.772. Angka tersebut di bawah skor kriterium yang
seharusnya 2.450. Tingkat kepuasan pasien terhadap aspek bukti fisik
(tangible) adalah:

31

Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (1.772/2.450) × 100%
= 0,723 × 100%
= 72,32%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan terhadap aspek keandalan adalah sebesar
72,32%.
Berdasarkan lima dimensi pelayanan diatas membandingkan tingkat
kepuasan pasien terhadap pelayanan APM di RSUD Wates dapat dilihat pada
tabel 4.9
Tabel 4.9 Distribusi tingkat kepuasan
No

Dimensi Kualitas
Persentase (%)
Kriteria
Pelayanan
Kepuasan
1.
Keandalan
80,70%
Puas
(Reliability)
2.
Cepat tanggap
78,31%
Puas
(Responsiveness)
3.
Jaminan
80,15%
Puas
(Assurance)
4.
Kepedulian
76,46%
Puas
(Empathy)
5.
Bukti Fisik
72,32%
Cukup Puas
(Tangible)
Hasil dari distribusi tingkat kepuasan tabel 4.9 diatas, kriteria penilaian

rentang skor ideal maka penulis menentukan sebagai berikut:
1) Nilai 92,4-110%

: Sangat Puas

2) Nilai 74,8-92,4%

: Puas

3) Nilai 57,2-74,8%

: Cukup Puas

4) Nilai 39,6-57,2%

: Kurang Puas

5) Nilai 22-39,6%

: Tidak Puas

Kriteria kepuasan menunjukan bahwa total skor tertinggi dari setiap
dimensi adalah keandalan (reliability) sebesar 80,70%. Sedangkan dari
distribusi tingkat kepuasan menunjukan total skor terendah dari dimensi adalah
bukti fisik (tangible) sebesar 72,32%.
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f. Tingkat kepuasan pasien rawat jalan secara umum
Untuk menghitung skor kriterium keseluruhan, data yang dibutuhkan
adalah nilai maksimal setiap item pertanyaan, jumlah seluruh pertanyaan dan
jumlah responden. Nilai maksimal setiap item dalam pertanyaan ini adalah 5 ×
jumlah seluruh pertanyaan adalah 22 × jumlah responden dalam penelitian ini
adalah 98.
Skor kriterium secara keseluruhan adalah:
Skor kriterium = 5 × 22 × 98
= 10.780
Nilai kriterium sebesar 10.780 tersebut akan digunakan sebagai pembagi pada
penghitungan tingkat kepuasan pasien.
Tabel 4.10 Tingkat kepuasan pasien secara umum
Dimensi Kualitas Jasa

Jumlah

Keandalan (Reliability)

1.187

Cepat tanggap (Responsiveness)

1.535

Jaminan (Assurance)

1.571

Kepedulian (Empathy)

2.248

Bukti Fisik (Tangible)

1.772

Total

8.313

Skor Kriterium

10.780

Berdasarkan tabel 4.10 perhitungan total skor dari lima dimensi kualitas jasa
adalah 8.313. angka tersebut di bawah skor skoterium yang seharusnya 10.780.
Tingkat kepuasan pasien secara umum adalah:
Tingkat kepuasan = (skor total/skor ideal kriterium) × 100%
= (8.313/10.780) × 100%
= 0,771 × 100%
= 77,11%
Berdasarkan perhitungan diatas diketahui persentase kepuasan pelayanan
pendaftaran APM rawat jalan secara umum sebesar 77,11%.
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C. Pembahasan
1. Karakteristik Responden
a. Karakteristik responden berdasarkan umur
Karakteristik responden berdasarkan umur yang didapat dari rekapitulasi
hasil kuesioner dikelompokan menjadi beberapa kelompok umur yaitu <30
tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan >50 tahun. Tingkat kepuasan tertinggi
pasien berdasarkan umur didominasi oleh SMA sebanyak 26 orang (61,9%)
dapat dikatakan bahwa pasien merasa puas.
Menurut Sabarguna (2008) dan Tjiptono (2007) semakin tua usia
seseorang maka akan semakin puas terhadap pelayanan yang diterimanya
dan semakin bijak dalam menanggapi kekurangan-kekurangan selama
menjalin perawatan sehingga bisa dimaklumi.
b. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi
beberapa kategori diantaranya SD, SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana.
Tingkat kepuasan pasien tertinggi berdasarkan karakteristik pendidikan di
dominasi oleh yaitu SMA sebanyak 28 orang (58,3%) dapat dikatakan
bahwa pasien merasa puas.
Menurut Sabarguna (2008) dan Tjiptono (2007) individu dengan tingkat
pendidikan rendah cenderung merasa puas terdahap apa yang diterimanya
karena tidak tahu apa yang dibutuhkan. Sedangkan, individu dengan
pendidikan lebih tinggi cenderung banyak menuntut atau mengkritik
terhadap pelayanan yang diterimanya jika memang menurutnya kurang
puas.
c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang dikelompokan
menjadi

beberapa

kelompok

yaitu

Petani/Buruh,

Wiraswasta,

Mahasiswa/Pelajar, Pegawai Swasta, PNS/TNI/POLRI, dan Tidak Bekerja
maka tingkat kepuasan tertinggi yaitu Tidak Bekerja sebanyak 20 orang
(60,6%) dapat dikatakan bahwa pasien merasa puas.
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Menurut Sabarguna (2008) dan Tjiptono (2007) individu yang bekerja
memiliki tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak
bekerja. Hal ini terjadi karena orang yang bekerja lebih menginginkan
keseimbangan antara pelayanan yang diterima dengan biaya yang
dikeluarkan. Selian itu, pasien yang bekerja ingin segera sembuh karena
semakin lama sakit maka semakin banyak waktu yang terbuang dan akan
mengurangi pemasukan secara financial.
2. Dimensi Kualitas Pelayanan
a. Keandalan (reliability)
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran di RSUD
Wates terhadap aspek keandalan (reliability) dilakukan terhadap 98
responden. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Arikunto (2010), bahwa
dalam melakukan evaluasi harus ada kriteria pemanding. Oleh karena itu,
hasil pengumpulan data yang berupa skoring total dari pengisian kuisioner
oleh 98 responden dibandingkan kriterium atau skor ideal.
Hasil analisis terhadap aspek keandalan (reliability) menyatakan dari
skala nilai 1 sampai 5 diperoleh bahwa total skor tertinggi yaitu 397 (33,4%)
dimiliki oleh item pertanyaan nomor 3 yang menyatakan “petugas
pendaftaran terampil dalam memberikan pelayanan”. Sedangkan total skor
terendah yaitu 394 (33,2%) yang dimiliki oleh pertanyaan nomor 1 yang
menyatakan “prosedur pendaftaran rawat jalan sangat mudah dan tidak
berbelit-belit”.
Jadi, kepuasan pasien berdasarkan dimensi keandalan (reliability)
sebesar 80,70%.
b. Cepat tanggap (responsiveness)
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran di RSUD
Wates terhadap aspek cepat tanggap (responsiveness) dilakukan terhadap 98
responden. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Arikunto (2010), bahwa
dalam melakukan evaluasi harus ada kriteria pemanding. Oleh karena itu,
hasil pengumpulan data yang berupa skoring total dari pengisian kuisioner
oleh 98 responden dibandingkan kriterium atau skor ideal.

35

Hasil

analisis

terhadap

aspek

cepat

tanggap

(responsiveness)

menyatakan dari skala nilai 1 sampai 5 diperoleh bahwa total skor tertinggi
yaitu 388 (25,30%) dimiliki oleh item pertanyaan nomor 7 yang menyatakan
“petugas tanggap dalam membantu pasien”. Sedangkan total skor terendah
yaitu 380 (24,75%) yang dimiliki oleh pertanyaan nomor 5 yang
menyatakan “bagian pendaftaran melayani dengan cepat”.
Jadi,

kepuasan

pasien

berdasarkan

dimensi

cepat

tanggap

(responsiveness) sebesar 78,31%.
c. Jaminan (assurance)
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran di RSUD
Wates terhadap aspek cepat tanggap (responsiveness) dilakukan terhadap 98
responden. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Arikunto (2010), bahwa
dalam melakukan evaluasi harus ada kriteria pemanding. Oleh karena itu,
hasil pengumpulan data yang berupa skoring total dari pengisian kuisioner
oleh 98 responden dibandingkan kriterium atau skor ideal.
Hasil analisis terhadap aspek jaminan (assurance) menyatakan dari skala
nilai 1 sampai 5 diperoleh bahwa total skor tertinggi yaitu 398 (25,35%)
dimiliki oleh item pertanyaan nomor 11 yang menyatakan “petugas
pendaftaran mengarahkan pasien yang berobat sesuai dengan keluhan”.
Sedangkan total skor terendah yaitu 388 (24,69%) yang dimiliki oleh
pertanyaan nomor 8 yang menyatakan “petugas pendaftaran memberikan
kesempatan kepada keluarga pasien dan keluarga untuk bertanya”.
Jadi, kepuasan pasien berdasarkan dimensi jaminan (assurance) sebesar
80,15%.
d. Kepedulian (empathy)
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran di RSUD
Wates terhadap aspek kepedulian (empathy) dilakukan terhadap 98
responden. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Arikunto (2010), bahwa
dalam melakukan evaluasi harus ada kriteria pemanding. Oleh karena itu,
hasil pengumpulan data yang berupa skoring total dari pengisian kuisioner
oleh 98 responden dibandingkan kriterium atau skor ideal.
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Hasil analisis terhadap aspek kepedulian (empathy) menyatakan dari
skala nilai 1 sampai 5 diperoleh bahwa total skor tertinggi yaitu 399 (17,8%)
dimiliki oleh item pertanyaan nomor 12 yang menyatakan “petugas
pendaftaran selalu bersikap ramah dan sopan dalam melayani pasien”.
Sedangkan total skor terendah yaitu 335 (14,9%) yang dimiliki oleh
pertanyaan nomor 17 yang menyatakan “petugas pendaftaran mengucapkan
terimakasih pada akhir pelayanan”.
Jadi, kepuasan pasien berdasarkan dimensi kepedulian (empathy)
sebesar 76,46%.
e. Bukti fisik (tangible)
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran di RSUD
Wates terhadap aspek bukti fisik (tangible) dilakukan terhadap 98
responden. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Arikunto (2010), bahwa
dalam melakukan evaluasi harus ada kriteria pemanding. Oleh karena itu,
hasil pengumpulan data yang berupa skoring total dari pengisian kuisioner
oleh 98 responden dibandingkan kriterium atau skor ideal.
Hasil analisis terhadap aspek bukti fisik (tangible) menyatakan dari
skala nilai 1 sampai 5 diperoleh bahwa total skor tertinggi yaitu 404 (22,8%)
dimiliki oleh item pertanyaan nomor 22 yang menyatakan “petugas
pendaftaran berpenampilan bersih dan rapi”. Sedangkan total skor terendah
yaitu 304 (17,2%) yang dimiliki oleh pertanyaan nomor 21 yang
menyatakan “jumlah tempat duduk di ruang tunggu loket penjaminan
mencukupi”.
Jadi, kepuasan pasien berdasarkan dimensi bukti fisik (tangible) sebesar
72,32%.
f. Tingkat kepuasan pasien rawat jalan secara umum
Tingkat kepuasan pasien secara umum terhadap pelayanan pendaftaran
di RSUD Wates dilakukan terhadap 98 responden. Sesuai dengan teori yang
diungkapkan Arikunto (2010), bahwa dalam melakukan evaluasi harus ada
kriteria pemanding. Oleh karena itu, hasil pengumpulan data yang berupa
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skoring total dari pengisian kuisioner oleh 98 responden dibandingkan
kriterium atau skor ideal.
Menganalisis lima dimensi kualitas jasa dengan cara menjumlahkan
total skor pada setiap dimensi diperoleh hasil 8.313. Hasil tersebut
dibandingkan dengan skor kriterium yang sudah ditentukan secara
keseluruhan yaitu 10.780. Jadi total skor yang diperoleh sebesar 8.313
masih di bawah skor kriterium yang seharusnya 10.780.
Jadi, kepuasan pasien rawat jalan yang melalui mesin Anjungan
Pendaftaran mandiri sebesar 77,11%.
D. Keterbatasan Penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan hasil isian kuesioner
yang diberikan kepada pasien sehingga persepsi pasien terhadap pelayanan
pendaftaran sangat beragam.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Karakteristik tingkat kepuasan pasien rawat jalan di RSUD Wates menurut
umur tertinggi yaitu ≤30 tahun sebanyak 6 orang (61,9%) dikatakan puas,
menurut pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu SMA sebanyak 28
orang (58,3%) dikatakan puas, menurut pekerjaan terbanyak yaitu tidak bekerja
sebanyak 20 orang (60,6%) dikatakan puas.
2. Tingkat kepuasan pasien berdasarkan lima dimensi kualitas jasa yang
mendapatkan pelayanan rawat jalan Anjungan Pendaftaran Mandiri di RSUD
Wates merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas,
dibuktikan dengan tingkat kepuasan pada dimensi dimensi keandalan
(reliability) sebesar 80,70% (sangat puas), cepat tanggap (responsiveness)
sebesar 78,31% (puas), dimensi jaminan (assurance) sebesar 80,15% (sangat
puas), kepedulian (emphaty) sebesar 76,46% (puas), dan dimensi bukti fisik
(tangibles) sebesar 72,32% (puas).
3. Secara umum persentase kepuasan pasien rawat jalan sebesar 77,11%. Jadi
pelayanan Anjungan Pendaftaran Mandiri di RSUD Wates secara umum
dikatakan puas.
B. SARAN
Tingkat persentase kepuasan pasien rawat jalan berdasarkan lima dimensi
kualitas jasa pelayanan di RSUD Wates perlu dilakukannya peningkatan pada
dimensi bukti fisik (tangibles) untuk fasilitas perlu ditambah lagi untuk tempat
duduk di ruang tunggu pendaftaran dan ruang tunggu loket penjaminan.
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N

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, saya (Mahasiswa Rekam
Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta)
melakukan

survey dengan

judul

penelitian

saya

adalah

“EVALUASI

KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN TERHADAP PELAYANAN
PENGGUNAAN ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI DI RSUD
WATES KULON PROGO TAHUN 2018”. Untuk itu saya membutuhkan
pendapat anda untuk mendukung penelitian ini. Semua jawaban yang saudara
berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian.
Terimakasih atas kerjasama dan waktunya.
IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama

:

2. Umur

:

Thn

3. Jenis Kelamin : L / P
4. Alamat

:

Berilah tanda cek list (√) pada jawaban dibawah ini.
5. Pendidikan terakhir:
( ) SD

( ) Diploma

( ) SMP

( ) Sarjana

( ) SMA

( ) Lain-lain

6. Pekerjaan
( ) Petani/Buruh

( ) PNS/TNI/POLRI

( ) Wiraswasta

( ) Pelajar/Mahasiswa

( ) Pegawai Swasta

( ) Lain-lain

Petunjuk pengisian kuesioner:
1. Berilah tanda cek list (√) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan
pelayanan yang diterima.
2. Isilah dengan sejujur-jujurnya karena penilaian anda dijamin kerahasiaanya dan
tidak akan mempengaruhi pelayanan yang anda terima.
3. Pilihlah:
SS : Sangat Setuju
S

: Setuju

RR : Ragu-ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
1. Dimensi Reability (Keaandalan)
Dimensi

Jenis Pertanyaan
Pelayanan Rawat jalan
Reability
1. Prosedur pendafataran rawat
(Keandalan)
jalan di RSUD Wates sangat
mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Petugas pendaftaran selalu
memberikan
pelayanan
pendaftaran dengan handal dan
tepat.
3. Petugas pendaftaran terampil
dalam memberikan pelayanan.
2. Dimensi Responsiveness (Cepat tanggap)
Dimensi
Responsiveness
(Cepat tanggap)

4.

5.
6.
7.

Jenis Pertanyaan
Pelayanan Rawat jalan
Petugas
pendaftaran
mendengarkan keluhan pasien
dengan seksama.
Bagian pendaftaran melayani
dengan cepat.
Bagian
pendaftaran
APM
melayani dengan cepat.
Petugas
tanggap
dalam
membantu pasien datang.

SS

S

Jawaban
RR TS

STS

SS

Jawaban
S RR TS

STS

3. Dimensi Assurance (Jaminan)
Dimensi

Jenis Pertanyaan
Pelayanan Rawat jalan
Assurance
8. Petugas
pendaftaran
(Jaminan)
memberikan kesempatan kepada
keluarga pasien dan keluarga
untuk bertanya.
9. Terciptanya suasana aman dan
tentram di lingkungan rumah
sakit
10. Terciptanyan
suasana
kekeluargaan antara petugas
pendaftaran dengan pasien.
11. Petugas
pendaftaran
mengarahkan
pasien
yang
berobat sesuai keluhan.
4. Dimensi Empathy (Kepedulian)
Dimensi
Empathy
(Kepedulian)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jenis Pertanyaan
Pelayanan Rawat jalan
Petugas pendafataran selalu
bersikap ramah dan sopan dalam
melayani pasien.
Petugas pendaftaran APM selalu
bersikap ramah dan sopan dalam
melayani pasien.
Petugas pendaftaran memberi
pelayanan terhadap pasien tanpa
pilih-pilih.
Petugas pendaftaran selalu
memberikan salam kepada
pasien yang datang.
Petugas
pendaftaran
menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti oleh pasien
saat berkomunikasi.
Petugas
pendaftaran
mengucapkan terima kasih pada
akhir pelayanan.

SS

S

Jawaban
RR TS

STS

SS

S

Jawaban
RR TS

STS

5. Dimensi Tangible (Bukti Fisik)
Dimensi
Tangible
(Bukti Fisik)

18.
19.
20.
21.

22.

Jenis Pertanyaan
Pelayanan Rawat jalan
Ruang tunggu
pendaftaran
dalam keadaan bersih.
Ruang tunggu loket penjaminan
dalam keadaan bersih.
Jumlah tempat duduk di ruang
tunggu pendaftaran mencukupi.
Jumlah tempat duduk di ruang
tunggu
loket
penjaminan
mencukupi.
Petugas
pendaftaran
berpenampilan bersih dan rapi.

SS

S

Jawaban
RR TS

STS

