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ABSTRAK 

Bilal Faris Al Mukhtari, D0103034, “ Kepuasan Pelanggan Pelayanan Rawat 
Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muwardi Surakarta”, Skripsi, 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

 Kepuasan pelanggan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan. 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muwardi merupakan salah satu pelayanan 
dibidang kesehatan diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas agar 
tercipta kepuasan pasien. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien 
pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muwardi Surakarta. 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
metode survai yang bertujuan untuk mendeskripitifkan suatu fenomena sosial. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan Accidental sampling atau 
convenience. Kemudian dilakukan  analisa deskriptif responden, uji validitas, uji 
reabilitas, analisa kepuasan pelanggan dan analisa tingkat kinerja dan kepentingan 
atau Important performance analysis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan rawat jalan 
Rumah Sakit dr Muwardi dinilai belum memuaskan. rata-rata skor kinerja ( X ) 

lebih kecil sari pada skor harapan (Y ). Dan skor rata-rata total kinerja X  
(3.04)juga menunjukkan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata skor total 

harapan Y  (4.40). 

Dalam Diagaram Kartesius, Kuadran A ditempati oleh Petugas 
memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, Petugas memberikan pelayanan 
dengan adil tanpa membedakan golongam/ status masyarakat, Petugas 
memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, Keberadaan dan kepastian 
petugas layanan. Sedangkan di kuadran B Unsur pelayanan yang masuk dalam 
kuadran ini adalah, Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan 
pelayanan, Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit, Kemudahan 
persyaratan teknis maupun administratif untuk memperoleh pelayanan yang sesuai 
dengan jenis pelayanan, Petugas bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan. Dikuadran C Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah, 
Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin, Besarnya biaya pelayanan dapat 
dijangkau oleh masyarakat, Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan 
pelayanan yang diterima.  Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran D 
adalah,adanya jaminan keamanan, jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan, Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sarana dan prasarana. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum  pelayanan 
rawat jalan Rumah Sakit Dr Muwardi dinilai belum memuaskan oleh masyarakat.  
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ABSTRACT 

 Bilal Faris Al Mukhtari, D0103034, "Patient Satisfaction Outpatient 
Services Regional General Hospital Dr. Muwardi Surakarta", Thesis, 
Department of Administration, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 

 

 Customer satisfaction is one of the mirror quality of service. 
Regional General Hospital Dr Muwardi is one of the health sector services is 
expected to provide a quality service in order to create patient satisfaction. 

 This study aims to determine the level of patient satisfaction of 
outpatient services at Regional General Hospital Dr. Muwardi Surakarta. 

 This research included in the quantitative descriptive research with 
survey method that aims to describe social phenomenon. Method of data 
collection using Accidental sampling / convenience, observations, and 
documentation. Data collection techniques with random sampling. Then 
performed a descriptive analysis of respondents, test validity, test reliability, 
customer satisfaction analysis and analysis of performance and interest rates or 
Important performance analysis. 
 The results showed that in general outpatient services Hospital Dr. 
Muwardi assessed unsatisfactory. average performance score ( X ) is smaller than 

hope scores (Y ). And the average score of the total performance X  (3,04) also 

showed smaller than the average total score of hope Y (4,40). 

 In Cartesius Diagram, Quadrant A is occupied by the officers 
provide services quickly and precisely, Officers provide services fairly, 
regardless group / public status, officers provide courteous and friendly, presence 
and certainty of service personnel. Whereas in the B quadrant of service elements 
included in this quadrant is, skilled workers and experts in performing the 
service, simple procedures and services are not complicated, Ease of technical or 
administrative requirements to obtain services in accordance with the type of 
service, officers are responsible for providing services. In C quadrant service 
elements included in this quadrant is, providing workers with the discipline, 
amount of service fees can be reached by the community, Conformity between 
the cost incurred by services received. Service elements included in D quadrant 
are the security guaranty, service schedules in accordance with the provisions 
established, Cleanliness, neatness, and comfort facilities and infrastructure. 
Thus, it can be concluded that in general outpatient services Hospital Muwardi 
judged unsatisfactory by the public.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

    Pemerintah merupakan penyedia pelayanan publik. Dalam 

memberikan pelayanan seringkali mendapat keluhan-keluhan dari 

masyarakat penerima layanan. Pelayanan yang diberikan pemerintah 

sering di identikkan dengan hal-hal yang rumit, berbelit-belit dan tidak 

adanya penjelasan dalam hal harga pelayanan. Peran pemerintah 

sebagai penyedia pelayanan publik diperlukan bagi masyarakat, 

seharusnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

meningkat. 

Di masa keterbukaan ini masyarakat semakin kritis dalam 

menanggapi segala permasalahan yang ada, termasuk semakin kritis 

dalam menanggapi prosedur pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Dalam kondisi seperti ini organisasi publik dituntut untuk 

dapat mengubah posisi dan perannya dalam memberikan pelayanan 

kepada publik dan tentunya arah perubahan tersebut harus menuju 

kepada perubahan yang lebih baik. Dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan 
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pelayanan yang profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, 

tepat waktu dan responsif.  

Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka perlu suatu 

perubahan paradigma pelayanan publik yang semula pemerintah 

sebagai penyedia jasa pelayanan harus diubah menjadi pelayanan 

yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan. Kinerja aparat yang kurang baik dapat menimbulkan 

ketidakpuasan mayarakat sebagai pengguna pelayanan publik. 

Pemerintah diharapkan selalu meningkatkan kinerja agar tercipta suatu 

pelayanan yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada 

masyarakat sebagai penerima layanan publik. Suatu pelayanan dinilai 

memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Bila harapan pelanggan terpenuhi maka akan 

tercipta suatu kepuasan pelanggan. 

Berbagai macam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

diantaranya adalah pendidikan, perijinan, kesejahteraan sosial, 

kesehatan dan lain sebagainya. Dari berbagai layanan tersebut 

kesehatan merupakan pelayanan yang sangat penting. Karena 

kesehatan adalah yang paling utama bagi manusia.Undang-undang 

Kesehatan No.23 Tahun 1992 Tentang kesehatan menjelaskan bahwa 

kesehatan sebagai unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 melalui pembangunan yang 
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berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Untuk itu berdasarkan UU Kesehatan tersebut pemerintah 

berkewajiban untuk mengupayakan pembangunan kesehatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas 

dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Pemerintah beserta masyarakat telah membangun sarana dan 

prasarana dalam usahanya menciptakan kesehatan bagi Masyarakat. 

Dalam Undang-undang kesehatan No.23 Tahun 1992  Pasal 56 

menyatakan bahwa sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, Pusat 

Kesehatan Masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik 

dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktek dokter gigi 

spesialis, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, 

Pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi 

kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan. 

Rumah sakit sebagai salah satu organisasi publik dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi pada 

kepuasan pasien. Kepuasan muncul karena harapan pasien telah sesuai 

dengan  kinerja yang ada Seringkali muncul keluhan dan sorotan dari 

masyarakat karena ketidaksesuaian antara harapan dan kinerja 

pelayanan yang diberikan, seperti adanya diskriminasi dalam 
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pelayanan, biaya yang tinggi, pelayanan yang lambat serta kurangnya 

empati terhadap pasien. Rumah sakit yang bermutu akan memberikan 

kualitas pelayanan yang baik sehingga kepuasan pasien dapat 

tercapai. Rendahnya kualitas pelayanan akan memberikan citra buruk 

bagi Rumah Sakit, begitu juga sebaliknya semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula citra rumah 

sakit tersebut. Oleh karena itu rumah sakit harus mampu memberikan 

pelayanan yang optimal sesuai dengan keinginan pasien.  

Rumah Sakit Dr Muwardi merupakan rumah sakit milik pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah yang terletak Kota Surakarta. RSUD Dr Muwardi 

merupakan rumah sakit type B atau rumah sakit Pendidikan yang juga 

berfungsi sebagai rumah sakit rujukan diwilayah Surakarta dan sekitarnya 

Visi RSUD Dr Muwardi  menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Jawa 

Tengah Tahun 2010, RSUD Dr muwardi berusaha memberikan pelayanan 

yang  berkualitas kepada pasien  karena Rumah Sakit sebagai Institusi 

yang bergerak dibidang kesehatan tidak hanya sekedar menerima 

orang sakit saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepuasan bagi 

pelanggan yang mempergunakan jasa Rumah Sakit  tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian pada 

kepuasan pelayanan rawat jalan, karena pelayanan rawat jalan 

mempunyai intensitas penggunaan yang cukup besar dan sering 

dikunjungi oleh banyak pasien. Selain itu tingkat kepuasan pasien 

mencerminkan bagaimana pelayanan di Rumah sakit tersebut. Dalam 
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penelitian Pra Survey Jumlah pasien Rawat Jalan dari Tahun ketahun 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah pasien rawat jalan  RSUD Dr Muwardi 

(2006-2008) 

 

Tahun 2006 2007 2008 

Jumlah 

Pasien Rawat 

Jalan 

 

144.573 

 

142.743 

 

142.746 

Sumber: Rawat  JalanRSUD Muwardi 

Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah pasien rawat jalan 

terbanyak adalah pada tahun 2006 dengan jumlah pasien sebanyak 

144.573. kemudian diikuti pada tahun pada tahun 2008 dengan jumlah 

pasien rawat jalan menjadi 142.746 pasien sedangkan pada tahun 2007 

pasien menurun menjadi 142.743. 

 

 Sedangkan jumlah pasien untuk tahun 2009 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel I.2 

 Perkembangan Jumlah Pasien rawat jalan Tahun 2009  
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RSUD Dr Muwardi 

(Januari-Juni) 

 

Bulan Jumlah Pasien 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

13267 

12322 

12713 

12645 

12543 

12914 

Sumber: Rawat  JalanRSUD Muwardi 

Dari Tabel diatas pada tahun 2009 terjadi perkembangan jumlah 

pasien yang tidak menentu dari bulan kebulan. Pada bulan Januari 

jumlah pasien rawat jalan adalah 13267. Pada bulan Februari turun 

menjadi 12322. Bulan Maret meningkat menjadi 12713. bulan April 

menurun menjadi 12645. Bulan Mei menurun menjadi  12543. Dan bulan 

Juni meningkat menjadi 12914.  

Data tabel diatas Instalasi rawat jalan intensitas penggunaannya 

cukup besar. Sehingga selalu dipadati oleh banyak pasien yang akan 

memeriksakan penyakitnya, kontrol atau hanya sekedar konsultasi 

dengan dokter tentang penyakitnya. Instalasi rawat jalan terdiri dari 16 
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poli yaitu poli penyakit dalam, poli anak, poli saraf, poli obsgyn, poli 

penyakit jiwa, poli THT, poli kulit dan kelamin, poli gigi dan mulut, poli 

jantung, poli paru-paru, poli mata, poli bedah, poli geriatri, poli nyeri poli 

MCU dan Poli VCT. Tingkat kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah 

pasien, adalah sesuatu yang sulit diukur karena bersifat tidak nyata atau 

Intangible dan bersifat subyektif serta banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam kenyataanya masih terdapat hambatan 

dalam menciptakan suatu kepuasan pelanggan atau pasien karena 

ketidaksesuaian antara harapan pasien terhadap pelayanan rumah 

sakit. Bentuk dari hambatan tersebut antara lain dengan adanya antrian 

yang lama. Hal ini seperti dikemukakakn oleh Bapak Angga 27 tahun: 

... kalau periksa disini harus lebih sabar mas, karena lama 
antrinya. Kalau datang pagi biasanya agak siang baru ditangani, 
dokternya kadang telat datang padahal kan yang mau periksa 
banyak.kalau pada awalnya dah terlambat maka kasian yang 
terakir antrinya makin lama .... 

            (wawancara 15 Juni 2009) 

 

 Dari wawancara diatas menunjukkan ketidaksesuaian 

antara harapan pasien terhadap pelayanan rumah sakit dengan 

pelayanan yang ada. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan 

terhadap pelayanan rumah sakit. Pasien sebagai orang yang sakit 

mempunyai harapan agar pelayanan yang diberikan berkualitas dan 

lebih cepat dilayani sehingga penyakitnya sesegera mungkin dapat 

terobati. Dengan adanya antrian yang lama maka harapan pasien 
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terhadap pelayanan yang berkualitas belum terpenuhi. RSUD Dr 

Muwardi diharapkan dapat meningkatkan kualitas  pelayanannya agar 

tercipta kepuasan konsumen atau pasien.  

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menfokuskan 

penelitian pada kepuasan pelayanan rawat jalan, karena tingkat 

kepuasan pelanggan dapat menjadi  tolak ukur apakah pelayanan 

yang diberikan oleh rumah sakit sudah menunjukkan kualitasnya atau 

belum. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Tingkat Kepuasan 

Pelanggan Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr 

Muwardi Surakarta 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan pernyataan yang ada dalam perumusan masalah 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

Kepuasan Pelanggan Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum 

Daerah dr Muwardi Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 71

1. Penelitian ini merupakan proses belajar dalam mengaplikasikan 

pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan 

yang berkualitas bagi RSUD Dr Muwardi Surakarta sehingga kepuasan 

masyarakat dapat tercapai. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bisa 

dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang akan melakukan dalam 

masalah yang sama. 

E. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

1. LANDASAN TEORI 

a. Kepuasan Pelanggan  

 Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan 

harapannya (Oliver, 1980 dalam Supranto,1997:233). Jadi kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan.  

Pelanggan adalah orang yang menggunakan produk dari suatu 

perusahaan. Pelanggan tersebut merupakan orang yang berinteraksi 

dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk. 

 Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau 

perusahaan untuk memenuhi suatu standart kualitas tertentu, dan 
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karena itu akan memberikan pengaruh pada performa kita atau 

perusahaan.(M.N. Nasution.2001:44) 

 Manajemen Perusahaan L.L Bean, Freeport, Maine, memberi 

definisi tentang pelanggan, yaitu sebagai berikut.(M.N. 

Nasution.2001:44) 

1. Pelanggan adalah orang yang tidak bergantung pada kita, tetapi 

kita yang bergantung padanya. 

2. Pelanggan adalah orang yang membawa kita pada 

keinginannya. 

3. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi 

kepada pelanggan. 

4. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus 

dipuaskan. 

Pada dasarnya terdapat tiga jenis pelanggan yaitu sebagai 

berikut.(Gaspersz, 1997: 34) 

a. Pelanggan Internal 

Pelanggan Internal adalah orang yang berada 

dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa 

pekerjaan (atau perusahaan).Bagian pembelian, produksi, 

penjualan, pembayaran gaji, rekruitmen, dan karyawan 

merupakan contoh dari pelanggan internal. 

b. Pelanggan antara 
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Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak 

atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai 

pengguna akhir produk. Distributor yang mendistribusikan 

produk-produk dan agen perjalanan yang memesan kamar 

hotel merupakan contoh pelanggan antara. 

c. Pelanggan Eksternal 

Pelanggan Eksternal adalah pembeli atau pemakai 

akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata (real 

costumer). Pelanggan eksternal merupakan orang yang 

menggunakan produk. 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu 

suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan dapat 

terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi.(M.N. Nasution.2001:45).  

Definisi lain Menurut Dye (dalam Fandy,Tjiptono 

1996,102)menyatakan bahwa: Kepuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual  

produk setelah pemakaiannya. Engel,et al (dalam  Fandy Tjiptono 

1996,102) menyatakan: Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

akan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan”. 

Sedangkan menurut Kotler (dalam  Fandy Tjiptono 1996,102) 
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menyatakan Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Menurut  Olson dan Dover (Tjiptono, 1996:61) harapan pelanggan 

merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli 

suatu produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai 

kinerja produk tersebut. Sedangkan kinerja yang dirasakan menurut 

Fandy Tjiptono (1996) adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang 

diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Dalam International Journal Sunway academic journal 4 Customer 

Satisfaction kepuasan pelanggan adalah adalah: 

Many researchers (Oliver, 1981; Brady and Robertson, 2001; 

Lovelock, Patterson and Walker,2001) conceptualize customer 

satisfaction as an individual’s feeling of pleasure or disappointment 

resulting from comparing a product’s perceived performance (or 

outcome) in relation to his or her expectations. Generally, there are 

two general conceptualizations of satisfaction, namely, transaction-

specific satisfaction and cumulative satisfaction (Boulding et al., 1993; 

Jones and Suh, 2000; Yi and La, 2004). Transaction-specific satisfaction 

is a costumer’s evaluation of his or her experience and reaction to a 

particular service encounter (Cronin and Taylor,1992; Boshoff and 

Gray, 2004), and cumulative satisfaction refers to the customer’s 
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overall evaluation of the consumption experience to date (Johnson, 

Anderson and Fornell, 1995). 

Dari berbagai definisi tentang kepuasan pelanggan tersebut di 

atas, maka dapat  disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan. Pelanggan akan puas jika produk atau jasa  sesuai dengan 

harapannya atau bahkan melabihi harapannya. Para penyedia jasa 

atau barang diharapkan dapat mengetahui harapan pelanggan 

sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Untuk itu 

penyedia barang atau jasa harus bertanya kepada pelanggan atau 

melaui survey kepada pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kualitas pelayanan 

dikurangi harapan pelanggan (Parasuraman, et al:41-50) dengan kata 

lain dirumuskan : 

1. Service Quality < Expectation 

Bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa pelayanman yang 

diberikan perusahaan buruk. Selain tidak memuaskan juga tidak 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

2. Service Quality = Expectation 

Bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan cukup memuaskan. Dimata pelanggan, pelayanan yang 
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diberikan tidak ada keistimewaannya dan memang seharusnya 

sudah seperti itu. 

3. Service Quality >Expectation 

Bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa pelanggan merasakan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tidak hanya sesuai 

dengan kebutuhan, namun sekaligus memuaskan dan 

menyenangkan. Pelayanan ini yang disebut pelayanan Prima service 

(excelent service) yang selalu diharapkan pelanggan. 

Konsep tingkat kepuasan konsumen  / pelanggan menurut Fandy 

Tjiptono       ( 1997 :130 ), dapat digambarkan sebagai berikut :   

Gambar  I.1 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

Kebutuhan 

dan Keinginan 

Produk 

Tujuan 

Perusahaan 

Harapan 

Pelanggan 

Nilai 

Produk 
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Sumber: Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (1996) 

Dari bagan diatas, tingkat kepuasan pelanggan tercipta dari dua 

sisi yaitu sisi perusahaan dan sisi konsumen atau pelanggan. Dari 

perusahaan mewujudkan dalam hal tujuan perusahaan, produk dan 

nilai produk. Sedangkan dari sisi Konsumen atau pelanggan terdiri dari 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dan harapan terhadap produk. 

Jika dari sisi Perusahaan telah sesuai dengan sisi pelanggan  maka 

kepuasan pelanggan akan tercapai. 

Dalam organisasi publik  bidang usahanya adalah melayani 

kebutuhan umum atau masyarakat. Dalam Keputusan Mentri 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan 

pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Tingkat  

Kepuasan 
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  Penyelenggara pelayanan harus mengetahui harapan dari 

pelannggan, oleh karena itu penyelenggara pelayanan mempunyai 

prinsip-prinsip.Dalam keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur 

Negara Nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggara 

layanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Kesederhanan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami  dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup dalam hal: 

· Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

· Unit kerja/ pejabat yang berwenag dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan 

· Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran  

c. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum 
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f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara 

pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 

dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sasaran pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi komunikasi. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan 

santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan 

ruang tunggu yang nyaman. 

( Ratminto & Atik, 2005: 21 – 23 ) 

 Supaya harapan masyarakat sebagai penerima layanan dapat 

terpenuhi maka organisasi publik harus menjalankan prinsip-prinsip 
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pelayanan publik, karena dalam prinsip pelayanan publik dapat 

mewakili kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat sehingga 

kepuasan pelayanan dapat tercapai. 

 

b. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggan. Dalam memilih suatu 

alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

hendaknya benar-benar memilih yang sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi. Misal dalam hal dana pengukuran, apakah  memiliki dana 

yang cukup besar atau tidak. Jika ada dana yang cukup dan waktu 

yang cukup hendaknya benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Kotler 

(1994) mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu: 

 

 

1. Sistem keluhan dan saran. 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan 

(customer oriented) perlu memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya pada pelanggan untuk menyampaikan saran, keluhan, 

dan pendapat mereka. Media yang dapat digunakan meliputi 

kotak saran yang ditempatkan ditempat-tempat strategis, 
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menyediakan kartu komentar ( yang bisa diisi langsung ataupun 

yang bisa dikirimkan via pos kepada perusahaan), menyediakan 

saluran telepon khusus (customer hot lines ), informasi-informasi ini 

dapat  memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan 

memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat 

untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

2. Survey Kepuasan Pelanggan 

Melalui survey perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus 

juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatiaan terhadap para pelanggannya. Pengukuran kepuasan 

pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya: 

a. Directly reported satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan seperti “ Ungkapan seberapa puas saudara 

terhadap pelayanan  PT Phirus pada skala berikut: sangat puas, 

netral, puas, sangat tidak puas”. 

b. Direved dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, 

yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu 

dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. 
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c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijdikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok yaitu masalah-masalah yang 

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan 

dan saran untuk melakukan perbaikan 

d. Importance-performance analysis 

Dalam teknik ini responden diminta untuk merangking 

berbagai elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat 

pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu responden juga 

diminta merangking seberapa baik kinerja organisasi dalam 

masing-masing elemen. 

3. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa 

orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, 

kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam membeli produk tersebut. Selain itu 

para Ghost Sopper juga dapat mengamati cara penanganan 

setiap keluhan. 
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4. Lost Customer analysis 

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti atau beralih pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi. Yang diharapkan adalah diperolehnya informasi 

penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini berguna bagi 

perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.   

Dalam penelitian ini pengukuran kepuasan pelanggan 

menggunakan importance  performance analysis atau analisis  tingkat 

kepentingan dan kinerja. Dalam pengukuran kepuasan dengan 

importance performance analysis menggunakan skala 5 tingkat likert 

yang terdiri atas sangat penting, penting, cukup penting, kurang 

penting dan tidak penting. Kelima penilaian tersebut diberikan  bobot 

sebagai berikut: jawaban sangat penting diberi bobot 5, jawaban 

penting diberi bobot 4, jawaban cukup penting diberi bobot 3, 

jawaban kurang penting diberi bobot 3, dan jawaban tidak penting 

diberi bobot 1. Sedangkan untuk kinerja diberikan lima penilaian  

sebagai berikut. Jawaban sangat baik diberi bobot 5, jawaban baik 

diberi bobot 4, jawaban cukup baik diberi bobot 3, jawaban kurang 

baik diberi bobot 2 dan jawaban tidak baik diberi bobot 1.  

 Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan kinerja 

maka akan dihasilkan suatu tingkat kesesuaian antara tingkat 

kepentingan dan kinerja pelayanan rumah sakit. Tingkat kesesuaian 
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inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 Dalam Keputusan Mentreri Pemberdayaaan aparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004. Untuk mengukur tingkat 

kepuasan pelayanan publik maka digunakanakn Indeks Kepuasan 

Masyarakat yang terdiri dari 14 unsur yaitu: Prosedur pelayanan, 

persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan 

petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, 

kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan 

mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, 

kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 

kepastian jadwal, pelayanan kenyamanan lingkungan, dan 

keamanan lingkungan. 

 ( Ratminto & Atik, 2005: 226)    

c. Pelayanan 

Kepuasan pelanggan sangat berkaitan dengan pelayanan karena 

kepuasan tercipta dari pelayanan yang berkualitas. Seringkali 

pengertian pelayanan disamakan dengan pengertian jasa sehingga  

menimbulkan kerancuaan  dan dalam penggunaanya sering 

digunakan keduanya. Pelayanan berasal dari kata service yang 

diterjemahkan sebagai jasa, pelayanan dan servis. Pengertian jasa 

yang dikemukakan oleh  Philip Kottler   (dalam Fandy Tjiptono 2001: 6)  
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Jasa atau pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya 

tidak berwujud serta tidak menghasilkan  kepemilikan sesuatu, Proses 

produksinya mungkin dan mungkin tidak dikaitkan dengan suatu 

produk fisik”.   

Menurut Olsen dan wyckoff (Zulian yamit, 2001:22), jasa adalah 

sekelompok manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit 

maupun emplisit atas kemudahan mendapatkan barang maupun 

jasa pelayanan. 

Sedangkan pelayanan berasal dari kata dasar layan, melayani. 

Pelayanan menurut kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan 

sebagai perbuatan untuk melayani apa yang diperlukan dan 

diharapkan oleh orang lain (Poerwodarminto,1976:53). 

Moenir (2000:16-17) mendefinisikan pelayanan sebagai Proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. 

Pelayanan mempunyai definisi yang simpel diberikan oleh Ivancevich, 

Lorensi, Skiner dan Crosby sebagaimana dikutip Ratminto dan 

Atik:“Pelayanan adalah produk-produk yang tak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan” (2005:2). Sedangkan definisi yang lebih rinci 

diberikan oleh Gronross “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 
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dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan” (Atik dan Ratminto, 2005:2) Dari 

definisi tersebut diatas dapat diketahui ciri pokok pelayanan adalah 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia 

(karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggara pelayanan. 

Untuk memahami pengertian jasa/pelayanan, maka akan 

disajikan tentang karakteristik jasa. Ada 4 karakteristik jasa yang 

membedakannya dengan barang, empat karakteristik itu sebagai 

berikut(Tjiptono, 1996:15) 

a. Intangibility 

Jasa bersifat intangible artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, atau didengar. Konsep Intangible memiliki dua 

pengertian, yaitu: 

1. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

2. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau 

dipahami secara rohaniah. 

b. Inseparability 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 87

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu 

dikonsumsi. Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 

c. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel kerena merupakan 

nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas 

dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa 

tersebut dihasilkan. 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan 

tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel 

yang tidak dihuni atau jam tertentu tanpa pasien ditempat 

praktek dokter gigi akan berlalu/ Hilang begitu saja karena tidak 

dapat disimpan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak 

digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. 

Sedangkan Zulian Yamit menambahkan ada lima karaktristik jasa 

pelayanan.Karakteristik tersebut antara lain 

1.Intangibility (tidak dapat diraba) 

Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh dan diraba. 

2. Inability to inventory (tidak dapat disimpan) 

Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat disimpan 
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3. Produksi dan konsumsi secara bersamaan. 

Jasa adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama dengan 

produksi. 

4. Memasukinya lebih mudah 

Mendirikan usaha di bidang jasa membutuhkan investasi 

yang lebih sedikit, mencari lokasi lebih mudah dan banyak 

tersedia serta tidak membutuhkan teknologi tinggi. 

5. Sangat dipengaruhi oleh luar. 

Jasa sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti: 

tehnologi,  peraturan pemerintah dan kenaikan harga energi. 

Dari berbagai definisi dan karakteristik jasa maka dapat 

disimpulkan bahwa jasa/pelayanan adalah segala bentuk kegiatan, 

proses ataupun aktivitas yang bersifat tak kasat mata/intangible yang 

dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan.  Dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan pelayanan adalah pelayanan umum.Menurut 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 63 tahun 2003 

yang definisi pelayanan umum adalah sebagai berikut: Segala bentuk 

pelayanan yang dilaksanakan oleh Institusi pemerintahan dipusat, di 

daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
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d. Kualitas Pelayanan 

Kualitas suatu jasa, pelayanan merupakan salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan mutu kinerja suatu instansi selain biaya 

pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan karena kualitas 

pelayanan merupakan salah satu kebijakan penting dalam 

meningkatkan mutu kinerja sehingga dapat  memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Kata “kualitas mengandung banyak definisi dan 

makna. Beberapa contoh yang sering dijumpai antara lain: 

a. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 

b. Kecocokan untuk pemakaian 

c. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan 

d. Bebas dari kerusakan atau cacat 

e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap 

saat 

f. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal  

g. Sesuatu yang dapat membahagiakan pelanggan 

(Fandy Tjiptono, 1997:2) 

Definisi kualitas menurut para ahli diantaranya adalah: 

1. Josep M Juran 

Kualitas adalah kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan 

kebutuhan pelanggan. 
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2. Philip B Crosby 

Kualitas adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan 

tuntutan. Lebih menekankan pada proses top-down. 

3. Goetsch dan Davis 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

( Fandy Tjiptono, 1997: 2) 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima 

secara universal dari definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan 

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan 

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah ( misalnya apa 

yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap 

kurang berkualitas pada masa mendatang ). (Fandy Tjiptono, 1997: 

2) 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kualitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

kesesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataan. 
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Dalam International Journal Services and Standards, Vol. 3, No. 2, 

2007 menyatakan: 

They arrived at the conclusion that consumers evaluate service 

quality based upon the criteria falling into the following categories: 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. 

Parasuraman,142 K.W. Green, S. Chakrabarty and D. Whitten Zaithaml 

and Berry (1988) provide the following definitions of the service quality 

dimension : 

1. Tangibles – physical facilities, equipment and appearance of personnel 

2. Reliability – ability to perform the promised service dependably and 

accurately 

3. Responsiveness – willingness to help costumers and provide prompt service 

4. Assurance – knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire 

trust and confidence 

5. Empathy – caring, individualized attention the firm provides its customers 

Service quality has been found to positively impact customer’s 

satisfaction, which in turn leads to improved organizational performance 

Menurut Zeithaml, Bery Parasuraman mengidentifikasikan lima 

kelompok yang digunakan oleh para pelanggan dalam 

mengevaluasi kualitas jasa yaitu: 
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a. Tangibles ( bukti langsung ), meliputi fasilitas fisik , perlengkapan 

pegawai dan sarana komunikasi. 

b. Reliability ( Kehandalan ), yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

c. Responsiveness (daya tanggap ), yaitu keinginan para staff 

untuk membantu para pelanggan dengan tanggap.  

d. Assurance ( jaminan ), mencakup kemampuan,kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

resiko atau keragu-raguan. 

e. Empaty, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para 

pelanggan.  (Fandy Tjiptono, 1997: 14 ) 

Dimensi kualitas yang dikemukakan oleh  Zeithaml, Berry, dan 

Parasuraman adalah sangat tepat digunakan untuk mengukur 

kualitas pelayanan. Pengukuran kualitas produk dan jasa pelayanan, 

pada dasarnya hampir sama dengan pengukuran kepuasan 

pelanggan, yaitu ditentukan oleh variabel harapan konsumen dan 

kinerja yang dirasakan. 

 

e. Indek Kepuasan Masyarakat 

Bagi organisasi atau perusahaan baik organisasi publik maupun 

swaata yang bergerak dibidang jasa, memuaskan pelanggan berarti 

organisasi tersebut harus memberikan pelayanan yang berkualitas 
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kepada pelanggan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah 

pelayanan umum yaitu rumah sakit, untuk menilai suatu kualitas 

pelayanan publik digunakan 14 unsur minimal yamg harus ada dalam 

pengukuran indek kepuasan masyarakat terhdap pelayanan publik. 

Dalam Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari2004 disebutkan bahwa 

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Dalam Indek Kepuasan Masyarakat terdapat 14 unsur yang terdiri dari: 

1. Prosedur pelayanan. 

 Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Persyaratan pelayanan. 

Yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan. 

Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan 

pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya) 
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan 

terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai aturan yang 

berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 

Kejelasan wewenang dan tangung jawab petugas dalam 

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan kepada 

masyarakat. 

6. Kemampuan petugas pelayanan. 

Tingkat keahlian dan ketrampilan yng dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan. 

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan. 

Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 

masyarakat yang golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas. 

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan. 
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Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang 

ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan. 

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya 

yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan. 

 Pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan. 

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi 

dan teratur sehinggadapat memberikan rasa aman kepada 

penerima pelayanan. 

14. Keamanan Pelayanan. 

Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, 

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 

pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. 

 

2. Kerangka Pemikiran. 

Suatu kepuasan pelanggan terbentuk dari perbandingan 

antara harapan kinerja. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 
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tingkat kepuasan pasien adalah dengan membandingkan antara 

harapan pasien atas pelayanan yang diberikan  dengan kinerja 

pelayanan yang ada. Harapan adalah  perasaan seseorang 

sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan 

standar atau acuan dalam menilai kinerja, sedangkan kinerja 

adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang diterima setelah 

menggunakan produk tersebut.  

 Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP / 25 / M. PAN / 2 / 2004 Tanggal 24 

Februari 2004, maka digunakan 14 unsur IKM (Indeks Kepuasan 

Masyarakat) yang meliputi Prosedur pelayanan, Persyaratan 

Pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, Kedisiplinan petugas 

pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan 

petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan 

mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, 

Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, 

Kepastian jadwal pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kenyamanan 

lingkungan. Ke-14 unsur IKM inilah yang akan digunakan sebagai 

indikator untuk menilai seberapa besar tingkat kepentingan / 

harapan pelanggan dan seberapa besar tingkat kinerja / 

pelaksanaan pelayanan. Kesenjangan antara harapan (Tingkat 

kepentingan) dengan kinerja (Tingkat Pelaksanaan) tersebut akan 

menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan. 
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Gambar I.2 

Kerangka pemikiran 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Definisi Konseptual. 

Definisi Konseptual merupakan definisi dari konsep variabel 

yang telah digunakan  agar pembaca dan penyusun mempunyai 

keseragaman dan persamaan persepsi mengenai pengertian-

pengertian dari variabel yang dikemukakan yaitu: 

14 Unsur Indeks 
Kepuasan Masyarakat 

K
inerja 

H
arapan 

Kepuasan 
Pelanggan Pelayanan 

Rawat Jalan RS Dr 

Pelayanan 
Rawat Jalan Dr 
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a. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang  

setelah membandingkan kinerja ( atau hasil )  yang dirasakan 

dengan harapannya. 

b. Harapan adalah pemikiran pelanggan tentang hal-hal yang 

akan diterima apabila membeli atau mengkonsumsi produk 

(Barang/Jasa) 

c. Kinerja adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan akan 

kepentingan pada masing-masing atribut pada harapan. 

2.      Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang 

berupa konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan 

perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji kebenarannya 

oleh orang lain. Definisi operasional menjelaskan variabel-variabel 

dari indikator yang diteliti 

 Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pelayanan 

Rawat Jalan  RSUD Dr Muwardi, digunakan  analisis tingkat 

harapan / kepentingan pelanggan dan tingkat 

kinerja/pelaksanaan pelayanan. Indikator yang digunakan untuk 

menilai tingkat harapan / kepentingan dengan menggunakan 

Indek Kepuasan Masyarakat (Kepmenpan No: 

KEP/25/M.PAN/2/2004). Adapun Indikator-indikator/atribut  tersebut 

adalah: 
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1. Prosedur pelayanan. 

Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

 

2. Persyaratan pelayanan. 

Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan. 

Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan 

pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya) 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan 

terutama terhadap konsisitensi waktu kerja sesuai aturan yang 

berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 

Kejelasan wewenang dan tangung jawab petugas dalam 

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan kepada 

masyarakat. 

6. Kemampuan petugas pelayanan. 

Tingkat keahlian dan ketrampilan yng dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
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7. Kecepatan pelayanan. 

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan. 

Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 

masyarakat yang golongan/status masyarakat yang dilayani. 

 

 

9. Kesopanan dan keramahan petugas. 

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan. 

Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang 

ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan. 

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya 

yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan. 

Yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 
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13. Kenyamanan lingkungan. 

Yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 

rapi dan teratur sehinggadapat memberikan rasa aman kepada 

penerima pelayanan. 

14. Keamanan Pelayanan. 

Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, 

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 

pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. 

 

  

G.  METODOLOGI  PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai 

suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala 

berdasarkan pada indikator-indikator yang dia jadikan dasar  dari ada 

tidaknya suatu gejala yang dia teliti (Y. Slamet, 2006 : 7). Dalam 

penelitian deskriptif, peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Pengertian kuantitatif ini 
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tidak hanya sebatas bermakna  angka saja, sebab penelitian 

kuantitatif selain menghasilkan angka dari hasil kegiatan pengukuran, 

penelitian kuantitatif juga berurusan dengan hasil pencatatan yang 

menghasilkan data berupa frekuensi, prosentase atau rasio (Y Slamet, 

2006:107)   

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Rumah 

Sakit Dr Muwardi Surakarta dengan fokus pada pelayanan rawat jalan 

karena pada bagian layanan rawat jalan memiliki jumlah pasien yang 

cukup besar karena terdiri dari berbagai jenis poli 

3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survai. Penelitian 

survai adalah penelitiaan yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 

pokok.  ( Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989 :3 ) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Angket/ Kuesioner 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden baik secara langsung maupun tidak langsung ( Susanto, 

2006:132). Kuesioner atau angket dibagikan kepasien rawat jalan 
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untuk kemudian diisi. Angket disajikan dalam bentuk chek list 

sehingga responden tinggal memberi tanda silang atau contreng. 

b. Observasi 

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan 

mengamati atau memperhatikan suatu hal yang secara langsung 

berhubungan dengan obyek penelitian. Menurut Y Slamet Tehnik 

observasi adalah tekhnik pengumpulan data yang bersifat non 

verbal. Sekalipun dasar utama daripada metode observasi adalah 

penggunaan indera visual, tetapi juga dapat melibatkan indra-

indera yang lain seperti pendengaran, rabaan, dan penciuman (Y 

Slamet, 2006:85) 

c. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengna cara 

mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi literature, 

Buku-buku atau catatan-catatan perusahaan ataupun dokumen 

lainnya. ( Irawan, 1995: 71) 

 

5. Sumber Data 

a. Sumber data Primer 

Merupakan data utama dalam suatu penelitian, meliputi 

data yang diambil dari seluruh Pasien Rawat Jalan Ruma Sakit Dr 

Muwardi. 
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b.  Sumber data Sekunder 

Merupakan data yang mendukung data primer dalam 

penelitian, yang digunakan untuk menunjang kualitas dan 

kelengkapan data primer yang digali dari studi kepustakaan, 

dokumen-dokumen. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Hadari Nawawi, Populasi merupakan keseluruhan 

obyek penelitian  yang terdiri dari menusia, benda-benda, hewan-

hewan, tumbuh-tumbuhan dan gejala-gejala nilai tes atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber-sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.(Hadari Nawawi, 

1995:141). 

Dalam penelitian ini Populasinya adalah seluruh  Pasien Rawat 

Jalan Rumah Sakit Dr Muwardi Surakarta yang menggunakan jasa 

pelayanan selama tenggang waktu penelitian yaitu dari  bulan 

November 2009. Sehingga populasinya tidak dapat ditentukan. 

b. Sempel 

Karena keterbatasan waktu dan biaya, tidak mungkin 

penelitian dilakukan terhadap semua populasi. Maka penelitian ini 

akan menggunakan sejumlah sampel. 
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Menurut Suharsimi Arikunto ( 1992 : 104 ), pengertian sampel  

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian 

sampel boleh dilaksanakan apabila subyek di dalam populasi 

benar-benar homogen.  

Menurut Teken (dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989 : 149-150 ), suatu metode penganbilan sampel yang ideal 

mempunyai sifat-sifat  sebagai berikut : 

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari 

seluruh populasi yang diteliti. 

2. Dapat menentukan presisi ( precision ) dari hasil penelitian 

dengan menentukan penyimpangan baku ( standar ) dari 

taksiran yang diperoleh. 

3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan. 

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan 

biaya serendah-rendahnya. 

Jenis pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Accidental sampling atau convenience. 

Didalam cara pengambilan sampel dengan cara ini peneliti 

semata-mata memilih siapa saja yang dapat diraih pada saat 

penelitian diadakan sebagai respondennya. (Y. Slamet, 2006 : 61).  

 Sedangkan untuk besarnya jumlah sampel, untuk 

besar populasi yang tidak diketahui, menurut Y. Slamet (2006 : 58) 

digunakan rumus sebagai berikut :   
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   P . q  

 n =  ( Z )2    

   ( SE )2 

 Keterangan : 

 n = Besarnya sampel yang akan ditarik 

 Z = Besarnya satuan standar deviasi  

 P dan q =  Proporsi sub-sub sampel 

 SE = Standar error 

 Untuk menerapkan rumus di atas, besarnya 

confidence interval ditentukan sebesar 95 %, maka besarnya Z = 1, 

96. Bila tidak diketahui tentang besarnya proporsi  pada sub-sub 

sampel, maka ditentukan p : q = 0, 5 : 0, 5. Berikutnya ditentukan SE 

= ± 10 %, maka besarnya sampel adalah  :  

  

 n = ( 1, 96 )2   

 

  = 96, 04 

  = 96 ( dibulatkan )  

7. Teknik Analisis Data 

( 0, 5 ) 

( 0, 5 ) 
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1. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai 

alat untuk mengumpulkan data, sehingga perlu dilakukan suatu 

pengujian agar data yang dihasilkan, dapat diketahui apakah 

memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi atau tidak. Menurut 

Husein Umar  ( 2002: 176 ), validitas menunjukan sejauh mana suatu 

alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada 

mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran 

yang dikehendaki dengan tepat. Untuk menguji tingkat validitas, 

maka menggunakan teknik korelasi “Product Moment” ( Suharsimi 

Arikunto, 2002: 146 )                  

        n ( ∑xy ) - ( ∑x∑y )                                        

 rxy   = 

                     [ n∑ x² - (∑x)² ][ n∑ y² - (∑y)² ]  

keterangan : 

rxy =   koefisien korelasi product moment pearson 

n =   jumlah responden 

x =   jumlah pertanyaan 

y =   skor total 
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2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas adalah istilah yang menunjukkan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih  

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik koefisien 

alpha ( α ) ( Husein Umar, ,2002 :207 ) dan rumusnya adalah sebagai berikut  

     k         ∑σb 2 

     r11      =   (                )     (  1            )     

    k - 1          σt2 

 

Keterangan : 

r11            = koefisien reliabilitas 

k   = banyaknya butir pertanyaan  

σt2  = varian total 

 

∑σb 2  
= jumlah varian butir 

 

 

Selanjutnya jumlah varian butir dicari dulu dengan cara mencari nilai 

varian tiap butir. Rumusnya adalah :  
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    ( ΣX )2    

   ΣX2   

 σ2  =        n  
  n  

 

keterangan : 

n = jumlah responden 

X = nilai skor yang dipilih ( total nlai dari nomor-

nomor butir pertanyaan )  

3. Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan 

 Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan 

rawat jalan Rumah Sakit dr Muwardi dapat diketahui berdasarkan 

14 unsur pelayanan minimal yang digunakan untuk mengetahui 

Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 

(KepmenPAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004) yang terdiri dari  Prosedur 

pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, 

Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas 

pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan 

pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan 

keramahan petugas, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian 

biaya pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan, Keamanan 

Pelayanan, Kenyamanan lingkungan. 
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 Empat belas unsur indeks kepuasan masyarakat ini 

kemudian dianalisa untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kepuasan pelanggan pelayanan rumah sakit. Untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan pelayanan rumah sakit maka digunakan 

Importance – Performance Analysis ( John A. Martila and John C. 

James, dalam J. Supranto, 2001 : 239 ) atau Analisis Tingkat 

Kepentingan dan Kinerja / Kepuasan Pelanggan. Dalam penelitian 

ini tingkat kepentingan dapat di samakan dengan tingkat 

harapan. Tingkat kepentingan dan harapan dapat didefinisikan 

secara bersama yaitu perkiraan  atau keyakinan pelanggan atas 

apa yang diterima bila menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit 

apakah sesuai dengan keinginannya. dan kebutuhanya 

 Menurut J. Supanto ( 2001 : 86 ), untuk memungkinkan para 

pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan bagi setiap butir 

kepuasan, format tipe Likert bisa dipergunakan. Dalam analisis ini , 

akan digunakan skala 5 tingkat ( Likert ). Kelima penilaian tersebut 

diberikan  bobot sebagai berikut: jawaban sangat penting diberi 

bobot 5, jawaban penting diberi bobot 4, jawaban cukup penting 

diberi bobot 3, jawaban kurang penting diberi bobot 3, dan 

jawaban tidak penting diberi bobot 1. Sedangkan untuk kinerja 

diberikan lima penilaian  sebagai berikut. Jawaban sangat baik 

diberi bobot 5, jawaban baik diberi bobot 4, jawaban cukup baik 
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diberi bobot 3, jawaban kurang baik diberi bobot 2 dan jawaban 

tidak baik diberi bobot 1.  

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan / harapan dan 

hasil penilaian kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan 

mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan / 

harapan dan tingkat kinerja. Tingkat kesesuaian adalah hasil 

perbandingan skor kinerja / pelaksanaan dengan skor kepentingan 

/ harapan.  

Dalam penelitian ini terdapat menggunakan 2 indikator dalam 

mengetahui kepuasan konsumen yang diwakilkan oleh huruf Xdan 

Y.Huruf X merupakan tingkat kinerja dan Y merupakan tingkat 

kepentingan / harapan, Adapun rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

  Xi 

 Tki =   ______   x  100 % 

  Yi 

Keterangan : 

 Tki : Tingkat kesesuaian  

 Xi : Skor penilaian kinerja / pelaksanaan 

 Yi : Skor penilaian harapan / kepentingan  
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Selanjutnya sumbu mendatar ( X ) akan diisi oleh skor tingkat 

pelaksanaan, sedangkan sumbu tegak ( Y ) akan diisi oleh skor 

tingkat kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk 

setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan rumusnya 

adalah :  

 
n
Xi Σ

X =    
n
Yi Σ

Y =    

Keterangan :  

X : Skor rata-rata tingkat pelaksanaan / kepuasan 

Y  : Skor rata-rata tingkat kepentingan 

n : Jumlah responden  

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas 

empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang 

berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( X  , Y  ), dimana X  

merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau 

kinerja seluruh faktor atau atribut dan Y  adalah rata-rata dari 

rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Rumus selanjutnya adalah : 

 

 
K

iX1iΣ
X

N

=
=    

K
iY1iΣ

Y

N

=
=    
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K : Banyaknya atribut / fakta yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan.  

Dari diagram kartesius dapat diketahui unsur-unsur apa saja 

yang dianggap memuaskan dan dianggap penting oleh 

konsumen, sehingga pihak rumah sakit apat melakukan strategi-

strategi kepuasan pelanggan. 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan 

dan dibagi menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius. 

Y  Kepentingan 

  

  

Y  

  

 

              

 

X  X Pelaksanaan  

       ( Kinerja / 
Kepuasan ) 

Sangat Penting 
dan Tidak Puas 

Prioritas Utama 

Sangat Penting 
dan Sangat Puas 

Pertahankan 
Prestasi 

C 

Kurang Penting 
dan Kurang Puas 

D 

Kurang Penting 
dan Sangat puas 
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keterangan :  

 

A : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun manajemen 

belum melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan. 

Sehingga mengecewakan / tidak puas. 

B : Menunujukkan unsur pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan, untuk itu wajib dipertahankannya. Dianggap 

sangat penting dan memuaskan. 

C : Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 

pengaruhnya bagi pelanggan, pelaksanaannya oleh 

perusahaan biasa-biasa saja. Dianggap kurang penting dan 

kurang memuaskan. 

D : Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan 

kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. 

Dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum RSUD DR.Moewardi Surakarta  

1. Sejarah Rumah Sakit Dr Muwardi 

Sebelum menjadi Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr.Moewardi seperti sekarang ini, terjadi 3 (tiga) tahap 

pembentukan dalam prosesnya, yaitu: 

1. Jaman penjajahan Belanda sampai tahun 1942 

a. Zieken Zorg,  berkedudukan di Mangkubumen 

dengan nama     Inslandsch Ziekenhuis der Verreniging 

Zieken Zorg dengan besluit  tertanggal 1 Oktober 1942 

atas nama: Karl Lodewijk Nouman  Jacobus Geroundus 

(R.V.O.569 dan 570). 
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b.Zending Ziekenhius, berkedudukan di Jebres, milik Zending 

atau  Yayasan Kristen, sampai sekarang terkenal dengan 

Yayasan Kristen untuk Umum YAKKUM.  

c.Panti Rogo, adalah rumah sakit milik Pemerintah 

Kasunanan Kraton Surakarta. Pada waktu  permulaan 

berdirinya rumah sakit tersebut hanya digunakan untuk 

perawatan bagi kerabat serta abdi  dalem Keraton 

Surakarta. Akan tetapi akhirnya dipergunakan juga  untuk 

pelayanan serta perawatan bagi masyarakat umum. 

 

2. Jaman Pendudukan Jepang 1942-1945 

Rumah sakit Zieken Zorg juga dipakai sebagai Rumah 

Sakit “Intemeringakamp” tetapi pindah ke Jebres 

menempati Zending Ziekenhuis yang kemudian bernama 

Rumah Sakit Dr.Moewardi. Zending Ziekenhuis pindah ke 

belakang dimana didirikan Rehabilitasi Centrum (RC) 

Prof.Dr.Soeharso. 

3. Jaman Kemerdekaan 

Pada 1945-1948 Zieken Zorg digunakan sebagai Rumah 

Sakit “Tentara” sampai dengan 19 Desember 1948. 

Kemudian dengan Surat Keputusan Komandan Kesehatan 

Tentara Jawa 26 November 1948 No:46/Sie/MBKD/48 

5 
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membubarkan dan meniadakan Rumah Sakit Tentara 

Surakarta mulai 19 Desember 1948. Dalam surat perintah 

tersebut memerintahkan Kepala Rumah Sakit Tentara 

Surakarta untuk menyerahkan rumah sakit kepada Palang 

Merah Indonesia Daerah Surakarta. Masa peralihan tidak 

bertahan lama, Palang Merah Indonesia Daerah Surakarta 

menyerahkan kembali rumah sakit tersebut kepada 

Perhimpunan Bale Kusolo pada 1 Febuari 1949. 

Pengambil alihan Rumah Sakit Bale Kusolo oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI 2 Maret 1950 

No.383/Sekr./D/7, mulai 1 Januari 1950 Rumah Sakit Bale 

Kusolo diambil alih dan dikelola oleh pemerintah RI. 

Menetapkan nama Rumah Sakit Bale Kusolo diganti dengan 

nama Rumah Sakit “Pusat” Surakarta. Mulai saat itu terdapat 

3 (tiga) rumah sakit yaitu: 

1.Rumah Sakit “Pusat” Surakarta (Mangkubumen) 

2.Rumah Sakit “Surakarta” (Jebres). 

3.rumah Sakit “Kadipolo” (Kadipolo). 

Ketiga rumah sakit itu diserahkan kepada 

PEMERINTAH Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah 

Semarang. 
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• Berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Kepala 

Tingkat Daerah tingkat I Jawa Tengah di Semarang No. H. 

149/2/3 dengan dasar Surat dari Kepala Dinas Kesehatan 

Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah 

tertanggal 19 Febuari 1960 No.K.693/UNH, menetapkan 

mempersatukan Rumah Sakit Mangkubumen, Kadipolo, 

dan Jebres, ketiga-tiganya di kota Surakarta dalam satu 

organisasi di bawah satu orang pimpinan dengan stafnya 

dengan nama Rumah Sakit Umum “Surakarta”. 

Sedangkan masing-masing komplek Mangkubumen, 

Kadipolo, dan Jebres menjadi bagian-bagian dari 

organisasi termaksud. Ketiga rumah sakit itu diadakan 

spesialisasi ataupun unit-unit fungsional, diantaranya: 

• Rumah Sakit Kadipolo disebut juga Rumah Sakit Komplek 

A, khusus untuk pelayanan penyakit dalam. 

• Rumah Sakit Mangkubumen disebut juga Rumah Sakit 

Komplek B, untuk pelayanan Radiologi, Kulit dan Kelamin, 

Gigi, Mata, THT, Bedah, Saraf dan lain-lain. 

• Rumah Sakit Jebres disebut juga Rumah Sakit Komplek C, 

khusus untuk pelayanan Kebidanan dan Penyakit 

Kandungan, Anak dan Keluarga Berencana. 
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• Mengingat Rumah Sakit Kadipolo pada saat itu sudah 

dinilai tidak efisien, maka pada bulan September 1976, 

maka Rumah Sakit Kadipolo dipindah ke Rumah Sakit 

Mangkubumen. 

 4. Penggantian Nama 

Kemudian Inspektur Kepala Jawatan Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah mengusulkan kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 15 September 1953 

No.K 23429/KK tentang penggantian nama Rumah Sakit di 

Surakarta antara lain: 

1.Rumah Sakit “Pusat” menjadi RSU “Mangkubumen”. 

2.Rumah Sakit “Surakarta” menjadi RSU “Jebres”. 

Penggantian nama tersebut dikukuhkan dengan 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 9 Juli 1954 No.4475/RS. 

Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah di Semarang No.H.149/2/3 dengan 

dasar Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah 

Swatantra Tingkat I Jawa Tengah 19 Febuari 1960 

No.K693/UNH, menetapkan mempersatukan Rumah Sakit 

Mangkubumen, Kadipolo, dan Jebres dalam satu organisasi 

di bawah satu orang pimpinan dengan stafnya dengan 

nama Rumah Sakit Umum “Surakarta”. 
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Rumah Sakit Umum “Surakarta” mulai 1 Juli 1960 

terdiri atas 3 (tiga) Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit 

Mangkubumen, Rumah Sakit Kadipolo, dan Rumah Sakit 

Jebres. Karena mengingat pada saat itu Rumah Sakit 

Kadipolo dinilai tidak efisien, maka September 1976 atas 

persetujuan dari Inspektur Kesehatan Rakyat Propinsi Daerah 

I Jawa Tengah di Semarang dipindah ke Mangkubumen. 

Kemudian Pada tanggal 28 Febuari 1997 Rumah Sakit 

Mangkubumen pindah ke komplek Jebres hingga saat ini. 

2. Landasan Hukum 

· Nama Rumah Sakit  : RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

· Pemilik    : Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah 

· Alamat    : Jl. Kol. Soetarto 132 

Surakarta 

· Telepon   : 634634 (hunting 20 saluran)  

          Fax. 637412 

· Kelas     : A  

· Jumlah Tempat Tidur  : 704 

· Dasar Hukum/Landasan Operasional berdirinya RSDM : 
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1. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, 

Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam 

Negeri No. 3241A/1981 

2. Perda No. 5/2003 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit Dr. Moewardi  

3. Perda No. 8/2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

4. Permenkes Nomor : 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang 

Peningkatan Kelas RSUD Dr. Moewardi Surakarta milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Di samping itu RSDM dalam operasionalnya juga 

berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keungan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahunn 2004 tentang 

Perberdaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Dantang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan 

administratif dalam rangka pengusulan dan 

penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk 

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan 

layanan umum; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor.8 Tahun 2006 tentang Kewenangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 123 

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan 

Umum ; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan 

Pengawas Pada Badan Layanan Umum; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan 

Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan 

Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk 

Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum. 

3. Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi 

1.   Falsafah 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta adalah rumah sakit 

yang memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu 

yang setinggi-tingginya dan melaksanakan fungsi 

pendidikan keehatan di rumah sakit dengan sebaik-baiknya 

yang diabadikan bagi kepentingan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. 

2. Visi 
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Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Jawa 

Tengah Tahun. 

3. Misi 

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu 

prima dan  memuaskan. 

- Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi semua 

golongan masyarakat. 

- Memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan dan 

penelitian kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan 

dalam rangka peningkatan mutu SDM dan Iptek 

kesehatan. 

4. Tujuan 

Pada garis besarnya, acuan yang digunakan untuk 

merumuskan tujuan adalah garis-garis yang telah 

ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen 

Kesehatan, Departemen Dalam Negri, Pemerintah Daerah 

dan Departemen terkait. 

Adapun tujuan dari RSDM dibagi menjadi tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

1.  Tujuan Umum  

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, 
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pencegahan, pelayanan rujukan, dan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan serta pengabdian 

masyarakat. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Mengupayakan tercapainya derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal bagi masyarakat. 

b.Menjadikan RSDM sebagai pusat rujukan yang 

paripurna 

c.Menjadikan rumah sakit pendidikan tingkat lanjut yang 

mampu menjadi pengelola pendidikan tenaga 

kesehatan yang professional dan pendidikan 

kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pasien. 

5. Tugas Pokok 

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 

upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, 

pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan 

serta pengabdian masyarakat. 

Sedangkan tugas pokok instalasi rawat jalan adalah 

menyelenggarakan pelayanan bagi penderita rawat jalan 

dengan sebaik-baiknya 
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6. Fungsi 

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

kesehatan 

b.Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah di   bidang pelayanan kesehatan 

c.Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan 

d.Pelayanan medis 

e.pelayanan penunjang medis dan non medis 

f.Pelayanan keperawatan 

g.Pelayanan rujukan 

h.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian masyarakat 

j.Pengelolaan keuangan dan akuntansi 

k.Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, bimbingan 

masyarakat, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, 

perlengkapan dan umum 

Fungsi pelayanan rawat jalan : 
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a. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan 

b. Merencanakan kebutuhan sumber daya pelayanan 

c. Mengkoordinir penyelenggara pelayanan 

d. Mengawasi/mengendalikan kegiatan pelayanan sesuai 

rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 

e. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan. 

f.  Merencanakan kebutuhan sumberdaya pendidikan di 

Rawat Jalan. 

g. Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan pendidikan 

di rawat jalan 

h. Mengawasi/mengendalikan kegiatan pendidikan sesuai 

rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 

i. Mengawasi dan mengembangkan sumber daya 

j. Mengevaluasi secara periodikpenyelenggaraan 

pelayanan Rawat Jalan. 

4.   Jenis Pelayanan RSUD DR. Moewardi 

 Ada beberapa jenis pelayanan yang ditawarkan kepada 

masyarakat meliputi: 

     1. Instalasi Rawat Darurat 

  ►Kegiatan : Buka setiap hari, pelayanan 24 jam dan 7 hari 

                            seminggu, memberikan pelayanan 

darurat bedah              dan non bedah.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 128 

  ►Fasilitas : 2 kamar operasi besar dan 2 kamar operasi 

kecil, 2      kamar resusitasi jantung dan paru, 

peralatan       lengkap untuk 

kegawatan bedah dan non bedah,       

Ambulan 118 dengan Tim dan peralatan yang    

   memadai. 

 2. Instalasi Rawat Jalan 

 Instalasi Rawat Jalan merupakan bagian dari Rumah Sakit 

yang melayani Pasien rawat jalan. Klinik di Instalasi rawat 

jalan memberikan pelayanan bagi pasien baru dan pasien 

lama yang datang sendiri maupun dengan rujukan. Adapun 

Jam buka loket pendaftaran hari Senin-Kamis jam 07.15-

12.00, Jumat jam 07.15-10.30, Sabtu jam 07.30-11.00. Pada 

Instalasi rawat jalanmelayani pelayanan untuk umum, 

peserta askes, peserta jamsostek dan perusahaan kerja 

sama. 

Jenis pelayanan dan kemampuan medis adalah sebagai 

berikut: 

a. 15 klinik spesialis dengan sub spesialis 

b. Klinik nyeri (pelayanan terpadu dokter ahli terkait) 

c. Klinik geriatri 

d. General Medical Chek up 
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Macam pelayanan Istalasi Rawat Jalan 

 a.   Klinik Penyakit Dalam 

 Sub spesialisasi: 

 - Ginjal dan hipertensi 

 - Endokronologi 

 - Gastro enterologi dan hepatologi 

 - Hematologi 

 - Geriatri 

 - Rheumatologi 

 - Tropical disease 

 Peralatan yang tersedia: 

 Hemodialisis, Endoscope, Gastrscope dan Sclero 

therapy, USG 

b.  Klinik Kesehatan Anak 

 Sub spesialisasi: 

 - Tumbuh kembang anak 

 - Jantung 

 - Paru 
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 - Ginjal 

 - Saraf 

 - Gastro-hepato-nutrisi 

 - Hematologi 

 - Penyakit tropis/infeksi 

 c.   Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan 

Sub spesialisasi : 

- Fetomaternal 

- FER (fertilitas Endokrinologi) 

- Onkologi 

- Obgin Sosial 

- Uroginologi Rekonstruksi 

 Kegiatan: 

 - Pemeriksaan kehamilan 

 - Pemeriksaan penyakit kandungan 

 - Pemeriksaan dini/awal kanker rahim 

  Peralatan canggih tersedia: 

 - Fetal Doppler (mendeteksi kehidupan janin) 

 - Cardiosonograph 
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 - Ultrasonograph (deteksi kehamilan dan tumor 

kandungan) 

 - Colposcope (deteksi dini kanker leher rahim) 

 d.   Klinik Bedah 

 Sub spesialis: 

 - Bedah Umum 

 - Bedah tulang (ortopedi) 

 - Bedah plastik dan rekonstruksi 

 - Bedah saluran pencernaan 

 - Bedah saluran kemih 

 - Bedah saraf 

 - Bedah thorax dan kardiovaskuler 

 - Bedah anak 

 - Bedah onkologi 

 Peralatan canggih yang tersedia: 

 - Arthroscope : pemeriksaan atau tindakan pada 

persendian 

 - Cystoscope : Pemeriksaan saluran kemih bawah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 132 

 - Seat TUR : reseksi prostate tanpa pembedahan 

 - ESWL  : pemecahan batu ginjal dan saluran 

kemih  

      tanpa operasi 

 - PCN  : pemecahan batu dengan operasi bila    

      Dengan ESWL tidak berhasil 

 - Laparoscope : alat operasi dengan sayatan kecil 

 - Endoscope/recto-colonoscope, Gastro-duodenoscope 

 e.   Klinik Keluarga Berencana dan Infertilitas 

 Jenis pelayanan: 

 - Pemeriksaa ginekologis 

 - Pemeriksaan akseptor IUD 

 - Pemasangan/pencabutan implant 

 - Pelayanan KB lainnya 

 - Pelayanan infertilitas dan sterilisasi 

 

 

 f.   Klinik THT 
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- Eshophalogi, Larynk pharank 

- Otologi 

- Neuro otologi 

- Onkologi dan THT komunitas 

- Alergi / Imunologi 

- Plastik rekonstruksi 

 Peralatan canggih yang tersedia: 

 - Electro Nistagmografi 

 - BERA 

 - Evocked Potensial 

 - Audiometri nada murni 

 - Audiometri tanda tutur 

 - Audiometri anak 

 - Impedence tympanometri 

 - Endoscope tractus respiratorius atas dan bawah 

 - Bedah mikro telinga 

 g.   Klinik Jantung 

 Jenis Layanan: 
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- Kardiologi invasi 

 - Kardiologi non invasi 

 - Kardiologi social 

 - Kardiologi klinik: 

 ~ Penyakit jantung koroner 

 ~ Penyakit jantung rematik 

 ~ penyakit jantung bawaan 

 Peralatan canggih yang tersedia: 

 - 2 D Echocardiograf 

 - Cardiorespiratory Exercise Test (tercanggih) 

 - Temporary Pace Maker 

 - Defribilator 

 - Bed Side Monitor lengkap 

 - Tread mill 

 - Color Doppler Echo Cardiography 

 - Enhanced External Counter Pulsation (EECP/terapi PJK 

tanpa     

    operasi) 
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 h.   Klinik kulit dan kelamin 

 Jenis layanan: 

- Kosmetik Medik 

- Dermatologi tropik dan Infeksi 

- Bedah Kulit dan Onkologi 

- Alergi Imunologi 

- Dermatologi Pediatrikdan Geratrik 

- Penyakit menular seksual 

 - Tes alergi kulit (Prick, Stratch, Patch Test) 

 - Tindakan kulit dengan laser 

 - Tindakan dengan Dermabrasi 

 - Tindakan dengan kimiawi 2N  cair, 2CO , snow 

 - Tindakan kulit dengan Scalpel dan punch 

 - Tindakan kulit dengan Elektrokauterisasi 

 - Penanganan impotensi pada pria 

 Peralatan canggih yang tersedi: 

 Laser, dermabrader, electro conter, 2CO  snow 

 i.    Klinik Paru 

 Peralatan canggih yang tersedia: 
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 - Bronchoscope (alat pemeriksaan saluran nafas dewasa 

dan   

    anak) 

 - Spirometer 

 - Cardiorespiratory Exercise Test 

 j.    Klinik Mata 

Jenis layanan 

- Refraksi dan Strabismu 

- EED 

- Tumor dan Trauma 

- Uvea dan Lensa 

- Retina 

- Pedriatrik oftalmologi 

- Glukoma 

 

 Pemeriksaan rutin: 

 - Visus 

 Pemeriksaan dengan alat: 

 - Koreksi   - Slit lamp 

 - Tono meter  - Kerato metri 
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 Tindakan Operatif: 

 - Agrasia Retinal  - Tarsutomi 

 - Pterigium  - Chalasion  

 - Indirect   - dan lain-lain 

 Tindakan Non Operatif: 

 - Ambil benda asing  - Angkat jahitan 

 - Irigasi    - dan lain-lain 

 Peralatan yang tersedia: 

 - USG mata: melihat keadaan dalam bola mata 

 - Goldman Perimeter: mengukur lapangan pandangan 

 - Snellen Electric 

 - Operating microscope 

 - Opthalmoscope direct dan indirect 

 - Sonometer dan Opthalmometer 

k.     Klinik penyakit saraf 

 Peralatan canggih yang tersedia: 

 - EEG : alat periksa arus potensial otak 
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 - EEG : dengan brain mapping (gambar 

penampang   

     otak/berwarna) 

 - EMG : alat pemeriksa arus potensial pada jaringan   

     otak/daging 

 l.   Klinik kesehatan jiwa 

 Jenis kegiatan: 

 - Psiko terapi 

 - Psiko geriatric 

 - Psiko test 

 - Psiko social 

 - Psychiatric emergency 

 m.  Klinik Gigi dan Mulut 

 Jenis layanan; 

 - Kesehatan Gigi masyarakat 

 - Bedah mulut 

 - Orthodonsis 

 - Prosthodonsis 
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 - Periodontologi 

 - Konservatif 

 - Penyakit mulut 

 - Pedodonsi 

 n.   Klinik Nyeri 

 Dengan pendekatan multidisiplin memiliki kemampuan 

diagonis dan terapi nyeri akut kronis dan nyeri kanker. 

 Peralatan yang tersedia: 

 - EMG (Electromyograf) 

 - TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) 

 - Interferential 

 - PCA (Patients Controlled Analgesia) 

 - Stimuplex 

 o.   Klinik Konsultasi Gizi 

 Jenis Layanan: 

 - Konsultasi gizi pasien rawat jalan 

 - Konsultasi gizi pasien rawat inap 

3. Instalasi Rawat Inap 
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 a.   Fasilitas 

 Jumlah bed (tempat tidur) yang tersedia saat ini sbanyak 

473 buah dengan rincian: 

 - Klas III B : 110  Tempat Tidur 

 - Klas III A : 102  Tempat Tidur 

 - Klas II  : 100  Tempat Tidur 

 - Klas I  :  16   Tempat Tidur 

 - Klas Utama : 22    Tempat Tidur 

 - Klas Khusus : 48    Tempat Tidur 

 - VVIP  : 5      Tempat Tidur 

 - VIP A  : 22    Tempat Tidur 

 - VIP B  : 30    Tempat Tidur 

 - Anggrek  : 154  Tempat Tidur 

 - HCU  : 5      Tempat Tidur  

 - One Day Care : 3      Tempat Tidur 

 b.   Fasilitas pelayanan rawat inap diselenggarakan oleh 

bebe- 

        rapa instalasi, antara lain:   
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 - Instalasi Rawat Inap Paviliun Cendana terdiri atas VVIP, 

VIP 

    A, VIP B, Kelas Utama. 

 - Instalasi rawat Inap Mawar terdiri atas Kelas I, Kelas II, 

Kelas 

    III. 

 - Instalasi Rawat Inap Melati 

 - Instalasi Rawat Inap Anggrek 

 - Instalasi Rawat Intensif Terdiri Atas 

 ~Ruang ICU (Intensive Care Unit) 

 ~Ruang ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) 

 ~Ruang NICU (Neonatus Intensive Care unit) 

 ~Ruang PICU (Perinatologi Intensive Care Unit) 

4.Instalasi Bedah Sentral 

 Fasilitas: 

 -9 kamar operasi dengan peralatan lengkap dan sarana 

pendukungnya 

 -Dilengkapi dengan CCTV (Close Circuit television) 
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 -2 kamar untuk pemeriksaan endoskopis 

 -Ruang sadar, kapasitas 12 tempat tidur 

 -Peralatan bedah sederhana sampai dengan canggih 

 -Selain itu pelayanan bedah juga dilakukan di OKIGD (Instalasi    

 Gawat Darurat) dan di OK Minor (Instalasi Rawat Jalan) 

 Kemampuan Pelayanan Bedah: 

 -Bedah Umum     -Bedah Saluran Cerna   

 -Bedah Saraf     -Bedah Thorax dan 

Kardiovaskuler 

 -Bedah Mata     -Bedah Anak 

 -Bedah THT     -Bedah Tulang 

 -Bedah Plastik dan rekonstruksi   -Bedah Paru 

 -Bedah Onkologi    -Bedah Mulut 

5.Instalasi Radiologi 

 Jenis Pelayanan: 

 -Clinical Radiology 

 -Interventional Radiology 

 -Clinical Oncology dan Radiasi Onkologi 
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 Peralatan yang tersedia: 

 -PoliscopeX-Ray 

 -C-Arm X-Ray untuk reposisi tulang, arteriografi dan lain-lain 

 -Panoramic untuk foto gigi dan sekitarnya 

 -USG 3 dimensi 

 -Whole body CT Scan 

 -Mammograph 

6.Instalasi Laboratorium Patologi Klinik 

 Secara keseluruhan mampu melayani 90 macam 

pemeriksaan dengan peralatan canggih: 

 Peralatan yang tersedia: 

 -Blood gas Analyzer 

 -Automatic Urine Analyzer 

 -Electrolyte Auto Analyzer 

 -Electrophoereses (Protein Serum Hemoglobin) 

 -Clinical Chemistry auto Analyzer 

 -Fluorescent/Multimedia/Microscope 

 -Immunology Auto Analyzer 
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 -Laboratory Incenerator 

 -Hematology Auto Analyzer 

 -Aggrego Meter 

7.Instalasi Rehabilitasi Medik 

 Jenis Pelayanan: 

 -Fisioterapi 

 -Okupasi terapi 

 -Terapi wicara 

 -Ortotik prostetik 

 -Social medik 

8.Instalasi perawatan Intensive  

 Perawatan Intensive yang tersedia: 

 -ICU (Intensive Care Unit) 

 -ICCU (Intensive Coronary Care Unit) 

 -PICU (Pediatric Intensive Care Unit) 

 -NICU (Neonatal Intensive Care Unit) 

 -Renal Unit/Hemodialisis 

 -Ruang Intermediate Bedah 
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9.Instalasi Gizi  

 Pelayanan; 

 -Konsultasi Gizi Rawat Jalan 

 -Konsultasi Gizi Rawat Inap 

 -Pelayanan makanan Rawat Inap 

10.Instalasi Farmasi 

 Pelayanan Pasien: 

 -Pelayanan pasien rawat jalan (3 outlet) 

 -Pelayanan pasien rawat inap (19 termasuk 3 di paviliun) 

 -Pelayanan pasien rawat darurat (1 outlet) 

 -Pelayanan informasi obat 

11.Hemodialisasi 

 Melayani cuci darah bagi penderita kelainan gagal ginjal 

12.Instalasi CSSD, Laundry dan Linen 

 Melayani sterilisasi alat-alat medis dan kasur, serta pencucian 

alat-alat tenun rumah sakit lain, Puskesmas dan lain-lain 

dengan mengadakan ikatan kerjasama 

13.Kedokteran Forensik 
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 Melayani fungsi-fungsi kedokteran forensic (misalnya: 

autopsy,visum et repertum, pengangkutan jenasah, 

memandikan jenasah, pengurusan pemakaman dan lain-lain) 

5. Kondisi Pegawai 

1.Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja 

a. Jumlah Pegawai Negri menurut unit kerja 

 JumlahPegawai Negri sipil menurut unit kerja pada 

saat ini sebanyak 1.426 pegawai dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel II.1 

Jumlah  PNS RSUD Dr Muwardi  

Menurut unit kerja 

No Bidang Jumlah  

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tenaga Medis 

 

Tenaga 
Keperawatan 

 

Tenaga 
kefarmasiaan 

 

Tenaga 

389 

530 

58 

17 

16 

27,3 

37,2 

4,2 

1,2 

1,1 
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6 

7 

8 

9 

10 

Kesehatan Masyarakat 

 

Tenaga Gizi 

 

Tenaga 
Ketrampilan Fisik 

 

Tenaga 
Ketrampilan Medis 

 

Sarjana Non 
Kesehatan 

 

Sarjana Muda  
Non Kesehatan 

 

Lain-lain 

 

23 

63 

58 

8 

264 

1,7 

4,4 

4,1 

0,6 

17,3 

 Jumlah 1.426 100 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari tabel tersebut jumlah pegawai terbanyak PNS di RSUD 

Dr Muwardi adalah tenaga keperawatan 530 orang (37,2%), 

tenaga kefarmasian 58 orang (4,2%), tenaga kesehatan 

masyarakat 17 orang (1,2%), tenaga Gizi 16 orang (1,1%), 

tenaga ketrampilan fisik 23 orang (1,7%), tenaga ketrampilan 

medis 63  orang (4,4 %), Sarjana non kesehatan 58 orang(4,1%), 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 148 

pegawai lain-lain ( tukang sapu, petugas parkir, satpam dan 

sebagainya. Sedangkan jumlah pegawai negri yang paling 

sedikit adalahsarjana muda non kesehatan sebanyak 8 orang 

(0,6%). 

b. Jumlah pegawai honorer 

Jumlah pegawai honorer menurut unit kerja pada saat ini 

sebanyak 409 pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel II.2 

Jumlah Pegawai Honorer RSUD Dr muwardi  

Menurut unit kerja 

No Bidang Jumlah  

SDM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tenaga Medis 

 

Tenaga Keperawatan 

 

Tenaga kefarmasiaan 

 

Tenaga Kesehatan 
Masyarakat 

 

Tenaga Gizi 

 

8 

135 

1 

0 

1 

1 

31 
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8 

9 

10 

Tenaga Ketrampilan Fisik 

 

Tenaga Ketrampilan Medis 

 

Sarjana Non Kesehatan 

 

Sarjana Muda  Non 
Kesehatan 

 

Lain-lain 

 

58 

12 

162 

 Jumlah 409 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari tabel diatas jumlah pegawai honorer terbanyak di RSUD 

Dr  Muwardi  adalah tenaga lain-lain (Tenaga administrasi, 

tukang sapu, tukang parkir, satpam dan lain sebagainya) 

sebanyak 162 orang. Sedangkan berdasar spesalisasinya 

tenaga honorer terbanyak adalah dibidang keperawatan 

sebanyak 135 orang, diikuti oleh sarjana non kesehatan 

sebanyak 58 orang, tenaga ketrampilan medis sebanyak 31 

orang, sarjana muda non kesaehatan 12 orang, tenaga medis 

8 orang, dan tenaga kefarmasian, tenaga gizi, dan tenaga 

ketrampilan fisik masing-masing 1 orang, sedangkan tenaga 

kesehatan masyarakat tidak ada. 
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2. Jumlah pegawai tiap unit kerja menurut jenis pendidikan 

a. Tenaga kesehatan 

a). Tenaga medis dokter PNS 

 

 

 

Tabel II.3 

Jumlah Tenaga medis PNS RSUD Dr Muwardi 

Menurut Spesialisasi 

N

o 

Spesialisasi 

Pendidikan 

Juml

ah SDM 

Prosenta

se (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Dokter 

Umum 

Dokter 

PPDS*) 

Dokter 

Spesialis Bedah 

DokterSpe 

penyakit dalam 

DokterSpe 

12 

237 

10 

12 

11 

15 

7 

5 

3,5 

60,9 

2,57 

3,08 

2,82 

3,85 

1,8 

1,29 
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9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

Kesehatan anak 

Dokter 

Spesialis Obsgin 

Dokter 

Spesialis Anastesi 

DokterSpes 

Patologi Klinik 

 Dokter 

Spesialis Jiwa 

Dokter 

Spesialis Mata 

Dokter 

Spesialis THT 

Dokter 

Spesialis Kulit 

kelamin 

 Dokter 

Spesialis Kardiologi 

Dokter 

Spesialis Paru 

Dokter 

7 

9 

5 

4 

4 

4 

8 

3 

2 

3 

0 

1 

2 

5 

5 

6 

3 

3 

1,8 

2,3 

1,29 

1,29 

1,02 

1,02 

2,05 

0,78 

0,5 

0,78 

0 

0,26 

0,5 

1,29 

1,29 

1,54 

0,78 

0,78 
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2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Spesialis Saraf 

Dokter 

Spesialis Bedah 

Saraf 

Dokter 

Spesialis Ortopedi 

Dokter 

Spesialis Urologi 

Dokter Spes 

Patologi Anatomi 

Dokter Spes 

Patologi Forensik 

Dokter 

Spesialis Rehab 

Medik 

Dokter 

Spesialis Lainnya 

Dokter Gigi 

Dokter 

Spesialis gigi 

Dokter 

5 1,29 
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MHA/MARS/MMR

**) 

 Dr/Dr 

GigiS2/S3 

KesMas**) 

Dokter 

Spesialis Kardiologi 

  389 100 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

Keterangan: 

*) Di isi oleh rumah sakit yang menyelenggarakan 

pendidikan Dokter. Dokter PPDS adalah Dokter  umum yang 

sedang mengikutu Program Pendidikan dokter spesialis 

**)Diisi jumlah Dr umum, Dr Gigi yamg mendapatkan 

pendidikan MHA/MM/M Kes 

 

Dari tabel diatas jumlah tenaga medis terbanyak 

diRSUD Dr Muwardi adalah yang berpendidikan Dokter PPDS 

sebanyak 237 (60,9%). Ini berarti pada umumnya tenaga 

medis yang ada di RSUD Dr Muwardi sudah mengikuti 

program pendidikan dokter spesialis karena 60% dari tenaga 

medis yang ada. RSUD Dr Muwardi telah memilikidokter 

dengan kualifikasi pendidikan MHA/MARS/MMRS sebanyak 3 

orang (0,78%) dan S2/S3 sebanyak 5 orang (1,29%). 
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b) Tenaga Keperawatan 

Tabel II.4 

Jumlah tenaga keperawatan PNS RSUD Dr Muwardi 

    

No Tenaga 

Keperawatan 

Jumlah 

SDM 

Prosentase(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S1 Keperawatan 

D4 Kebidanan 

D3 Perawat 

D3 Kebidanan 

Perawat 

kesehatan(SPK/SPR) 

Bidan 

Tenaga 

Keperawatan Lainnya 

56 

2 

376 

16 

55 

18 

7 

10,6 

0,38 

70,9 

3 

10,4 

3,4 

1,3 

 Jumlah 530 100 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari tabel tersebut jumlah tenaga peraat terbanyak adalah yang 

berpendidikan D3 keperawatan sebanyak 376 (70,9%), diikuti oleh S1 

Keperawatan sebanyak 56 orang (10,6%), perawat kesehatan sebanyak 
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55 orang(10,4%), bidan 18 orang (3,4%). Dan tenagakeperawatan 

lainnya sebanyak 7 orang (1,32%) 

c) Tenaga Kefarmasian 

 

 

 

 

Tabel II.5 

Jumlah Tenaga Kefarmasian PNS RSUD Dr Muwardi 

 

No Tenaga Kefarmasian Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Apoteker +S2/ M 

Kes/ MMR 

Apoteker 

Sarjana Farmasi 

Analis Farmasi 

Asisten Apoteker 

5 

7 

0 

7 

42 

3,4 

12,1 

0 

12,1 

72 

 Jumlah Total 58 100 
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Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari tabel tersebut jumlah tenaga kefarmasian RSUD Dr Muwardi 

terbanyak adalah yang berpenidikan Asisten Apoteker sebanyak 42 

orang (72,4%), diikuti oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan 

apoteker dan analisis farmasi sebanyak 7 orang (12,1%), kemudian yang 

berpendidikan Apoteker+S2/m Kes/ MMR sebanyak 5 Orang (3,4%). 

Sedangkan yang berpendidikan sarjana farmasi tidak ada. 

d) Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Tabel II.6 

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS RSUD Dr Muwardi  

 

No Tenaga Kesehatan 

Masyarakat 

Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

S3 Kesehatan 

Masyarakat 

S2 Kesehatan 

Masyarakat 

S1 Kesehatan 

Masyarakat 

D3 Kesehatan 

0 

2 

3 

0 

8 

4 

0 

11,8 

17,6 

4,7 

47,5 

22,5 
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Masyarakat 

D3 Sanitarian 

Tenaga Kesehatan 

Masyarakat Lainnya 

 Jumlah Total 17 100 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari tabel tersebut jumlah tenaga kesehatan masyarakat 

terbanyak adalalah yang berpendidikan D3 Sanitarian (47,5%), Diikuti 

yang berpendidikan kesehatan masyarakat lainnya sebanyak 4 

orang(22,5%), S1 Kesehatan Masyarakat sebanyak 3 orang (17,6%), dsn 

S2 Kesehatan Masyarakat sebanyak 2 orang (11,8%) 

e) Tenaga Gizi 

Tabel II.7 

Jumlah Tenaga Gizi PNS 

 

No Tenaga Gizi Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

Sarjana Gizi 

D4 Gizi 

1 

1 

6,25 

6,25 
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3 

4 

D3 Gizi 

D1 Gizi 

13 

1 

81,25 

6,25 

 Jumlah Total 16 100 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari Tabel tersebut jumlah tenaga gizi terbanyak adalah yang 

berpendidikan D3 Gizi sebanyak 13orang (81,25%). Sedangkan sarjana 

Gizi dan S1 Gizi masing-masing 1 orang. 

f) Ketrampilan Fisik 

Tabel II.8 

Jumlah tenaga ketrampilan fisik PNS 

 

No Tenaga Ketrampilan 

Fisik 

Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Fisioterapi 

Okupasi terapi 

Terapi Wicara 

Ketrampilan Fisik 

Lainnya 

20 

2 

1 

0 

87 

8,7 

4,3 

0 
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 Jumlah Total 23 100 

 

Dari tabel tersebut jumlah tenaga ketrampilan fisik terbanyak 

adalah yang berpendidikan Fisioterapi sebanyak 20 Orang  (87%), diikuti 

oleh yang berpendidikan Okupasi Terapi sebanyak 2 Orang (8,7%), dan 

yang berpendidikan terapi wicara sebanyak 1 orang. 

g) Tenaga Ketrampilan Medis 

Tabel II.9 

Jumlah Tenaga Ketrampilan Medis  

 

No Tenaga 

kettrampilan Medis 

Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Radiografer 

Radio Terapis/ 

Non Dokter 

D3 Kesehatan 

gizi 

Pengatur rawat 

gigi 

Teknisi Elektro 

16 

0 

2 

2 

3 

20 

11 

25,4 

0 

3,2 

3,2 

4,7 

31,7 

17,5 
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Sumber: RSUD Dr Muwardi 

Dari tabel tersebut jumlah tenaga ketrampilan medis terbanyak 

adalah yang berpendidikan D3 analis kesehatan sebanyak 

20orang(31,7%), diikuti oleh yang berpendidikan Radiografer sebanyak 

16 orang (23,4%), D1 analisis kesehatan sebanyak 11 orang (17,5%), 

perekam medis sebanyak 4 orang (4,7%), D3 kesehatan gigi, teknisi gigi 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

medis 

D3 Analisis 

Kesehatan 

D1 Analisis 

Kesehatan 

Refraktionis 

Optisien 

Ortetik Prostetik 

Teknisi Tranfusi 

Perekan medis 

Teknisi medis 

lainnya 

Teknisi gigi 

2 

1 

0 

4 

0 

2 

3,2 

1,6 

0 

6,3 

0 

6,3 

 Jumlah Total 63 100 
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dan pengatur rawat gigi masing-masing sebanyak 2 orang masing-

masing (3,2%). Sedangkan yang berpendidikan radioterapis, teknisi 

transfusi dan teknisi medis lainnya tidak ada. 

 

 

 

 

b) Tenaga Non Kesehatan 

Tabel II.10 

Jumlah Pegawai non kesehatan 

 

No Pegawai Non 

Kesehatan 

Jumlah 

SDM 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

S2 

S1  

D3 

SMU 

SLTP 

12 

46 

8 

171 

50 

37,26 

14,28 

2,48 

53,10 

15,52 
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6 

 

SD 43 

 

13,35 

 Jumlah Total 322 100% 

Sumber: RSUD Dr Muwardi 

 

Dari Tabel diatas Jumlah pegawai terbanyak adalah yang 

berpendidikan SMU dengan prosentase sebesar 53,10% dan pegawai 

yang paling sedikit adalah yang berpendidikan D3 dengan prosentase 

sebesar 2,48% 

g. Peralatan Medis 

Peralatan medis merupakan peralatan yang sangat 

penting dalam proses pelayanan kesehatan. Karena peralatan 

tersebut sangat membantu tim medis dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu dalam mendiagnosa penyakit pasien. Jenis 

peralatan medis yang dimiliki RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

   Tabel II.14 
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Daftar Peralatan Medis  

 

O 

LOK
ASI/ 

INST
ALASI 

 

NAMA ALAT 

Inst
alasi 
Bedah 
Sentral. 

Kamar operasi sebanyak 9 kamar lengkap 
dengan peralatannya, 2 kamar untuk pemeriksaan 
Endoskopis, ruang sadar kapasitas 12 tempat tidur, 
dilengkapi dengan Close Circuit Television, 
peralatan bedah sederhana sampai dengan 
canggih, ACL Reconstruction Set. 

Inst
alasi 
Radiologi. 

Poliscope X-Ray, C-Arm X-Ray, untuk reposisi 
tulang, arteriografi, dll, Panoramic, untuk foto gigi 
dan sekitarnya, USG 3 Dimensi, Mobile X-ray unit, 
Whole Body CT-Scan, Mammograph, Radioterapi 
Cobalt 60, ID Camera, USG dengan Probe kone 
transvaginal.  

Inst
alasi 
Laboratori
um Klinik. 

 Blood gas Analyzer, Automatic Urine Analyzer, 
Electrolyte Auto Analyzer, Electrophoreses (Protein 
Serum Hemoglobin), Clinical Chemistry Auto 
Analyzer, Aggrego Meter, Hematologic Auto 
Analyzer, Fluorescent/Multimedia, Micros-cope, 
Immunologic Auto Analyzer, Laboratory 
Incenerator.  

Inst
alasi 
Rehabilitasi 
Medis 

Short Wave Diathermy, Springpull Exercise, 
Micro Wave diathermy, Shoulder Abduction Adder, 
Interferential therapy, Faradisasi, Infra red, 
Galvanisasi, Ultra Violet, TENS, Traksi 
Lumbal/Cervical, Laser, Tilting table, Ergo Cycle, 
Quadriceps Band, Hydropool therapy, Ultrasonic 
Therapy, Vacum Intense. 
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Instalasi 
Perawatan 
Intensif 

 

Instalasi Perawatan Intensive (pelayanan 
Perawatan Intensive meliputi: ICU (Intensive Care 
Unit), ICCU (Intensive Coronary Care Unit), PICU 
(Pediatric NICU (Neonatal Intensive Care Unit), 
renal Unit/Hemodialisis, ruang Intermediate 
Intensive Care Unit masing-masing dilengkapi 
dengan monitor serta suction pump dan syring 
pump. 

. 
Gizi dan 
CSSD/ 
Laundry 

Tray Conveyor, Insulated Patient Tray VIP, 
Insulated Patient tray and Soup Bowl, Cold room 
walk-in, Dish Washer, Suspended fume food with 
fire fighting, Air Compressor for Laundry, Flat Work 
Ironer, Laundry Cart, Ironing Table with Spotiting, 
Illuminated Inspection Table, Folding Table, Linen 
Exchange Cart, Trolley Washing Apparatus, Rotary 
press, Bulk Collection Trolley, Sewing with Table, 
Washer Extractor 20 Kg, Pass Thr Washer Extr.110 Kg, 
Tumble dryer, Steam Steriliser Pass Through, 
Formalene Steam Steriliser, Pass Through, Inst. 
Washer/Dryer, Basket Set of Surgical Instrument, 
Glove Processor & tester, Sonic cleaner. 

Sumber: RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

h.Jenis Pelayanan Kesehatan 

Jenis pelayanan kesehatan yang dimiliki RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta cukup banyak, jenis dan pelayanan 

kesehatannya adalah sebagai berikut: 

1. IGD 

2. Rawat Jalan 

3. Poliklinik Cendana 

4. Klinik Alergi Imunolog 
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5. Jadwal Poliklinik 

6. Rawat Inap I 

7. Rawat Inap II 

8. Rawat Inap IV 

9. Paviliun Cendana 

10. Instalasi Bedah Sentral 

11. Instalasi Perawatan Intensif 

12. Instalasi Rehabilitasi Medis 

13. Instalasi Radiologi 

14. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik 

15. Instalasi Mikrobiologi Klinis; Instalasi Parasitologi dan  Mi- 

 krologi; Patologi Anatomi  

16. Instalasi Gizi 

17. Instalasi Farmasi 

18. Instalasi CSSD dan Laundry 

19. Instalasi Sanitasi 

20. Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal  

21. Instalasi Pusat Teknologi Informasi Terpadu 
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22. Jadwal Instalasi 

23. SMF/Bagian Ilmu Kesehatan Anak 

24. SMF/Bagian Bedah 

25. SMF/Bagian Penyakit Dalam 

26. SMF/Bagian Obstetri Ginekologi 

27. SMF/Bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler 

28. SMF/Bagian Paru 

29. SMF/Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 

30. SMF/Bagian Mata 

31. SMF/Bagian Penyakit Saraf 

32. SMF/Bagian Ilmu Penyakit THT 

33. SMF/Bagian Gigi dan Mulut 

34. SMF/Bagian Radiologi 

35. Klinik Kesehatan Jiwa/Psikiatris 

36. Klinik Voluntary Consulting and Testing 

37. Medical Check Up 

38. Klinik Indriya Ratna  

B. Susunan Organisasi RSUD Dr.Moewardi 
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a.Susunan Organisasi RSUD Dr.Moewardi Surakarata 

Di dalam rumah sakit struktur organisasi sangat 

diperlukan, karena dengan adanya suatu struktur organisasi yang 

baik dapat tercipta kerjasama yang baik antara pihak yang 

terlibat di dalamnya untuk mewujudkan tujuan bersama dan 

terdapat adanya pembagian tugas yang dirumuskan secara 

jelas sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat 

kerancuan. Untuk RSUD Dr.Moewardi Surakarta struktur organisasi 

yang ada sudah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah No.8 Tahun 2008. 
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Secara rinci  adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

2. Wakil Direktur Pelayanan 

3. Wakil Direktur Keuangan 

4. Wakil Direktur Umum 

5. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :  

 a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis 

 b) Seksi Mutu Pelayanan Medis 

6. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:  

   a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan  

b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan 

7. Bidang Pelayanan penunjang, terdiri dari :  

a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang  

b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang 

8. Bidang Anggaran & Perbendaharaan, terdiri dari :  

a) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Anggaran  

b) Seksi Perbendaharaan & Penata Usahaan Pengeluaran 

9. Bidang Akuntansi & Verifikasi, terdiri dari: 

a) Seksi Akuntansi Keuangan dan Manajemen  
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b) Seksi Verifikasi 

10. Bidang Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari:  

a) Seksi Pengembangan Pendapatan 

b) Seksi Penatausahaan Pendapatan  

11. Bagian Perencanaan, terdiri dari :  

 a)  Sub Bagian Bina Program  

 b)  Sub Bagian Monitoring dan evaluasi 

 c)  Sub Bagian Pemasaran  

12. Bagian Sekretariat, terdiri dari: 

 a)  Sub Bagian Tata Usaha  

 b)  Sub Bagian Rumah Tangga 

 c)  Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 

13. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari: 

 a)  Sub Bagian Organisasi dan Administrasi Pegawai 

 b)  Sub Bagian Mutasi Pegawai  

c)  Sub Bagian Pengembangan Pegawai 

14. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari: 
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 a)  Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan 

 b)  Sub Bagian Penelitian dan Perpustakaan 

 c)  Sub Bagian Kerjasama Pendidikan 

 Di samping pejabat struktural seperti di atas dalam  melaksanakan 

tugas pelayanan ditunjuk pula pejabat fungsional  yang memimpin Instalasi-

instalasi. Dalam penelitian ini lokasi berada pada instalasi rawat jalan maka 

Struktur organisasi instalasi rawat jalan adalah sebagai berikut: 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA  

 Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisa data penelitian 

untuk menjawab perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini tentang 

bagaimana tingkat kepuasan pelanggan pelayanan rawat jalan RSUD Dr Muwardi. 

Dalam bab ini berisi tentang Deskripsi responden, uji validitas, uji reabilitas kuesioner 

hasil penelitian kinerja dan harapan serta analisa rata-rata tingkat kepuasan 

pelanggan pelayanan rawat jalan RSUD Dr Muwardi. 

A. HASIL PENELITIAN 

1.  Deskripsi Responden 

Deskripsi responden berisi tentang gambaran responden yang menjadi obyek 

dalam penelitian.Responden dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan RSUD Dr 

Muwardi yang berjumlah 96 pasien. Analisa deskriptif terdiri dari tiga bagian yaitu: 

pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur dan berdasarkan jenis 

pekerjaan. 
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Tabel III.1 

Jumlah Responden instalasi rawat jalan RSUD Dr Muwardi  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

(November 2009) 

Jenis kelamin Frekuensi Prosentase(%) 

Laki-laki 

Perempuan 

47 

49 

48% 

51,04% 

 96 100% 

Sumber: Hasil penyebaran kuesioner 

  Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden terditi dari pasien Laki-laki 

sebanyak 47 responden atau 48,96% dan responden perempuan sebanyak 49 

responden atau 51,04%. 

Tabel III.2 

Deskripsi Responden Instalasi rawat jalan RSDM Dr Muwardi  

berdasarkan usia 

(November 2009) 

 

Usia Frekuensi 

responden 

Prosentase(%) 

9 
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15-20 

21-30 

31-40 

41-50 

50keatas 

16 

29 

24 

16 

11 

16,67% 

30,20% 

25% 

16,67% 

11,46% 

 96 100% 

Sumber: Hasil penyebaran kuesioner 

Dari tabel diatas pengunjung rawat jalan RSUD Dr Muwardi mayoritas berusia 

21-30 dengan  frekuensi 29 responden atau 30,20%, sedangkan pada usia 50 tahun 

keatas adalah jumlah responden paling sedikit yaitu  11 responden atau 11,46%. 

Tabel III.3 

Deskripsi Responden Instalasi rawat jalan RSDM Dr Muwardi  

berdasarkan jenis pekerjaan 

(November 2009) 

Jenis Pekerjaan Frekuensi Prosentase(%) 

Pelajar/Mahasiswa 

Swasta 

PNS/TNI Polri 

Buruh/Tani 

Lain-lain 

22 

40 

14 

5 

15 

22,92 

41,67 

14,58 

5,20 

20.83 
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 96 100% 

Sumber: Hasil penyebaran kuesioner 

Dari tabel diatas jumlah pasien rawat jalan yang terbanyak adalah yamg 

bekerja pada sektor swasta sebanyak 40 responden atau 41,67%, Sedangkan yang 

berprofesi sebagai buruh/tani menempati posisi yang terkecil yaitu sebesar 5 atau 

5,20%. 

2. UJI VALIDITAS DAN RELIBILITAS 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk 

mengumpulkan data, sehingga perlu dilakukan suatu pengujian agar data yang 

dihasilkan, dapat diketahui apakah memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi atau 

tidak.  

 

1. Uji Validitas 

Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya 

alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. 

Untuk menguji tingkat validitas, maka menggunakan teknik korelasi “Product 

Moment”( Suharsimi Arikunto, 2002: 146 )  

       n ( ∑xy ) - ( ∑x∑y )                                        
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 rxy   = 

                     [ n∑ x² - (∑x)² ][ n∑ y² - (∑y)² ]  

keterangan : 

rxy =   koefisien korelasi product moment pearson 

n =   jumlah responden 

x =   jumlah pertanyaan 

y =   skor total 

 Langkah-langkah yang harus ditempuh: 

a. Menentukan df (degree of Fredom) rumusnya adalah df=N-nr. 

N=jumlah kasus 

nr= Banyaknya variable yang dikorelasikan. 

dari rumus diatas maka df=96-2=94dan tingkat signifikansi 5% maka 

didapat r tabel sebesar 0,202. 

b. Membandingkan antara rtabel dengan r observasi . Jika ro lebih besar dari rt 

maka dikatakan valid. Sebaliknya jika r tabel lebih besar dari ro maka dikatakan 

tidak valid.  

Hasil pengujian validitas butir-butir pertanyaan indikator kinerja. 

Tabel III.4 

Hasil pengujian validitas indikator kinerja 
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x 

 

x 

No r 

hasil 

r tabel Status 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,742 

0,909 

0,917 

0,879 

0,552 

0,807 

0,756 

0,843 

0,777 

0,608 

0,737 

0,739 

0.863 

0,816 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Hasil olah data 

 

Tabel III.5 

Hasil Pengujian Validitas Indikator Harapan  

No r 

hasil 

r tabel Status 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

0,361 

0,463 

0,729 

0,575 

0,476 

0,585 

0,584 

0,585 

0,631 

0,414 

0,482 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

0,202 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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xii 

12 

13 

14 

0,502 

0,596 

0,639 

 

0,202 

0,202 

0,202 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Hasil olah data 

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel diatas, menunjukkan 

bahwa seluruh item pertanyaan diatas  dikatakan valid, karena terbukti tingkat 

signifikansi r hasil lebih besar daripada r tabel, yakni sebesar 0,202 

2. Uji Reliabilitas 

 Reabilitas adalah istilah yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik koefisien alpha ( α )   

( Husein Umar, 2002 :207 ) dan rumusnya adalah sebagai berikut  

     k         ∑σb 2 

     r11      =   (                )     (  1            )     

    k - 1          σt2 

 

Keterangan : 

r11            = koefisien reliabilitas 
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k   = banyaknya butir pertanyaan  

σt2  = varian total 

 

∑σb 2  
= jumlah varian butir 

Tabel III.6 

Hasil uji reliabilitas 

Indikator r Alpha r Tabel 

Kinerja 

Harapan 

0,956 

0,822 

0,202 

0,202 

Sumber: Olah data 

Dari tabel diatas r Alpha lebih besar dari r tabel, Maka hasil pengujian seluruh item 

pertanyaan baik indikator kinerja dan harapan adalah reliabel. Seluruh  butir pertanyaan kinerja 

memiliki reabilitas sebesar 0,956, sedang untuk harapan sebesar 0,822. 

3. HARAPAN 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan rawat jalan Rumah Sakit dr 

Muwardi dapat diketahui berdasarkan 14 unsur pelayanan minimal yang digunakan 

untuk mengetahui Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 

(KepmenPAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004) yang terdiri dari  Prosedur pelayanan, 

Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, Kedisiplinan petugas 

pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, 

Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan 

keramahan petugas, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, 

Kepastian jadwal pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kenyamanan lingkungan. 
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Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing unsur pelayanan disertai hasil 

penilaian harapan pelayanan yang ada 

a. Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit 

Untuk prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit pasien 

mengharapkan RSUD Dr Muwardi memberikan kemudahan tahapan 

pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dari 96 responden  yang diteliti, 

maka diperoleh hasil persepsi harapan atas pelayanan RSUD Dr Muwardi 

dari unsur prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit terdapat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel III.7 

Harapan pasien terhadap 

Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

5 

4 

3 

2 

1 

66 

27 

3 

0 

0 

68,75% 

28,125% 

3,125% 

0 

0 

330 

108 

9 

0 

0 
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Tidak Penting 

  96 100% 447 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel penilaian Penilaian Harapan pasien terhadap Prosedur 

pelayanan yang sederhana dan tidak rumit diatas tingkat harapan sangat 

penting mempunyai prosentase sebesar 68,75% sedangkan prosentase yang 

terkecil terdapat pada tingkat cukup penting sebesar 3,125% 

b. Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan 

Berikut ini  akan disajikan data  tentang harapan atas pelayanan RSUD 

Dr Muwardi dari unsur kemudahan persyaratan  untuk memperoleh 

pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 

 

 

 

 

Tabel III.8 

Harapan Pasien terhadap 

Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh 

Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan 
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Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

54 

36 

6 

0 

0 

56,25% 

37,5% 

6,25% 

0 

0 

270 

144 

18 

0 

0 

  96 100% 432 

Sumber : Penyebaran kuesioner 

Dari tabel diatas tingkat harapan sangat penting memiliki prosentase 

terbesar yaitu sebesar 56,25%,sedangkan tingkat harapan terkecil terdapat 

pada cukup penting sebesar 6,25% . pasien menilai unsur diatas sangat penting 

hal ini ditunjukkan dengan  prosentase sangat penting yang besar (56,25%) 

c. Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan 

Berikut ini disajikan data mengenai harapan atas pelayanan rumah sakit 

dari unsur keberadaan petugas dalam memberikan pelayanan. 
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Tabel III.9 

Harapan Pasien Terhadap 

Keberadaan dan kepastian petugas dalam memberikan pelayanan 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

51 

35 

10 

0 

0 

53,125% 

36,458% 

16,417% 

0 

0 

255 

140 

30 

0 

0 

  96 100% 425 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

Dari tabel diatas yang memiliki prosentase terbesar adalah tingkat harapan 

sangat penting dengan prosentase sebesar 53,125%, sedangkan prosentase 

terkecil terdapat pada tingkat harapan cukup penting yaitu sebesar 16,417%. Ini 

berarti unsure keberadaan dan kepastian petugas dalam memberikan layanan 

pasien menganggap sangat penting. 
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d.  Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin 

Kedisiplinan petugas pelayanan dalam melayani pasien ditunjukkan dengan 

ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan. Ketepatan dalam hal ini 

adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kepuasan dapat terbentuk jika dalam memberikan pelayanan petugas tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Hasil penelitian harapan  pasien terhadap pelayanan rumah sakit pada 

unsur petugas memberikan pelayanan dengan disiplin adalah sebagai berikut: 

Tabel III.10 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas memberikan Pelayanan yang disiplin 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

27 

34 

29 

2 

4,167% 

28,125% 

35,41% 

30,208% 

2,09% 

20 

108 

102 

58 

2 
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  96 100% 421 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan terbesar terdapat pada tingkat 

harapan Cukup penting sebesar 35,41%. Dan tingkat harapan terkecil terdapat pada 

sangat tidak penting sebesar 2,09%. Pasien mempunyai harapan terhadap unsur 

petugas memberikan pelayanan dengan disiplin  cukup penting, karena tingkat 

harapannya terbesar yaitu 35,41%. 

e. Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan 

Hasil harapan  pasien terhadap pelayanan rumah sakit pada unsur  

petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan terdapat pada 

tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel III.11 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 
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xx 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

48 

43 

5 

0 

0 

50% 

44,80% 

5,2% 

0 

0 

240 

172 

15 

0 

0 

  96 100% 427 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Tingkat harapan pada unsur petugas bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan, yang terbesar prosentasenya adalah sangat penting sebesar 

50% dan yang terkecil adalah  cukup penting sebesar 5,2%. Ini artinya pasien 

mempunyai harapan yang sangat penting terhadap unsure petugas bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan. 

f. Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan 

Hasil penilaian tentang harapan  pasien terhadap pelayanan rumah sakit 

pada unsur  petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan. 
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Tabel III.12 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

62 

30 

4 

0 

0 

64,58% 

31,25% 

4,17% 

0 

0 

310 

120 

12 

0 

0 

  96 100% 442 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan sangat penting mempunyai prosentase 

terbesar  sebesar 64,58%. Dan prosentase terkecil cukup penting sebesar 4,17%. Ini 
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artinya pasien menganggap unsur petugas terampil dan ahli dalam 

menyelenggarakan pelayanan sangat penting. 

g. Petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

Hasil penilaian tentang harapan  pasien terhadap pelayanan rumah sakit 

pada unsur petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.13 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

5 

4 

50 

37 

52,08% 

38,545% 

250 

148 
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Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

3 

2 

1 

9 

0 

0 

9,375% 

0 

0 

27 

0 

0 

  96 100% 425 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan terbesar terdapat pada sangat penting 

sebesar 52,08% dan terkecil terdapat pada cukup penting sebesar 9,375%. Pasien 

mempunyai Tingkat harapan Sangat penting terhadap unsur petugas memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat. 

h. Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan golongan/ 

status masyarakat 

Hasil penilaian tentang kinerja dan harapan  pasien terhadap pelayanan 

rumah sakit pada unsur petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa 

membedakan golongan/ status masyarakat 
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Tabel III.14 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan golongan/ 

status masyarakat 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

51 

34 

11 

0 

0 

53,125% 

35,417% 

11,458% 

0 

0 

255 

136 

33 

0 

0 

  96 100% 424 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan terbesar terdapat pada sangat penting 

sebesar 53,125% dan terkecil sebesar 11,458% pada cukup penting. Pasien 

menganggap unsur petugas memberikan pelayanan yang adil sangat penting 

karena memiliki prosentase yang besar. 

i. Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah 
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Data dibawah ini merupakan hasil harapan pasien atas pelayanan 

rumah sakit dari unsur petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan 

ramah. 

 

 

 

 

 

Tabel III.15 

Harapan Pasien Terhadap 

Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

5 

4 

3 

2 

1 

46 

43 

7 

0 

0 

47,917% 

44,79% 

7,293% 

0 

0 

230 

172 

21 

0 

0 
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Tidak Penting 

  96 100% 423 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas unsur petugas memberikan pelayanan dengan sopan 

dan ramah tingkat harapan sangat penting memiliki prosentase terbesar sebesar 

47,917% dan yang terkecil pada tingkat harapan cukup penting sebesar 7,293%. 

Pasien menilai tingkat harapan pada unsur ini sangat penting.   

j. Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat 

Dari hasil harapan masyarakat tentang besarnya biaya pelayanan yang 

dapat dijangkau masyarakat terdapat pada tabel dibawah ini. 

Tabel III.16 

Harapan Pasien Terhadap 

Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

5 

4 

3 

2 

1 

44 

41 

11 

0 

0 

45,84% 

42,71% 

11,45% 

0 

0 

220 

164 

33 

0 

0 
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Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

  96 100% 417 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan sangat penting memiliki prosentase 

terbesar sebesar 45,84% dan prosentase terkecil pada tingkat harapan cukup penting 

sebesar 11,45%. Pasien menganggap besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau 

oleh masyarakat  sangat penting.  

k. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima 

Dari hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui besarnya harapan dari 

unsur Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang 

diterima. 

Tabel III.17 

Harapan Pasien Terhadap 

Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

5 

4 

3 

33 

54 

9 

34,375% 

56,25% 

9,375% 

165 

216 

27 
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Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  96 100% 408 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan penting memiliki prosentase terbesar 

sebesar 56,25% dan prosentase terkecil terdapat pada cukup penting sebesar 9,375%. 

Pasien menganggap unsur kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan 

pelayanan yang diterima penting. 

l. Pelaksanaan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

Dari penyebaran kuesioner dapat diketahui besarnya tingkat harapan 

dari unsur pelaksanaan  jadwal pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut 

Tabel III.18 

Harapan Pasien Terhadap 

Pelaksanaan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 5 38 39,59% 190 
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Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

4 

3 

2 

1 

46 

12 

0 

0 

47,9% 

12,5% 

0 

0 

184 

36 

0 

0 

  96 100% 410 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan yang terbesar adalah penting dengan 

prosentase sebesar 47,9% dan tingkat harapan terkecil adalah cukup penting sebesar 

12,5%. Pasien menganggap unsur pelaksanaan jadwal pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan penting. 

m. Kebersihan, kerapian  dan kenyamanan sarana dan Prasarana RS 

Hasil penilaian harapan atas pelayanan  Rumah sakit dari unsur kebersihan, 

kerapian dan kenyamanan sarana dan prasarana rumah sakit terdapat pada 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel III.19 

Harapan Pasien Terhadap 
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Kebersihan, kerapian  dan kenyamanan sarana dan Prasarana RS 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

44 

24 

27 

1 

0 

45,83% 

25% 

28,125% 

1,045% 

0 

220 

96 

81 

2 

0 

  96 100% 399 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat harapan terbesar adalah sangat penting sebesar 

45,83% dan terkecil tidak penting dengan prosentase sebesar 1,045%. Pasien 

menganggap unsur kebersihan, kerapian dan kenyamanan sarana dan prasarana 

rumah sakit sangat penting. 

n. Adanya jaminan keamanan lingkungan Rumah Sakit 

Dari hasil penyebaran kuesioner harapan dari unsur adanya jaminan 

keamanan adalah sebagai berikut: 

Tabel III.20 
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Harapan Pasien TerhadapAdanya jaminan keamanan lingkungan Rumah Sakit 

Tingkat 

Harapan 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Penting 

Penting 

Cukup 

Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak Penting 

5 

4 

3 

2 

1 

49 

33 

13 

1 

0 

51,04% 

34,375% 

13,54% 

1,045% 

0 

245 

132 

39 

2 

0 

  96 100% 418 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

4. Kinerja 

Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing unsur pelayanan disertai hasil 

persepsi/penilaian pasien tentang kinerja pelayanan. 

a. Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit 

Untuk prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit RSUD Dr 

Muwardi memberikan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada pasien. RSUD Dr muwardi berusaha untuk memberikan prosedur 

pelayanan yang mudah sehingga pasien mendapatkan kemudahan dari 

hal tersebut. Dari 96 responden  yang diteliti, maka diperoleh hasil persepsi 
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tentang kinerja pelayanan RSUD Dr Muwardi dari unsur prosedur pelayanan 

yang sederhana dan tidak rumit terdapat pada tabel dibawah ini: 

Tabel III.21 

Kinerja Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

30 

36 

24 

0 

6,25% 

31,25% 

37,5% 

25% 

0 

30 

120 

108 

48 

0 

  96 100% 306 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

Dari tabel Penilaian Pasien terhadap kinerja Prosedur pelayanan yang 

sederhana dan tidak rumit prosentase terbesar terdapat pada tingkat cukup baik 

(37,5%)dan prosentase terkecil terdapat pada sangat baik sebesar 6,25%. Pasien 

menilai kinerja pada unsur ini cukup baik. 

b. Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan 
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 Dalam Memberikan pelayanan kepada Pasien, Rumah sakit berupaya untuk 

memberikan kemudahan persyaratan baik teknis maupun administratif, 

apakah sesuai dengan jenis pelayanannya. 

Berikut ini  akan disajikan data kinerja pelayanan RSUD Dr Muwardi 

dari unsur kemudahan persyaratan  untuk memperoleh pelayanan sesuai 

dengan jenis pelayanan. 

Tabel III.22 

Kinerja Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

26 

40 

22 

0 

8,34% 

27,5% 

41,7% 

22,91% 

0 

40 

104 

120 

44 

0 

  96 100% 308 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel Penilaian Pasien terhadap Kinerja Kemudahan Persyaratan 

baik teknis maupun administratif untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan 
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jenis pelayanan, pasien menilai kinerjanya cukup baik dengan prosentase 41,7% dan 

kinerja terkecil sebesar 8,34% pada kinerja sangat baik. 

c. Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan 

 Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, petugas pelayanan  dalam hal 

ini dokter, perawat, dagian administrasi maupun petugas lainnya selalu ada 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Karena pasien merupakan 

prioritas utama dalam pelayanan rumah sakit. 

Berikut ini disajikan data mengenai kinerja pelayanan rumah sakit dari 

unsur keberadaan petugas dalam memberikan pelayanan. 

Tabel III.23 

Kinerja Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

26 

38 

26 

2 

4,16% 

27,08% 

39,58% 

27,08% 

2,1% 

20 

104 

114 

52 

2 
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  96 100% 292 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel Penilaian Pasien terhadap kinerja Keberadaan dan Kepastian 

Petugas dalam memberikan pelayanan tingkat kinerja cukup baik sebesar 39,58%dan 

tingkat kinerja terkecil pada sangat tidak baik sebesar 2,1%. Pasien menilai kinerja 

pada unsur ini cukup baik. 

d.  Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin 

Kedisiplinan petugas pelayanan dalam melayani pasien ditunjukkan dengan 

ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan. Ketepatan dalam hal ini 

adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kepuasan dapat terbentuk jika dalam memberikan pelayanan petugas tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Hasil penelitian tentang kinerja pelayanan rumah sakit pada unsur 

petugas memberikan pelayanan dengan disiplin adalah sebagai berikut: 

Tabel III.24 

Kinerja Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

5 

4 

3 

4 

27 

34 

4,16% 

28,15% 

35,41% 

20 

108 

102 
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xxxvi 

 

xxxvi 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

2 

1 

29 

2 

30,20% 

2,1% 

58 

2 

  96 100% 290 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel Penilaian Pasien terhadap kinerja Petugas memberikan 

pelayanan dengan disiplin, tingkat kinerja dengan prosentase terbesar adalah cukup 

baik (35,41%) dan tingkat prosentase terkecil pada tingkat kinerja sangat tidak baik 

sebesar 2,1%. Pasien menilai kinerja petugas cukup baik. 

e. Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan 

Hasil penilaian tentang kinerja pelayanan rumah sakit pada unsur  

petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan terdapat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel III.25 

Kinerja Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

5 

4 

4 

26 

4,17% 

27,08% 

20 

104 
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xxxvii 

 

xxxvii 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

3 

2 

1 

51 

13 

2 

53,13% 

13,54% 

2,08% 

153 

26 

2 

  96 100% 305 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel Penilaian Pasien terhadap kinerja Petugas bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayaan, Prosentase terbesar terdapat pada tingkat kinerja 

cukup baik (53,13%) dan yang terkecil terdapat pada sangat tidak baik (2,08%). 

Pasien menilai kinerja pada unsur ini cukup baik. 

f. Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan 

Hasil penilaian tentang kinerja pelayanan rumah sakit pada unsur  

petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan. 

 

 

 

Tabel III.26 

Kinerja Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan 

Tingkat Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 
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xxxviii 

Kinerja 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

25 

44 

21 

2 

4,17% 

26,04% 

45,84% 

21,87% 

2,08% 

20 

100 

132 

42 

2 

  96 100% 296 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja dengan prosentase terbesar adalah 

cukup baik (45,84%) dan prosentase paling kecil adalah sangat tidak baik (2,08%). 

Pasien menilai kinerja pada unsur diatas cukup baik.  

g. Petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

Hasil penilaian tentang kinerja pelayanan rumah sakit pada unsur petugas 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

Tabel III.27 

Kinerja Petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 
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xxxix 

 

xxxix 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

16 

36 

40 

2 

2,08% 

16,67% 

37,5% 

41,67% 

2,08% 

10 

64 

108 

80 

2 

  96 100% 264 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja dengan prosentase terbesar terdapat 

pada tidak baik sebesar 41,67% dan tingkat harapan terkecil terdapat pada tingkat 

kinerja sangat baik dan sangat tidak baik dengan prosentase yang sama sebesar 

2,08%. 

h. Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan golongan/ 

status masyarakat 

Hasil penilaian tentang kinerja pelayanan rumah sakit pada unsur 

petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan golongan/ 

status masyarakat. 

Tabel III.28 

Kinerja Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan 

golongan/ status masyarakat 
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xl 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

18 

45 

29 

2 

2,08% 

18,75% 

46,875% 

30,208% 

2,08% 

10 

72 

135 

58 

2 

  96 100% 277 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik memiliki prosentase yang 

terbesar (46,875%) dan prosentase terkecil terdapat pada tingkat sangat baik dan 

sangat tidak baik dengan prosentase 2,08%. Pasien menilai kinerja pada unsur tersebut 

cukup baik karena prosentasenya yang besar.  

 

i. Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah 

Data dibawah ini merupakan hasil penilaian kinerja  pelayanan rumah 

sakit dari unsur petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah. 

Tabel III.29 

Kinerja Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah 
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xli 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

16 

44 

28 

2 

6,25% 

16,7% 

45,8% 

29,17% 

2,08% 

30 

64 

132 

56 

2 

  96 100% 286 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik mempunyai prosentase  

terbesar senilai 45,8% dan prosentase terkecil terdapat pada sangat tidak baik 

sebesar 2,08%. Ini artinya pasien menilai kinerja pada unsur petugas memberikan 

pelayanan dengan sopan dan ramah cukup baik.  

j. Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat 

Dari hasil pengukuran kinerja besarnya biaya pelayanan yang dapat 

dijangkau masyarakat terdapat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel III.30 

Kinerja Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

25 

43 

26 

0 

2,08% 

26,04% 

44,8% 

27,08% 

0 

10 

100 

129 

52 

0 

  96 100% 291 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas prosentase tingkat kinerja cukup baik merupakan 

prosentase yang terbesar(44,8%) dan prosentase terkecil terdapat pada unsur sangat 

baik (2,08%). Pasien menilai unsur biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat 

cukup baik. 

k. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima 
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Dari hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui besarnya kinerja 

pelayanan dari unsur Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan 

pelayanan yang diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.31 

Kinerja Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang 

diterima 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

23 

36 

33 

0 

4,17% 

23,958% 

37,5% 

34,375% 

0 

20 

92 

108 

66 

0 
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xliv 

Sangat 

Tidak Baik 

  96 100% 286 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik memiliki prosentase yang 

besar (37,5%) sedangkan tingkat kinerja sangat baik memiliki prosentase terkecil 

(4,17%). Ini artinya unsur Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan 

pelayanan yang diterima memiliki kinerja cukup baik. 

l. Pelaksanaan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

Dari penyebaran kuesioner dapat diketahui besarnya tingkat kinereja dari 

unsur pelaksanaan  jadwal pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel III.32 

Kinerja Pelaksanaan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan 
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xlv 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

28 

40 

22 

2 

4,17% 

29,17% 

41,67% 

22,91% 

2,08% 

20 

112 

120 

44 

2 

  96 100% 298 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik memiliki prosentase terbesar 

(41,67%) dan prosentase terkecil terdapat pada tingkat sangat tidak baik (2,08%). 

Pasien menilai kinerja pada unsure ini cukup baik.  

m. Kebersihan, kerapian  dan kenyamanan sarana dan Prasarana RS 

Hasil penilaian terhadap kinerja dari unsur kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan sarana dan prasarana rumah sakit terdapat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel III.33 

Kinerja Kebersihan, kerapian  dan kenyamanan sarana dan Prasarana RS 

Tingkat Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

xlvi 
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Kinerja 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

9 

23 

40 

24 

0 

9,375% 

23,95% 

41,67% 

25% 

0 

45 

92 

120 

48 

0 

  96 100% 305 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik memiliki prosentase terbesar 

(41,67%) dan prosentase terkecil terdapat pada tingkat sangat baik (9,375%). Pasien 

menilai kinerja unsur kebersihan, kerapian dan sarana prasarana RS cukup baik. 

n. Adanya jaminan keamanan lingkungan Rumah Sakit 

Dari hasil penyebaran kuesioner penilaian terhadap kinerja unsur adanya 

jaminan keamanan adalah sebagai berikut: 

Tabel III.34 

Kinerja Adanya jaminan keamanan lingkungan Rumah Sakit 

Tingkat 

Kinerja 

Bobot Frekuensi Prosentase Hasil 
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xlvii 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

26 

37 

28 

0 

5,21% 

27,08% 

38,54% 

29,17% 

0 

25 

104 

111 

56 

0 

  96 100% 296 

Sumber: Hasil Penyebaran Kuesioner 

 Dari tabel diatas tingkat kinerja cukup baik memiliki prosentase terbesar 

(38,54%) dan prosentase terkecil terdapat pada tingkat kinerja sangat baik (5,21%). 

Pasien menilai kinerja unsur jaminan keamanan cukup baik.  

2. Analisa rata-rata penilaian kinerja dan harapan pada masing-masing 

unsur pelayanan 

 Berdasarkan data-data penelitian pasien tentang kinerja dan harapan 

atas pelayanan rawat jalan RSUDDr Muwardi dapat diketahui tingkat kesesuaiannya 

dengan membandingkan antara skor kinerja dengan skor harapan. Tingkat 

kesesuaian inilah yang menentukan urutan peningkatan prioritas unsur-unsur yang 

mempengaruhi kepuasan pasien. Dari hasil penelitian diatas unsur tingkat kesesuaian 

yang paling kecil adalah  Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tepat.sebesar 62,10% Sedang yang kedua tingkat kesesuaian yang paling kecil 

adalah Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan 
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xlviii 

 

xlviii 

golongan/ status masyarakat dengan tingkat kesesuaian sebesar 65,33% . Sedangkan 

untuk peringkat ke 3 hingga 14 secara berturut-turut adalah sebagai berikut Petugas 

terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan(66,96%), Petugas memberikan 

pelayanan dengan sopan dan ramah (67,13%), Prosedur pelayanan yang sederhana 

dan tidak rumit (68,45%),  Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin (68,88%),  

Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat (69,78%),  

Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima 

(70,09%), Adanya jaminan keamanan lingkungan Rumah Sakit (70,81%), Kemudahan 

Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh pelayanan yang 

sesuai dengan jenis pelayanan (71,29%),  Petugas bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayaan (71,76%) 

Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (72,68%),  

Kebersihan, kerapian  dan kenyamanan sarana dan Prasarana RS (76,44%), 

Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan (80,94%). 

Selanjutnya berdasarkan data-data tabel diatas maka berikut ini akan disajikan 

tabel perhitungan rata-rata dari penilaian kinerja dan harapan  pada masing-masing 

unsur pelayanan yang disajikan berdasarkan urutan tingkat kesesuaian terkecil. 

Tabel III.35 

Perhitungan Rata-rata dari penilaian Kinerja dan penilaian Harapan  

pada masing-masing Unsur pelayanan 

N Unsur-

unsur 

Penil Penil X Y Tin

gkat 
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xlix 

o Pelayanan aian 

Kine

rja 

aian 

Har

apan 

  kesesuaia

n 

1 Petuga

s memberikan 

pelayanan 

dengan 

cepat dan 

tepat. 

264 425 2

,75 

4

,43 

62,

10 

2 Petuga

s memberikan 

pelayanan 

dengan adil, 

tanpa 

membedaka

n golongan/ 

status 

masyarakat 

277 424 2

,89 

4

,42 

65,

33 

3 Petuga

s terampil dan 

ahli dalam 

menyelengga

rakan 

pelayanan. 

296 442 3

,08 

4

,6 

66,

96 

4 Petuga

s memberikan 

pelayanan 

dengan 

284 423 2

,96 

4

,41 

67,

13 
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l 

 

l

sopan dan 

ramah 

5

 

Prosed

ur pelayanan 

yang 

sederhana 

dan tidak 

rumit 

306 447 3

,19 

4

.66 

68,

45 

6

 

 

Petuga

s memberikan 

pelayanan 

dengan 

disiplin 

290 421 3

,02 

4

,39 

68,

88 

7 Besarn

ya biaya 

pelayanan 

dapat 

dijangkau 

oleh 

masyarakat 

291 417 3

,03 

4

,34 

69,

78 

8 Kesesu

aian antara 

biaya yang 

dikeluarkan 

dengan 

pelayanan 

yang diterima 

286 408 2

,98 

4

,25 

70,

09 
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li 

 

li 

9 Adanya 

jaminan 

keamanan 

lingkungan 

Rumah Sakit 

296 418 3

,08 

4

,35 

70,

81 

1

0 

Kemud

ahan 

Persyaratan 

baik teknis 

maupun 

administratif 

untuk 

memperoleh 

pelayanan 

yang sesuai 

dengan jenis 

pelayanan 

308 432 3

,21 

4

,5 

71,

29 

1

1 

Petuga

s 

bertanggung 

jawab dalam 

memberikan 

pelayaan 

305 427 3

,18 

4

,45 

71,

76 

1

2 

Jadwal 

pelayanan 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

yang 

298 410 3

,10 

4

,27 

72,

68 
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lii 

 

lii 

ditetapkan 

 

1

3 

 

Kebersi

han, kerapian  

dan 

kenyamanan 

sarana dan 

Prasarana RS 

 

305 

 

399 

 

3

,18 

 

4

,16 

 

76,

44 

 

1

4 

 

Kebera

daan dan 

Kepastian 

Petugas 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

 

292 

 

425 

 

3

,04 

 

4

,43 

 

80,

94 

 Rata-

rata 

  3

,04 

4

,40 

 

Sumber: Hasil penyebaran kuesioner 

Keterangan: 

 X = Rata-rata skor tingkat kinerja  

Y = Rata-rata skor tingkat harapan pasien 

 X Rata-rata total skor kinerja 
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Y = Rata-rata total skor harapan 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui perhitungan rata-rata 

dari penilaian kinerja pada masing-masing unsur pelayanan: 

· Unsur Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat memiliki rata-

rata skor kinerja ( X )=2,75, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,43.  

Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur 

Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan 

· Unsur Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan 

golongan/ status masyarakat memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=2,89, lebih kecil 

daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,42. Karena rata-rata skor kinerja lebih 

kecil daripada skor harapan maka unsur Petugas memberikan pelayanan 

dengan adil, tanpa membedakan golongan/ status masyarakat, pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan  

· Unsur Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan, memiliki 

rata-rata skor kinerja ( X )=3,08, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) 

=4.6 Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur  

Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan  

· Unsur petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, memiliki rata-

rata skor kinerja ( X )=2,96 lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4.41 

Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsure  
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petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan  

· Unsur Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit, memiliki rata-rata 

skor kinerja ( X )=3,19, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,66. 

Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur 

Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit pasien menilai kinerjanya 

belum memuaskan 

· Unsur Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin, memiliki rata-rata skor 

kinerja ( X )=3,02, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,39. Karena 

rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur Petugas 

memberikan pelayanan dengan disiplin pasien menilai kinerjanya belum 

memuaskan 

· Unsur Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat, memiliki 

rata-rata skor kinerja ( X )=3,03, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) 

=4,34. Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur 

Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat, pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan 

· Unsur Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang 

diterima, memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=2,98, lebih kecil daripada rata-rata 

skor harapan (Y ) =4.25. Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor 

harapan maka unsur Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan 

pelayanan yang diterima, pasien menilai kinerjanya belum memuaskan 
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· Unsur adanya jaminan keamanan lingkungan rumah sakit  memiliki rata-rata skor 

kinerja ( X )=3,08, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,35  Karena 

rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur  Adanya 

jaminan keamanan lingkungan rumah sakit, pasien menilai kinerjanya belum 

memuaskan 

· Unsur Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan, memiliki rata-rata 

skor kinerja ( X )=3,21, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) = 4,50, 

Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur 

Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan, pasien menilai kinerjanya 

belum memuaskan 

· Unsur Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan, memiliki rata-

rata skor kinerja ( X )=3,18, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) =4,45 , 

Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka unsur 

Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan, pasien menilai 

kinerjanya belum memuaskan 

· Unsur Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, memiliki 

rata-rata skor kinerja ( X )=3,10, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) 

=4,27 , Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka 

unsur  Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pasien 

menilai kinerjanya belum memuaskan 
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· Unsur Kebersihan, kerapian  dan Kenyamanan sarana dan Prasarana memiliki 

rata-rata skor kinerja ( X )=3,18, lebih kecil daripada rata-rata skor harapan (Y ) 

=4,16.  Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor harapan maka 

unsur Kebersihan, kerapian  dan Kenyamanan sarana dan Prasarana pasien 

menilai kinerjanya belum memuaskan 

· Unsur Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan 

memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=3,04, lebih kecil daripada rata-rata skor 

harapan (Y ) =4,43.  Karena rata-rata skor kinerja lebih kecil daripada skor 

harapan maka unsur Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan 

pelayanan pasien menilai kinerjanya belum memuaskan 

· Dari data tabel III.35 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor kinerja ( X )=   3,04   

dan rata-rata skor harapan (Y ) = 4,40  . Karena secara total rata-rata kinerja 

lebih kecil daripada skor harapan , maka dapat disimpulkan secara umum 

pelayanan rawat jalan RSUD Dr Muwardi dinilai belum memuaskan 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pasien pelayanan 

rawat jalan RSUD Dr Muwardi, dapat dilihat pada diagram kartesius. 

 

 

3. Diagram Kartesius 

 Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat 

bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada 
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titik-titik ( X , Y ), dimana X  merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat 

pelaksanaan atau kinerja seluruh faktor atau atribut dan Y  adalah rata-rata 

dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Dari diagram kartesius dapat diketahui unsur-unsur apa 

saja yang dianggap memuaskan dan dianggap penting oleh konsumen, 

sehingga pihak rumah sakit apat melakukan strategi-strategi untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan Tabel perhitungan penilaian rata-rata harapan dan kinerja 

pada masing-masing unsur pelayanan maka dalamn diagram kartesius dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

1. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat 

2. Petugas memberikan pelayanan dengan adil, tanpa membedakan golongan/ 

status masyarakat. 

3. Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan. 

4. Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah. 

5. Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit. 

6. Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin. 

7. Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

8. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima. 

9. Adanya jaminan keamanan lingkungan rumah sakit. 

10. Kemudahan Persyaratan baik teknis maupun administratif untuk memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan. 

11. Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayaan. 

12. Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

13. Kebersihan, kerapian  dan Kenyamanan sarana dan Prasarana RS. 

14. Keberadaan dan Kepastian Petugas dalam memberikan pelayanan. 

Dari diagram kartesius diatas  unsur-unsur pelayanan  tersebut akan 

dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius. 

1. Kuadran A 

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, namun manajemen belum melaksanakannya sesuai 
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keinginan pelanggan. Sehingga mengecewakan / tidak puas. Unsur 

pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

§ Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat (1) 

§ Petugas memberikan pelayanan dengan adil tanpa membedakan 

golongan/ status masyarakat (2) 

§ Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah (4) 

§ Keberadaan dan kepastian petugas layanan (14) 

Untuk unsur petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tepat, unsur ini dianggap penting oleh pasien dengan rata-rata skor 

kinerja ( X )=2,75 sedangkan skor harapan sebesar (Y ) = 4,43. Karena 

terletak dikuadran A maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dari unsur 

petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat dinilai 

kurang memuaskan, namun unsur ini dianggap sangat penting oleh 

konsumen, petugas belum mampu memberikan pelayanan dengan 

cepat dan tepat,padahal adanya pelayanan yang cepat dan tepat 

sangat diharapkan oleh pasien. Diharapkan pihak Rumah Sakit lebih 

memperhatikan unsur kecepatan dan ketepatan pelayanan, karena 

kecepatan pelayanan sangat diharapkan oleh pasien. 

Unsur Petugas memberikan pelayanan dengan adil tanpa 

membedakan golongan/ status masyarakat dianggap belum 

memuaskan oleh pasien dengan rata-rata kinerja ( X )= 2,89 dan skor 

harapan sebesar  (Y ) = 4,42. Unsur ini terletak pada kuadran A maka, 
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pelaksanaan pelayanannya kurang memuaskan, namun unsur 

pelayanan ini dianggap sangat penting oleh pasien. Diharapkan pihak 

Rumah Sakit lebih memperhatikan unsur Petugas memberikan 

pelayanan dengan adil tanpa membedakan golongan/ status 

masyarakat agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. 

Unsur Petugas memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah 

dianggap belum memuaskan oleh pasien dengan rata-rata kinerja 

( X )= 2,96 dan skor harapan sebesar  (Y ) = 4,41. Unsur ini terletak pada 

kuadran A maka, pelaksanaan pelayanannya kurang memuaskan, 

namun unsur pelayanan ini dianggap sangat penting oleh pasien. 

Diharapkan pihak Rumah Sakit lebih memperhatikan unsur kesopanan 

petugas agar pasien merasa lebih nyaman dalam menerima 

pelayanan. 

Unsur Keberadaan dan kepastian petugas layanan belum 

memuaskan oleh pasien dengan rata-rata kinerja ( X )= 3,04 dan skor 

harapan sebesar  (Y ) = 4,43. Unsur ini terletak pada kuadran A maka, 

pelaksanaan pelayanannya kurang memuaskan, namun unsur 

pelayanan ini dianggap sangat penting oleh pasien. Diharapkan pihak 

Rumah Sakit lebih memperhatikan unsur keberadaan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 
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Untuk itu,  pihak rumah sakit diharapkan memperbaiki pelayanan 

yang termasuk dalam kuadran A karena mempengaruhi kepuasan 

pasien terhadap pelayanan rumah sakit. 

2. Kuadran B 

Menunujukkan unsur pokok yang telah berhasil dilaksanakan rumah 

sakit, sehingga tercipta kepuasan pasien karena kinerjanya telah sesuai 

dengan harapan atau kepentingan pasien untuk itu wajib dipertahankannya. 

Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

§ Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan (3) 

§ Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit (5) 

§ Kemudahan persyaratan teknis maupun administratif untuk 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan(10) 

§ Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan (11) 

Unsur Petugas terampil dan ahli dalam menyelenggarakan 

pelayanan dianggap sangat penting oleh konsumen dan kinerjanya 

cukup memuaskan oleh pasien dengan rata-rata skor kinerja ( X )=3,08 

dan rata-rata skor harapan (Y ) =4,6. Karena terletak pada kuadran B 

maka dapat diartikan bahwa unsur ini dianggap kinerjanya cukup 

memuaskan dan dianggap penting oleh konsumen. Menurut pasien 

petugas yang terampil dan ahli dianggap sangat diharapkan dan 

sangat penting. Meskipun petugas memberikan pelayanan dengan 

terampil tidak ada salahnya jika pihak rumah sakit selalu meningkatkan 
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kemampuan petugas dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Untuk itu 

manajemen Rumah Sakit harus mempertahankan kinerjanya karena 

telah memuaskan pasien. 

Unsur Prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit 

dianggap sangat penting oleh konsumen dan kinerjanya cukup 

memuaskan oleh pasien dengan rata-rata skor kinerja ( X )=3,19 dan 

rata-rata skor harapan (Y ) =4,66. Karena terletak pada kuadran B maka 

dapat diartikan bahwa unsur ini dianggap kinerjanya cukup 

memuaskan dan dianggap penting oleh konsumen. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada dianggap 

sederhana oleh pasien sehingga dianggap mudah. Pasien 

menganggap adanya prosedur yang sederhana dan tidak rumit sangat 

diharapkan dan dianggap penting oleh pesien. Pihak rumah sakit 

diharapkan mempertahankan kinerjanya karena sudah memuaskan 

konsumen. 

Unsur kemudahan persyaratan teknis maupun administratif untuk 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan dianggap 

sangat penting oleh konsumen dan kinerjanya cukup memuaskan oleh 

pasien dengan rata-rata skor kinerja ( X )=3,21 dan rata-rata skor 

harapan (Y ) =4,35. Karena terletak pada kuadran B maka dapat 

diartikan bahwa unsur ini dianggap kinerjanya cukup memuaskan dan 

dianggap penting oleh konsumen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
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persyaratan untuk mendapatkan pelayanan sangat mudah sehingga 

tercipta kepuasan pasien. Untuk itu kinerja unsur ini  perlu 

dipertahankan. 

Unsur petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

Memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=3,21 dan rata-rata skor harapan (Y ) 

=4,35. Karena terletak pada kuadran B maka dapat diartikan bahwa 

unsur ini dianggap kinerjanya cukup memuaskan dan dianggap 

penting oleh konsumen. Kesimpulanya adalah pasien menganggap 

petugas telah bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan 

kewenanganya dan perlu mempertahankan kinerjanya yang telah 

baik. 

3. Kuadran C 

Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja. Dianggap 

kurang penting dan kurang memuaskan. Unsur pelayanan yang masuk dalam 

kuadran ini adalah: 

§ Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin (6) 

§ Besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat (7) 

§ Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang 

diterima (8)   

Unsur petugas memberikan pelayanan dengan disiplin Unsur ini 

dianggap tidak begitu penting oleh pasien dan kinerjanya biasa-biasa 
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saja dengan rata-rata skor kinerja ( X )=3,02 dan rata-rata skor harapan 

(Y ) =4,39.Hal ini dapat diartikan bahwa pasien menilai kinerja rumah 

sakit kurang memuaskan dan unsur ini dianggap kurang penting oleh 

pasien. Kesimpulanya adalah petugas pelayanan kurang begitu disiplin 

dalam memberikan pelayanan akan tetapi pasien menganggap 

kurang begitu penting. Bagi pasien yang terpenting adalah bagaimana 

mendapatkan pelayanan meskipun tidak tepat waktu. Karena sering 

kali pasien datang lebih awal dan petugas belum datang sehingga 

pasien merasa menunggu terlalu lama, padahal jam pelayanan belum 

dibuka. 

Unsur besarnya biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Unsur ini dianggap tidak begitu penting oleh pasien dan kinerjanya 

biasa-biasa saja dengan rata-rata skor kinerja ( X )=3,03 dan rata-rata 

skor harapan (Y ) =4,34.Hal ini dapat diartikan bahwa pasien menilai 

kinerja rumah sakit kurang memuaskan dan unsur ini dianggap kurang 

penting oleh pasien. Seringkali pasien merasa biaya pelayanan kurang 

terjangkau, akan tetapi karena sedang menderita sakit, biaya yang 

dikeluarkan kadang tidak terlalu dipikirkan oleh pasien. 

Unsur kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan 

yang diterima. Unsur ini dianggap tidak begitu penting oleh pasien dan 

kinerjanya biasa-biasa saja dengan rata-rata skor kinerja ( X )=2,98 dan 

rata-rata skor harapan (Y ) =4,25.Hal ini dapat diartikan bahwa pasien 
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menilai kinerja rumah sakit kurang memuaskan dan unsur ini dianggap 

kurang penting oleh pasien. Pasien terkadang menganggap besarnya 

biaya yang dikeluarkan terlalu mahal sehingga tidak sesuai dengan 

anggapan mereka terhadap pemberian pelayanan. Meskipun 

demikian pasien tidak terlalu berharap banyak terhadap kesesuaian 

antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima. 

Mereka lebih memprioritaskan pada wujud pelayanan dan 

kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. Meskipun 

demikian, pihak rumah sakit juga perlu memperhatikan unsur ini karena 

juga berpengaruh terhadap kepuasan pasien.   

4. Kuadran D 

Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, 

akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi 

sangat memuaskan. Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

§ Adanya jaminan keamanan (9) 

§ Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (12) 

§ Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sarana dan prasarana(13) 

Unsur adanya jaminan keamanan dianggap tidak begitu penting 

oleh pasien, namun pelaksanaanya sangat memuaskan. Unsur ini 

memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=3,08 dan rata-rata skor harapan (Y ) 

=4,35. Karena terletak di kuadran D, maka pasien merasa kinerja pada 

unsur ini  sangat memuaskan, namun unsur ini dianggap tidak begitu 
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penting oleh pasien. Pasien lebih tenang karena adanya jaminan 

keamanan. 

Unsur Jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. Unsur ini memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=3,10 dan rata-

rata skor harapan (Y ) =4,27. Karena terletak dikuadran D, maka dapat 

diartikan bahwa unsur ini kinerjanya memuaskan, namun dianggap 

tidak begitu penting oleh pasien, Pasien menganggap jadwal telah 

sesuai dengan ketentuan. Namun pasien menganggap tidak terlalu 

penting bagi mereka karena sudah seharusnya jadwal pelayanan 

sesuai dengan ketentuan yang ada.  

Unsur Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sarana dan 

prasarana. Unsur ini memiliki rata-rata skor kinerja ( X )=3,18 dan rata-

rata skor harapan (Y ) =4,16.  Karena terletak dikuadran D maka unsur 

ini kinerjanya memuaskan dan pasien menganggap tidak begitu 

penting, sudah seharusnya rumah sakit memperhatikan unsur 

kebersihan. Pasien lebih menganggap penting bagaimana dia 

mendapatkan pelayanan dengan baik. 

Unsur unsur diatas terletak dikuadran D. Ini artinya kinerjanya sangat 

memuaskan dan tidak begitu penting bagi konsumen dan dianggap 

berlebihan. Untuk itu pihak rumah sakit diharapkan mengurangi hal-hal 

yang dianggap kurang begitu penting bagi pasien, namun tetap 

memperhatikan  kepuasan pasien. 
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BAB IV 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

A. KESIMPULAN 

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan rata-rata skor kinerja ( X ) lebih kecil sari pada skor 

harapan (Y ). Dan skor rata-rata total kinerja X  (3.04)juga menunjukkan lebih 

kecil dibandingkan dengan rata-rata skor total harapan Y  (4.40). Maka Secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa Pelayanan rawat jalan RSUD dr Muwardi 

belum memuaskan, karena kinerjamya belum mampu memenuhi harapan 

pasien. 

2. Sedangkan berdasarkan analisa pada diagram kartesius, dengan 

membandingkan antara rata-rata skor kinerja dengan rata-rata skor harapan 

maka menghasilkan seperti dibawah ini:  

a. Kuadran A 

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, namun manajemen belum melaksanakannya sesuai 

keinginan pelanggan. Sehingga mengecewakan / tidak puas. Unsur 

pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah, Petugas memberikan 

pelayanan dengan cepat dan tepat, Petugas memberikan pelayanan 

dengan adil tanpa membedakan golongam/ status masyarakat, Petugas 

memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, Keberadaan dan 

kepastian petugas layanan. 
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b.  Kuadran B 

Menunujukkan unsur pokok yang telah berhasil dilaksanakan rumah 

sakit, untuk itu wajib dipertahankannya. Dianggap sangat penting dan 

memuaskan. Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah, Petugas 

terampil dan ahli dalam menyelenggarakan pelayanan, Prosedur pelayanan 

yang sederhana dan tidak rumit, Kemudahan persyaratan teknis maupun 

administratif untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jenis 

pelayanan, Petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

c. Kuadran C 

Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja. Dianggap 

kurang penting dan kurang memuaskan. Unsur pelayanan yang masuk dalam 

kuadran ini adalah, Petugas memberikan pelayanan dengan disiplin, Besarnya 

biaya pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat, Kesesuaian antara biaya 

yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diterima.   

d. . Kuadran D 

Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, 

akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi 

sangat memuaskan. Unsur pelayanan yang masuk dalam kuadran ini 

adalah,adanya jaminan keamanan, jadwal pelayanan sesuai dengan 

1
40 
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ketentuan yang ditetapkan, Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan sarana 

dan prasarana. 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yang bermanfaat bagi RSUD Dr Muwardi: 

1. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, maka pihak rumah sakit 

hendaknya menjadikan unsur-unsur pelayanan yang ada di kuadran A 

sebagai prioritas utama karena merupakan unsur-unsur yang dianggap 

penting oleh pasien namun kinerjanya tidak memuaskan. Unsur-unsur 

yang perlu dijadikan prioritas utama adalah: Petugas memberikan 

pelayanan dengan cepat dan tepat, Petugas memberikan pelayanan 

dengan adil tanpa membedakan golongan/ status masyarakat, Petugas 

memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, Keberadaan dan 

kepastian petugas layanan.  

Saran untuk Unsur petugas pelayanan memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tepat adalah dengan menambah jumlah petugas di 

loket pendaftaran agar pasien tidak antri terlalu lama sehingga 

pelayanan lebih cepat.  

2. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang optimal, hendaknya RSUD Dr 

Muwardi melakukan survey Kepuasan Pasien, untuk mengetahui 

penilaian kinerja pelayanan yang ada agar pelayanan selalu meningkat 

kearah yang lebih baik. 
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