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Abstrak 

 

Widia Susanti S520906021. Sistem Pembiayaan dan Faktor-Faktor Lain yang 
Mempengaruhi Kepuasan Pasien pada Pelayanan Kesehatan Gigi dan 
Mulut. Tesis Program Magister Kedokteran Keluarga. Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2008. 
 

Bukti-bukti tidak resmi menunjukkan bahwa sebagian pasien Askes 
enggan menggunakan kartu anggota Askes karena kualitas pelayanan yang 
diterima sebagai peserta Askes akan lebih rendah daripada pasien umum. Salah 
satu faktor yang diduga menjadi sebab kekurangpuasan pasien Askes adalah 
panjangnya prosedur administrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem 
pembiayaan terhadap kepuasaan pasien dalam pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan  cross-
sectional. Populasi studi (sampel) terdiri atas 50 pasien Askes dan 49 pasien 
umum (non-Askes) yang mengunjungi Poli Gigi dan Mulut RSUD Dr Moewardi, 
Surakarta. Penelitian dilakukan pada Desember 2007 sampai dengan Januari 2008. 
Variabel terikat yang diteliti adalah kepuasan pasien. Variabel bebas adalah sistem 
pembiayaan, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pendapatan. Variabel-variabel 
diukur dengan menggunakan kuesioner yang telah dilakukan tes validitas dan 
reliabilitas. Pengaruh sistem pembiayaan terhadap kepuasan pasien, dengan 
mengontrol pengaruh variabel perancu, dianalisis dengan model analisis regresi 
linier ganda, dengan menggunakan program SPSS v. 15. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang secara statistik 
signifikan sistem pembiayaan terhadap kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut. Pasien umum rata-rata memiliki skor kepuasan 1.44 lebih tinggi 
daripada pasien Askes (β= 1.44, p= 0.000). Di samping itu ditemukan, pasien 
perempuan rata-rata lebih merasa puas tentang pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut yang diterima daripada pasien laki-laki. Variabel-variabel lainnya seperti 
umur, pendidikan, dan pendapatan, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan 
dengan kepuasan pasien. 

Penelitian ini menyimpulkan, sistem pembiayaan mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pasien umum 
lebih merasa puas dengan pelayanan yang diterima daripada pasien Askes. 
Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah 
ketidakpuasan tersebut berkaitan dengan prosedur administrasi pelayanan pasien 
Askes yang terlalu panjang. 
 
 
 
Kata kunci: Sistem pembiayaan, kepuasan pasien, kesehatan gigi dan mulut  
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Abstract 

 

Widia Susanti S520906021. Payment System and Other Factors Affecting 
Patient Satisfaction in Dental and Oral Health Care Services. A Thesis for 
The Masters Program in Family Medicine, Postgraduate Program, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2008. 
 

Anecdotal evidence has indicated that some of the Askes patients were 
reluctant to use Askes member card, because the health services received by 
Askes patients were anticipated to be of lower quality than that of out-of-pocket 
patients. Among the factors supposed to cause dissatisfaction is the lengthy 
administrative procedure through which Askes patients must proceed for the 
health services to be available. This study aimed to investigate the effect of 
payment system on patient satisfaction in dental and oral health care services. 

The type of the study was analytic by use of cross-sectional design. The 
study population (sample) comprised 50 Askes patients and 49 out-of-pocket 
patients who visited Dental and Oral Health Poly-Clinics at RSUD Dr Moewardi, 
Surakarta. The study was carried out from December 2007 to January 2008. The 
dependent variable under study was patient satisfaction. The independent 
variables included payment system, sex, age, education, and income. The study 
variables were measured by use of a set of questionnaire that was pre-tested for its 
validity and reliability. The effect of payment system on the patient satisfaction, 
while controlling for confounding factors, was analyzed by use of multiple linear 
regression model that was run under SPSS v. 15 program. 

The study results showed a statistically significant effect of payment 
system on patient satisfaction in dental and oral health care services. Out-of-
pocket patients on average had the satisfaction score 1.44 higher than that of 
Askes patients (β= 1.44, p= 0.000). In addition, female patients were more 
satisfied in dental and oral health care services than male patients. Other variables 
such as age, education, and income, did not show statistically significant 
relationship with patient satisfaction. 

This study concludes that payment system affects patient satisfaction in 
dental and oral health care services. Out-of-pocket patients were more satisfied 
than Askes patients with regard to health services received. It is recommended 
that further studies be conducted to determine if the lack of patient satisfaction is 
due to the lengthy administrative procedure of Askes. 
 
 
 
Key words: payment system, patient satisfaction, dental and oral health 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

      Menurut WHO dan Azwar, cara pembayaran adalah cara pengguna 

pelayanan kesehatan membayar kepada pelaksana kesehatan di rumah sakit, pusat 

pelayanan kesehatan atau praktek – praktek swasta. Ada dua cara pembayaran 

kepada pelaksana pelayan kesehatan yaitu langsung dan melalui asuransi 

kesehatan (Azwar,1998). 

Asuransi kesehatan di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1969 

yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis 

kemerdekaan (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1993).   

 Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan 

terhadap pasien dengan cara pembayaran langsung dan cara pembayaran melalui 

asuransi kesehatan dibedakan. Pasien dengan cara pembayaran melalui asuransi 

kesehatan kadang kadang merasa enggan menggunakan kartu asuransi 

kesehatannya ,karena khawatir pelayanan kesehatan yang dia dapatkan akan lain 

dengan pasien dengan cara pembayaran langsung . 

 Pasien dengan cara pembayaran melalui asuransi kesehatan di poli gigi 

RSUD Dr Moewardi,  jumlahnya cukup banyak. Pasien tersebut, dikirim melalui 

rujukan dari puskesmas. Sedangkan pasien dengan cara pembayaran secara 

langsung dapat langsung mendapat perawatan di poli gigi RSUD Dr Moewardi 

Surakarta tanpa melalui rujukan dari puskesmas. Berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah tahun 1991, peserta Askes untuk  mandapatkan pelayanan di rumah 

sakit harus melaksanakan prosedur administrasi yang sudah ditentukan, 

Sedangkan untuk pasien non Askes atau pasien umum dapat langsung 

mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa prosedur administrasi yang rumit. 

Perbedaan prosedur administrasi tersebut dapat menjadi sebab tingkat kepuasan 

terhadap pelayanan administrasi pada pasien Askes lebih rendah daripada pasien 

non Askes atau pasien umum yang membayar secara langsung. 

 Mutu pelayanan kesehatan merupakan suatu pelaksanaan yang efektif dari 

semua aktivitas yang berkaitan dengan kualitas yang ingin dicapai dan 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelayanan kesehatan kepada 

individu atau masyarakat (Wright dan Whittington,1992). Sedangkan menurut 

Azwar mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan , yang disatu pihak dapat menimbulkan 

kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, 

serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan 

standar pelayanan profesional yang ditetapkan (Azwar,1998). 

 Penelitian ini dilakukan di bagian rawat jalan yaitu di poli gigi RSUD Dr 

Moewardi, karena  RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit 

rujukan, pasien  Askes jumlahnya cukup banyak. Data pasien Askes yang 

berkunjung ke poli gigi dan mulut RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 

2006 adalah sebanyak 3655 orang. Rata rata pasien peserta Askes perbulan adalah 

sebesar 305 orang.  Pasien tersebut, dikirim melalui rujukan dari puskesmas.  
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 Karakteristik dari pelayanan terdiri dari struktur, proses, dan hasil keluran. 

Struktur meliputi personil, peralatan , bangunan, sistem pencatatan, keuangan dan 

fasilitas. Proses mencakup semua aspek dari kegiatan pelayanan. Keluaran adalah 

hasil akhir dari pelayanan, salah satunya adalah kepuasan (Wright dan 

Whittington,1992).  Pelayanan kesehatan peserta Askes dilakukan secara 

bertingkat mulai dari pelayanan primer sampai pelayanan spesialistik melalui 

sistem rujukan sehingga jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi rawat jalan 

tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama dan rawat 

inap tingkat lanjutan. Mekanisme pembayaran menetapkan insentif bagi pelaku 

pelayanan yang akan mempengaruhi hubungan antara pelaksana pelayanan 

dengan pasien. 

 Menurut hasil penelitian  Farida dan Kushadiwijaya yang dilakukan  di 

bagian rawat inap RSU Tegalyoso Klaten, menunjukkan  tingkat kepuasan pasien 

Askes di bagian rawat inap terhadap lima aspek pelayanan di rumah sakit lebih 

rendah daripada pasien non Askes yang membayar secara langsung. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh karena proses pelayanan perawat dan proses 

administrasi di bagian rawat inap RSU Tegalyoso Klaten pada pasien Askes yang 

tingkat kepuasannya lebih rendah daripada tingkat kepuasan pasien non Askes 

terhadap lima aspek pelayanan di rumah sakit lebih rendah daripada pasien non 

Askes yang membayar secara langsung  (Farida dan Kushadiwijaya,1998). 

Berdasar latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui sistem 

pembiayaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruh  kepuasan pasien  pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.                          
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah terdapat pengaruh  sistem pembiayaan terhadap kepuasan pasien   

pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

2. Apakah terdapat pengaruh umur terhadap  kepuasan pasien   pada pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap kepuasan pasien   pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

4. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap  kepuasan pasien   pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewrdi Surakarta? 

5. Apakah terdapat pengaruh pendapatan  terhadap kepuasan pasien   pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moeawardi Surakarta?  

 

C. Tujuan penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

         Untuk mengetahui pengaruh  sistem pembiayaan,  umur, jenis kelamin 

pendidikan, dan pendapatan  terhadap kepuasan pasien   pada pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

1) Untuk menganalisa mengapa terjadi pengaruh  sistem pembiayaan 

terhadap kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan  mulut di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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2) Untuk menganalisa mengapa terjadi pengaruh  umur terhadap kepuasan 

pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan  mulut di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

3) Untuk menganalisa mengapa terjadi pengaruh  jenis kelamin terhadap 

kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan  mulut di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

4) Untuk menganalisa mengapa terjadi pengaruh  pendidikan terhadap 

kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan  mulut di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

5) Untuk menganalisa mengapa terjadi pengaruh pendapatan terhadap 

kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan  mulut di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Praktis 

1. Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

2. Dapat memberikan  informasi kepada pemberi pelayanan kesehatan mengenai       

pengaruh  sistem pembiayaan,  umur, jenis kelamin, pendidikan,  dan 

pendapatan   terhadap  kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

3. Dapat memberikan informasi kepada badan asuransi mengenai pengaruh  

sistem pembiayaan,  umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan   
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terhadap  kepuasan pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta.         
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Sistem Pembiayaan 

Cara pembayaran adalah cara pengguna pelayanan kesehatan membayar 

kepada pelaksana kesehatan di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan atau 

praktek – praktek swasta. Ada dua cara pembayaran kepada pelaksana pelayan 

kesehatan yaitu langsung dan melalui asuransi kesehatan (Azwar,1998). 

 Pengertian asuransi kesehatan dikembangkan dari pengertian asuransi 

secara keseluruhan. Asuransi kesehatan  adalah suatu sistem pembiayaan 

kesehatan dimana pengelolaan dana yang berasal dari iuran teratur peserta untuk 

membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta . Bentuk klasik dari 

asuransi kesehatan terdiri dari tiga pokok yaitu peserta, badan asuransi, dan 

pelaksana pelayanan kesehatan (Azwar,1998). 

Asuransi kesehatan apabila ditinjau dari cara imbal jasa terhadap 

pelaksana pelayanan kesehatan adalah :  

1) reimbursement yaitu pembayaran berdasarkan kunjungan peserta pada waktu 

mendapatkan pelayanan kesehatan ke penyedia pelayanan 

2) sistem prepayment dimana biaya pelayanan kesehatan dihitung sebelumnya. 

Ada tiga bentuk prepayment antara lain:  

a. sistem kapitasi yaitu pembayaran di muka berdasarkan kesepakatan 

harga yang dihitung untuk tiap peserta dalam jangka waktu tertentu  
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b. sistem paket yaitu pembayaran di muka berdasarkan kesepakatan harga 

yang dihitung untuk suatu paket pelayanan kesehatan tertentu,  

c. sistem anggaran yaitu sistem pembayaran di muka yang berdasarkan 

kemerdekaan (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1993). 

Asuransi kesehatan yang paling mutakhir adalah managed care, dimana 

sistem pembiayaan dikelola secara terintegrasi dengan sistem pelayanan. Asuransi 

Kesehatan dengan model managed care ini mulai dikembangkan di Amerika. Hal 

ini timbul oleh karena dengan sistem pembiayaan kesehatan yang lama inflasi 

biaya kesehatan terus meningkat jauh diatas inflasi rata-rata, sehingga digali 

model lain untuk mengatasi peningkatan biaya kesehatan. 

Pada hakekatnya, managed care adalah suatu konsep yang masih terus 

berkembang, sehingga belum ada suatu definisi yang satu dan universal tentang 

managed care. Namun demikian secara umum dapat didefinisikan bahwa 

managed care adalah suatu sistem dimana pelayanan kesehatan terlaksana secara 

terintegrasi dengan sistem pembiayaan, yang mempunyai 5 elemen sebagai 

berikut:  

1) Penyelenggaraan pelayanan oleh provider tertentu 

2) Ada criteria khusus untuk penetapan provider 

3) Mempunyai program pengawasan mutu dan managemen utilisasi 

4) Penekanan pada upaya promotif dan preventif 

5) Ada finansial insentif bagi peserta yang melakukan pelayanan sesuai proedur 

Salah satu elemen managed care adalah bahwa pelayanan diberikan oleh 

provider tertentu, yaitu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan meliputi aspek 
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administrasi, fasilitas sarana, prasarana, prosedur, dan proses kerja atau dengan 

istilah lain meliputi proses bisnis, proses produksi, sarana, produk dan 

pelayanannya. Dengan cara ini maka pengelola dana (asuransi) ikut 

mengendalikan mutu pelayanan yang diberikan kepada pesertanya.  

 Asuransi kesehatan di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1969 

yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis 

kemerdekaan (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1993). 

 Pelayanan kesehatan para peserta Askes dilakukan secara bertingkat mulai 

dari pelayanan primer sampai pelayanan spesialistis melalui sistem rujukan 

sehingga jaminan pemeliharaan kesehatannya meliputi rawat jalan tingkat 

pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama, dan rawat inap 

tingkat lanjutan . Mekanisme pembayaran menetapkan insentif bagi pelaku 

pelayanan yang akan mempengaruhi hubungan antara pelaksana pelayanan 

kesehatan dengan pasien. ASKES perusahaan asuransi di bawah Departemen 

Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan bagi pesertanya 

berdasarkan sistem managed care. Sebuah sistem yang mengintegrasikan 

pelayanan kesehatan dan pembiayaan. Keduanya saling terkait di dalam 

mewujudkan pemberian pelayanan kesehatan yang tepat dan efisien, dengan 

pembiayaan yang terkendali. 

 

2. Pasien Askes 

 Pasien Askes adalah pasien yang mempunyai kartu Askes yaitu  
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1) Peserta Askes dan anggota keluarganya. Peserta Askes adalah pegawai negeri 

sipil, pejabat Negara, penerima pensiunan TNI/Polri, penerima pensiunan 

pejabat Negara, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk 

jaminan pemeliharaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1991). 

Sedangkan anggota keluarganya adalah isteri atau suami yang sah dan atau 

anak angkat dari peserta yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan belum 

mencapai usia 21 tahun, belum menikah, belum berpenghasilan, dan masih 

menjadi tanggungan peserta atau sampai usia 25 tahun bagi yang masih 

mengikuti pendidikan formal. Jumlah anak yang ditanggung oleh peserta 

askes adalah 2 (dua) anak (Keppres No.16 Tahun 1994). 

2) pegawai tidak tetap (dokter/dokter gigi/bidan) (Askes, 2006). 

 

3. Pelayanan kesehatan 

 Pelayanan sebagai transaksi bisnis yang terjadi antara penyedia pelayanan 

dan konsumen untuk memproduksi hasil yang memuaskan bagi konsumen. Young 

dalam Chang menyebutkan tiga definisi pelayanan , yaitu  

1) Pelayanan adalah kinerja, dimana hal itu terjadi karena adanya interaksi antara 

konsumen dan penyedia layanan  

2) Faktor lain, misalnya sumber daya fisik atau lingkungan memainkan peranan 

penting dalam proses produksi dan konsumsi dari layanan itu sendiri. 

3) Pelayanan dibutuhkan konsumen untuk menyediakan fungsi-fungsi tertentu, 

seperti misalnya pemecahan masalah . Jadi pelayanan yang dikombinasikan 
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dengan produk barang, dialami dan dinilai oleh konsumen yang memiliki 

tujuan dan motivasi khusus untuk menggunakan layanan tersebut. 

Didalam sistem kesehatan secara managed care, perusahaan asuransi dan 

pemberi pelayanan kesehatan berada pada posisi yang saling berkaitan dan saling 

membutuhkan. Perusahaan asuransi membutuhkan provider untuk melayani 

pesertanya, dan sebaliknya provider juga membutuhkan perusahaan asuransi 

sebagai pasar potensialnya. Jadi dalam sistem bisnisnya, keduanya ini mempunyai 

bergaining power yang sama kuat, sehingga mekanisme kerjasama yang dirancang 

juga harus menggunakan prinsip win-win. Secara garis besar faktor penting yang 

menjadi titik berat perhatian perusahaan kesehatan terhadap rumah sakit adalah 

sebagai berikut: 

 1). Efisiensi 

Sebagai badan/lembaga keuangan perusahaan asuransi memberi perhatian besar 

terhadap efisiensi. Efisiensi dalam pelayanan kesehatan ditekankan kepada 

optimalisasi pelayanan/pelayanan sesuai kebutuhan medis, dan menghindari 

terjadinya overutilisasi. Organisasi, sistem dan prosedur yang diterapkan di RS 

harus menunjang kearah efisien dan efektifitas.  

2). Kesesuaian  

Banyak pelayanan kesehatan yang memberikan efek samping yang negatif pada 

pasien. Oleh sebab itu pemberian pelayanan sesuai indikasi medis dan tidak 

berlebihan selain berdampak efisiensi juga melindungi pasien dari hal-hal yang 

tidak diinginkan, misalnya adanya moral hazard. Penggunaan obat-rasional perlu 

menjadi komitmen bersama.  
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3). Ketersediaan  

 Masalah sarana dan prasarana penting untuk menjadi perhatian. Pelayanan yang 

tersedia di rumah sakit haruslah lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

baik secara medis maupun non medis, hal ini akan mempermudah pasien dan juga 

menghemat biaya.  

4). Waktu  

Banyak hal pelayanan kesehatan yang sesuai dengan waktu; kasus emergency 

memerlukan tindakan yang cepat dan akurat. Waktu tunggu yang lama baik untuk 

keperluan administratif maupun untuk tindakan medis, sering menjadi penyebab 

keluhan utama pasien. Hal ini sangat berkaitan dengan proses bisnis dan proses 

produksi rumah sakit.  

5). Kelangsungan Pelayanan  

Salah satu karakteristik pelayanan kesehatan adalah memerlukan pelayanan yang 

berkelanjutan. Sejalan dengan itu maka rumah sakit harus dapat menjamin 

ketersediaan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, dengan pelayanan 

dan mutu yang terkendali dan senantiasa terus ditingkatkan.  

6). Keamanan  

Keamanan pelayanan merupakan tuntutan utama dari samua pihak. Karena 

pelayanan kesehatan mengandung risiko yang tidak kecil maka untuk keamanan 

pasien, profesionalisme seluruh petugas rumah sakit harus dapat dijamin. Upaya 

malpraktek harus dicegah dan upaya peningkatan profesionalisme petugas harus 

merupakan komponen pokok dari manajemen rumah sakit.  
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7). Perhatian dan kepedulian  

Pelayanan pasien dengan penuh perhatian adalah sikap yang sangat diharapkan 

dari seluruh jajaran rumah sakit. Memanusiakan manusia, mendahulukan yang 

tua, ramah dalam pelayanan akan sangat membantu keseluruhan proses pelayanan. 

Bagi perusahaan asuransi itu sendiri, perlu membuat standard-standar terhadap RS 

yang akan di harapkan dapat masuk jaringan dengan membuat pembobotan 

terhadap komponen komponen tersebut diatas. Sedangkan bagi RS yang ingin 

menjadi anggota jaringan asuransi kesehatan, setelah mengetahui tuntunan 

asuransi kesehatan tersebut, dalam rangka memenangkan kompetisi, seyogyanya 

mengambil langkah-langkah untuk benchmarking dimana komponen tuntutan 

asuransi kesehatan tersebut, merupakan item untuk proses benchmarking 

selanjutnya.  

 

4. Kepuasan Pasien 

            Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang; 

perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). Kepuasan 

dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang 

dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan 

suatu jasa. 

            Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001) mendefinisikan kepuasan sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah 
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harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka 

pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan 

akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa 

lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. 

Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan 

memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut. 

            Menurut Kotler (1988) kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi 

antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang 

diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang 

mudah, Mudie dan Cottom menyatakan  bahwa  kepuasan  pelanggan  total tidak 

mungkin tercapai, sekalipun   hanya untuk sementara waktu (Tjiptono,1997). 

            Menurut Woodside et al, kepuasan dan minat perilaku pasien dalam 

menerima pelayanan rumah sakit, dipengaruhi oleh peristiwa: pada saat masuk 

rumah sakit, perawatan dari perawat, pelayanan makanan, kebersihan, pelayanan 

teknik dan pada saat keluar dari rumah sakit (Woodside et al,1989). 

          Menurut Engel et al., kepuasan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternative yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (out come) sama 

atau melampaui harapan pelanggan.Menurut Tjiptono (1996), konsep kepuasan 

pelanggan dipengaruhi tujuan perusahaan , produk, nilai, produk bagi pelanggan, 

kebutuhan atau keinginan pelanggand dan harapan pelanggan terhadap produk. 

Untuk pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanan 
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yang dipandang penting adalah efisiensi pelayanan kesehatan (45%), kemudian 

baru perhatian dokter secara pribadi pada pasien (40%),ketrampilan yang dimiliki 

dokter (35%), serta kenyamanan pelayanan yang dirasakan oleh pasien (30%) 

(Engel, et al.,1995). 

 Menurut Berkowitz, kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh 

seseorang yang telah mengalami suatu kinerja (hasil) yang telah memenuhi 

harapannya. Oleh karena itu kepuasan merupakan suatu fungsi dari berbagai 

tingkat relative pegharapan dan kinerja yang dirasakan. Jika kinerjanya sesuai 

pengharapan, orang itu puas. Jika kinerjanya tidak mencukupi pengharapan, orang 

tersebut tidak puas. Sehingga ada rentang: sangat puas (5), puas (4), biasa saja (3), 

tidak puas (2), sangat tidak puas (1). Hal ini menjadi landasan untuk menyusun 

skala dalam mengukur tingkat kepuasan pasien. Mengenai elemen yang diukur, 

mengacu pada temuan Linder-Pelz yang mengungkapkan 10 elemen yang dapat 

dipakai untuk mengukur kepuasan pasien, yaitu:                

 1)  mudah dicapai  

2)  ketersediaan sumber daya  

3)  perawatan yang berkelanjutan  

4)  kesembuhan dari hasil perawatan  

5)  pertimbangan keuangan 

6)  keramahan 

7)  perkumpulan informasi  

8)  pemberi pelayanan kesehatan yang informatif  

9)  keadaan sekeliling yang menyenangkan 
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10)  mutu pelayanan kesehatan (Berkowitz et al., 1977). 

 Kepuasan pasien tersebut bersifat multi dimensioanal dan secara umum 

dapat dibedakan atas dua kelompok , yaitu  

1) kepuasan yang mangacu hanya pada penerapan kode etik dan standart 

pelayanan profesi,  

(a) hubungan dokter-pasien (doctor patient relationship)  

(b) kenyamanan pelayanan (amenities) 

(c) kebebasan melakukan pilihan (choice)  

(d) pengetahuan dan kompetensi teknis (scientific knowledge and technical      

skill)                                  

(e) efektifitas pelayanan (effective) 

(f) keamanan tindakan (safety)  

2) kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan-persyaratan 

pelayanan kesehatan :  

(a) ketersediaan pelayanan kesehatan (available)  

(b) kewajaran pelayanan kesehatan (appropriate)  

(c) kesinambungan pelayanan kesehatan (continue)  

(d) penerimaan pelayanan kesehatan (acceptable) 

(e) ketercapaian pelayanan kesehatan (accessible)  

(f) keterjangkauan pelayanan kesehatan (affordable)  

(g) efisiensi pelayanan kesehatan (efficient) 

(h) mutu pelayanan kesehatan (quality) 
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 Menurut Carman, lima dimensi dari persepsi konsuman terhadap mutu 

pelayanan atau lebih dikenal dengan SERVQUAL (consumer perception of 

service quality) dimensions dalam berbagai jasa layanan, yaitu:  

1) tangibles (fasilitas fisik, peralatan, personalia)  

2) reliability (kemampuan untuk memenuhi layanan yang dijanjikan secara tepat 

dan   tanpa menunggu diminta) 

3)  responsiveness (keinginan untuk menolong dan memberikan layanan dengan 

segera  

4) assurance (kemampuan untuk membangkitkan rasa percaya diri dan saling 

percaya satu dengan yang lain) 

5) empathy (memberikan perhatian dan turut merasakan) (Carman, 1990). 

 Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Etter dan Perneger dengan 

menggunakan kuesioner PSQ (Patient Satisfaction Questioner) dari Ware dkk. 

Yang telah diadaptasikan, diemukan lima dimensi kepuasan yang independent 

dalam pelayanan kesehatan yaitu,  

1) kepuasan secara menyeluruh 

2) akses pelayanan  

3) teknis pelayanan medis  

4) interksi interpersonal  

5) pembiayaan (Etter dan Perneger, 1997).    

 Pasien berharap pelayanan yang dialaminya adalah pelayanan yang 

bermutu dan sesuai dengan harapannya. Dari segi pemakai jasa pelayanan, mutu 

terutama berhubungan erat dengan ketanggapan dan kemampuan petugas 
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memenuhi kebutuhan pasien,kelancaran komunikasi petugas dan pasien, 

keprihatinan serta keramah tamahan petugas dalam melayani pasien dan atas 

kesembuhan penyakit yang sedang diderita oleh pasien (Azwar,1996). 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang, puas individu karena antara 

harapan dan kenyataan dalam memakai dan pelayanan yang diberikan terpenuhi. 

 

5. Pengaruh sistem pembayaran terhadap tingkat kepuasan pasien 

 Karena adanya cara pembayaran yang berbeda menyebabkan prosedur 

adminitrasi untuk mendapatkan pelayanan juga berbeda. Untuk pasien yang 

membayar melalui asuransi kesehatan sebelum mendapatkan pelayanan di rumah 

sakit harus menyelesaiakn syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, 

sedangkan untuk pasien umum ketentuan tersebut tidak ada.  

 Pelayanan kesehatan peserta Askes dilakukan secara bertingkat mulai dari 

pelayanan primer samapi pelayanan spesialistik melalui system rujukan sehingga 

jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan 

tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama dan rawat inap tingkat lanjutan. 

Mekanisme pembayaran menetapkan insentif bagi pelaku pelayanan yang akan 

mempengaruhi hubungan antara pelaksana pelayanan dengan pasien. Insentif yang 

diterima pelaksana kesehatan yag berasal dari pasien askes lebih kecil bila 

dibandingkan dengan insetif yang diperoleh dari pasien umum. 
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6. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien   

 Menurut Griffith (1987), ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi 

perasaan puas pada seseorang yaitu : 

1) Sikap pendekatan staf pada pasien yaitu sikap staf terhadap pasien ketika 

pertama kali dating ke rumah sakit 

2) Kualitas perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja yang telah 

dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien, seberapa pelayanan perawatan 

yag berkaitan dengan proses kesembuhan penyakit yang diderita pasien dan 

kelangsungan perawatan pasien selama berada di rumah sakit. 

3) Prosedur administrasi, yaitu berkitan dengan pelayanan administrasi pasian 

yang dimulai masuk rumah sakit selama perawatan berlangsung sampai keluar 

dari rumah sakit. 

4) Waktu menunggu, yaitu berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan untuk 

berkunjung maupun waktu tunggu selama perawatan dari keluarga pasien 

maupun orang lain, dengan memperhatikan ruang tunggu yang memenuhi 

standar-standar rumah sakit, antara lain: ruang tunggu yang nyaman, tenang, 

fasilitas yang memadai, misalnya televise, kursi, air minum dan sebagainya. 

5) Fasilitas umum yang lain seperti kualitas pelayanan berupa makanan dan 

minuman, privasi dan kunjungan. Fasilitas ini berupa bagaimana pelayanan 

terhadap pemenuhan kebutuhan pasien seperti makanan dan minuman yang 

disediakan dan privasi ruang tunggu sebagai sarana bagi orang-orang yang 

berkunjung di rumah sakit. 
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6) Fasilitas ruang inap untuk pasien yang harus dirawat. Fasilitas ruang inap ini 

disediakan berdasarkan perintaan pasien mengenai ruang rawat inap yang 

dikehendakinya. 

7) Hasil perawatan yang diterima oleh pasien yaitu perawatan yang berkaitan 

dengan kesembuhan penyakit pasien baik berupa operasi, kunjungan dokter 

atau perawat   

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1   Kerangka pemikiran tentang sistem pembiayaan dan faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan 

mulutdi RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
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C. Hipotesis 

 

1. Terdapat pengaruh sistem pembiayaan terhadap  kepuasan pasien  pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Terdapat pengaruh umur terhadap kepuasan pasien  pada pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

3. Terdapat pengaruh jenis kelamin terhdap kepuasan pasien  pada pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

4. Terdapat pengaruh pendidikan terhadap kepuasan pasien  pada pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

5. Terdapat pengaruh pendapatan terhadap kepuasan pasien  pada pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian observasional analitik menggunakan pendekatan 

cross sectional. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di poli gigi RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

 Waktu penelitian : bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 

 

C. Subyek Penelitian 

Populasi sasaran : Pasien askes dan pasien umum yang mendapat pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut.                          

Populasi studi :   Pasien askes dan pasien umum yang mendapat pelayanan 

kesehatan gigi dan  mulut di poli gigi dan mulut RSUD Dr. Moewardi Surakarta    

Kriteria inklusi : 

       -    Pasien  Askes  dan pasien umum yang dapat berkomunikasi dengan         

            baik 

       -    Pasien anak diwakili oleh orang tua / saudaranya 

       -    Pasien bersedia menjadi responden 

Kriteria eksklusi : 

- Pasien yang mengalami gangguan jiwa 
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D. Jumlah Sampel 

Sampel (n) sebesar 99 orang 

Pasien  askes sebesar 50 orang dan pasien umum sebesar 49 orang 

 

E. Desain Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik pencuplikan sistematis                  

 

F.  Kerangka Penelitian 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

                                                              

 

 

 

  

 

   

 
Gambar 3.1. Kerangka penelitian tentang pengaruh  sistem pembiayaan,  umur, 

jenis  kelamin, pendidikan,  dan pendapatan keluarga  terhadap  kepuasan 
pasien   pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta 
 

Populasi 

Sampel 

Kuesioner 
Pasien askes & umum 
 

Hasil 

Variabel Bebas: 
Sistem Pembiayan 

Variabel Terikat: 
Kepusan Pasien 

Variabel Perancu: 
· Jenis kelamin 
· Umur 
· Tingkat 

pendidikan  
· Pendapatan 

 

Kesimpulan 

Analias Data 
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G.  Variabel Penelitian 

 

           1. Variabel Independen :  Sistem pembiayaan 

           2. Variabel Dependen :  Kepuasan pasien  

           3. Variabel Perancu :               (1). Umur    

                  (2). Jenis kelamin 

      (3). Pendidikan 

      (4). Pendapatan                   

 

H. Definisi Operasional Variabel Penelitian, Alat ukur dan Skala 

Pengukuran 

 

1. Sistem pembiayaan adalah cara pembayaran pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, yaitu pasien Askes dan pasien umum .  

1). Alat ukur: Kuesioner.  

2). Skala pengukuran: Nominal.   

3). Hasil pengukuran: Nilai 0 untuk kriteria pasien peserta Askes nilai  1 untuk           

kriteria pasien umum. 

2. Umur adalah umur yang dihitung dalam tahun.  

1). Alat ukur: Kuesioner.  

2). Skala pengukuran: Rasio.   

3. Jenis Kelamin adalah jenis kelamin pasien peserta askes dan pasien umum . 

1). Alat ukur: Kuesioner. 
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2). Skala pengukuran: Nominal.   

3). Hasil pengukuran: Nilai 0 untuk kriteria laki-laki, nilai 1 untuk kriteria  

perempuan. 

4. Tingkat Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh dari pendidikan formal. 

1). Alat ukur : Kuesioner.  

2). Skala pengukuran : Ordinal.   

3). Hasil pengukuran: Nilai 0 untuk kriteria tidak bersekolah, nilai 1 untuk 

kriteria berpenidikan SD, nilai 2 untuk kriteria berpendidikan SMP,  nilai 3 

untuk kriteria berpendidikan SMA, nilai 4 untuk kriteria berpendidikan 

Perguruan Tinggi (PT).  

5. Pendapatan adalah penghasilan rata-rata keluarga yang berupa finansial 

setelah dipotong pajak selama satu bulan.  

1). Alat ukur: Kuesioner.  

2). Skala pengukuran: Rasio.  

6. Kepuasan pasien adalah  tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya.   

1). Alat ukur: kuesioner. 

2). Skala pengukuran: Ordinal.  

3). Hasil pengukuran: nilai 1 untuk kriteria sangat setuju, nilai 2 untuk kriteria  

setuju, nilai 3 untuk kriteria ragu-ragu, nilai 4 untuk criteria tidak setuju  dan 

nilai 5 untuk kriteria sangat tidak setuju. 
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I. Teknik Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh pasien askes 

yang berkunjung di poli gigi dan mulut RSU Dr. Moewardi Surakarta.   

 

J. Teknik Analisa Data 

Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier ganda. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tes Validitas dan Reliabilitas 

  Pada penelitian ini, soal kuesioner tidak dilkukan tes validitas dan 

reliabilitas karena soal kuesioner tersebut diambil dari the patient satisfaction 

questionnaire short – form ( PSQ – 18 ) oleh Marshall dan  Hays (1994), yang 

telah dilakukan tes validitas dan reliabilitas. 

 

B. Deskripsi Karakteristik Sampel Penelitian 

Telah dilakukan penelitian tentang sistem pembiayaan dan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut. Penelitian tersebut dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarata pada 

bulan Desember 2007 dan Januari 2008. Jumlah  responden sebagai sampel 

penelitian  sebanyak 99 pasien yang berkunjung ke poli gigi dan mulut RSUD Dr 

Moewardi Surakarta, dengan perincian 50 responden adalah pasien askes dan 49 

responden adalah pasien umum. Responden menjawab pertanyaan pada soal-soal 

di lembar kuesioner yang dibacakan oleh peneliti.    

Kemudian dilakukan pengolahan data dengan SPSS (Stastisfical Package 

for the Social Science) Versi 15. Hasilnya pada Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3. 
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Tabel 4.1 Data karakteristik sampel 
 
Variabel N (Jumlah responden) % (persentase) 
Sistem pembiayaan 
-Askes 
-Umum 
Total 

 
- 50 
- 49 
- 99 
 

 
- 55.5 % 
- 43.5 % 
- 100 % 
 

Jenis kelamin 
-Laki-laki 
-Perempuan 
Total 

 
- 44  
- 55  
- 99 

 
- 44.4 % 
- 55.6 % 
- 100% 
 

Umur 
-21 – 30 thn 
-31 – 40 thn 
-41 – 50 thn 
-51 – 60 thn 
-61 – 70 thn 
Total 

 
- 8  
- 35 
- 31 
- 20 
- 5  
- 99 

 
-   8.1 % 
- 35.4 % 
- 31.2 % 
- 20.2 % 
-   5.1% 
- 100% 
 

Pendapatan per bln(rupiah) 
- 1.000.000 – 1.500.000 
- >1.500.000 – 2.000.000 
- >2.000.000 
Total 

 
- 36  
- 14  
- 49  
- 99 

 
- 36.4 % 
- 14.1 % 
-  49.5 % 
- 100% 
 

Tingkat Pendidikan 
-SMP 
-SMA 
-PT 
Total 

 
-   8   
- 50 
- 41 
- 99 

 
-   8.1 % 
- 55.5 % 
- 36.4 % 
- 100% 

 

Sistem Pembiayaan  

 Pada penelitian ini, jumlah pasien Askes yang menjadi responden adalah 

50 responden atau 55 % dari jumlah responden keseluruhan. Sedangkan jumlah 

pasien non Askes atau pasien umum yang menjadi responden adalah 49 responden 

atau 43.5 % dari jumlah responden keseluruhan. 
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Jenis Kelamin 

 Responden dengan jenis kelamin laki-laki pada penelitian ini berjumlah 44 

responden atau 44.4 % dari jumlah responden keseluruhan, sedangkan responden 

dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 55 responden atau 55.6 % dari jumlah 

responden keseluruhan. 

 

Umur 

 Umur responden pada penelitian ini bervariasi antara 26 tahun hingga 65 

tahun. Pada penelitian ini, responden dengan umur antara 21 tahun hngga 30 

tahun berjumlah 8 responden atau 8.1 % dari jumlah responden keseluruhan, 

responden dengan umur antara 31 tahun hingga 40 tahun berjumlah 35 responden 

atau 35.4 %, dari jumlah responden keseluruhan responden dengan umur antara 41 

tahun hingga 50 tahun berjumlah 31 responden atau 31.2 % dari jumlah responden 

keseluruhan, responden dengan umur antara 51 tahun hingga 60 tahun berjumlah 

20 responden atau 20.2 % dari jumlah responden keseluruhan, sedangkan 

responden dengan umur 61 tahun hingga 70 tahun berjumlah 5 responden atau 5.1 

% dari jumlah responden keseluruhan. 

 

Pendapatan keluarga  

 Pendapatan keluarga perbulan pada penelitian ini bervariasi antara 

Rp.1.000.000 hingga Rp.2.500.000. Responden dengan pendapatan  antara  

Rp.1.000.00 hingga Rp.1.500.000 berjumlah 36 responden atau 36.4 % dari 

jumlah respnden keseluruhan, responden dengan pendapatan antara lebih dari 
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Rp.1.500.000 hingga Rp.2.000.000 berjumlah 14.1 %dari jumlah responden 

keseluruhan, sedangkan responden dengan pendapatan  lebih dari Rp.2.000.000 

berjumlah 49.5 %dari jumlah responden keseluruhan. 

 

Tingkat pendidikan 

 Responden pada penelitian ini mempunyai tingkat pendididkan yang 

bervariasi, yaitu SMP , SMA dan Perguruan Tinggi (PT). Responden dengan 

tingkat pendidikan SMP berjumlah 8 responden atau 8.1 % dari jumlah responden 

keseluruhan, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 50 responden 

atau 55.5 %dari jumlah responden keseluruhan, sedangkan responden dengan 

tingkat pendidikan PT berjumlah 41 responden atau 36.4 % dari jumlah responden 

keseluruhan. 

 

Kepuasan Pasien 

Pasien askes mempunyai rata-rata kepuasan terhadap pelayanan gigi dan 

mulut sebesar 52.18 dengan SD 1.76. Sedangkan pasien umum mempunyai nilai 

rata-rata kepuasan terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebesar 53.65 

dengan SD 1.81. Dalam tabel 4.2 tersebut ditunjukkan status asuransi kesehatan 

mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan pasien tentang pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut. Pasien umum rata-rata merasa lebih puas dengan skor 

1.44 lebih tinggi daripada pasien Askes (β=1.44; p=0.000). 
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Tabel 4.2    Perbedaan rata-rata tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesehatan 
gigi dan mulut antara pasien Askes dan pasien Umum 
Variabel N Mean SD T p 
      
Status asuransi:      
- Askes 50 52.18 1.76 4.11 0.000 
- Umum 49 53.65 1.81   
 

 Dari boxplot pada gambar 4.1 yang diperoleh dari analisis dengan SPSS 

15 dapat dilihat distribusi nilai status asuransi, dalam hal ini adalah sistem 

pembiayaan dengan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut. Responden yang merupakan pasien umum mempunyai tingkat 

kepuasan lebih tinggi debanding dengan responden yang merupakan pasien 

Askes. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1   Perbedaan rata-rata tingkat kepuasan terhadap 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut antara pasien Askes dan 

pasien Umum (t=4.11; p=0.000) 

Status asuransi
UmumAskes

T
in

gk
at

 k
ep

ua
sa

n

58

56

54

52

50

48

70

83

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



 
 

 

 

Dari Boxplot diatas dapat dilihat bahwa pada responden yang merupakan 

pasien askes mempunyai  tingkat kepuasan yang lebih rendah.  Dengan   t=4,11 

dan p=0.000 maka dapat disimpulkan bahwa  ada hubungan yang signifikan antara 

sistem pembiayaan atau status asuransi dengan tingkat kepuasan pasien pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

Tabel 4.3 Hasil analisis regresi linier ganda tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut 
Variabel Koefisien 

regresi (β) 
T p 

    
Status asuransi    
- Askes 0   
- Umum 1.44 4.01 0.000 
Jenis kelamin    
- Laki-laki 0   
- Perempuan 0.89 2.48 0.015 
Umur (tahun) 0.003 0.16 0.875 
Pendidikan:    
- ≤ SMA 0   
- PT -0.030 0.08 0.935 
Income (rupiah) -0.025 0.06 0.953 
Konstanta  51.63 40.88 0.000 
    
N observasi 99   
Adjusted R2 0.16   
    
 

Dari Tabel 4.3 di atas dapat dilihat hasil analisa dengan program Stata 

versi 7 menggunakan koefisien regresi (β) yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara beberapa faktor yaitu sistem pembiayaan atau status asuransi, 

jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga dengan tingkat 

kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pada tabel diatas dapat 

dijelaskan sebagai  berikut: 
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Pada Tabel 4.3 tersebut menunjukkan status asuransi kesehatan atau sistem 

pembiayaan mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan pasien tentang 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pasien umum rata-rata merasa lebih puas 

dengan skor 1.44 lebih tinggi daripada pasien Askes (β=1.44; p=0.000). 

Pada tabel diatas juga menunjukkan jenis kelamin mempengaruhi tingkat 

kepuasan yang dirasakan pasien terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

Pasien perempuan rata-rata merasa lebih puas dengan skor 0.89 lebih tinggi 

daripada pasien laki-laki (β=0.89; p=0.015). 

Variabel-variabel lainnya, yaitu umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan 

keluarga, tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien. 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat  Adjusted R2  sebesar  0.16. Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel-variabel diatas mempengaruhi kepuasan pasien pada 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebesar 16 %. 

 

C. Pembahasan 

 

 Variabel-variabel  yang mempengaruhi kepuasan pasien pada pelayanan 

gigi dan mulut adalah : 

1. Sistem pembiayaan 

 Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan 

mempengaruhi kepuasan pasien pada pelayanan gigi dan mulut. Pasien non Askes 

atau pasien umum lebih puas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

dibandingkan dengan pasien Askes.  Pasien umum rata-rata merasa lebih puas 
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dengan skor 1.44 lebih tinggi daripada pasien Askes (β=1.44; p=0.000) (Tabel 

4.3). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan prosedur administrasi yang 

harus ditempuh oleh pasien Askes. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 

1991, bahwa peserta Askes untuk  mandapatkan pelayanan di rumah sakit harus 

melaksanakan prosedur administrasi yang sudah ditentukan.  

Sedangkan untuk pasien non Askes dapat langsung mendapatkan 

pelayanan di rumah sakit tanpa prosedur administrasi yang rumit  Cara 

pembayaran langsung adalah secara langsung perindividu membayar kepada 

pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan dan 

praktek swasta (Azwar,1998). Perbedaan prosedur administrasi tersebut dapat 

menjadi sebab  kepuasan terhadap pelayanan administrasi pada pasien Askes lebih 

rendah dibandingkan dengan pasien non Askes atau pasien umum yang membayar 

secara langsung.  

Mekanisme pembayaran menetapkan insentif bagi pelaku pelayanan yang 

akan mempengaruhi hubungan antara pelaksana pelayanan dengan pasien.  

Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaku pelayanan bereaksi 

terhadap insentif yang disediakan oleh berbagai mekanisme pembayaran. Insentif 

yang diterima oleh pelaku pelayan kesehatan dari pasien askes lebih rendah 

daripada pasien non askes atau pasien umum. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Farida dan Kushadiwijaya yang dilakukan di bagian rawat inap RSU 

Tegalyoso Klaten yang menunjukkan  tingkat kepuasan pasien Askes di bagian 

rawat inap terhadap lima aspek pelayanan di rumah sakit terseb ut lebih rendah 

daripada pasien non Askes yang membayar secara langsung. Lima aspek tersebut 
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adalah pelayanan dokter, pelayanan perawat, pelayanan administrasi, pelayanan 

penunjang, dan pelayanan sarana fisik.  

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Marsuli dkk. (2005) dalam penelitian 

yang dilakukan di instalasi rawat jalan RSUD Dr. M. Yunus propinsi Bengkulu. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi pasien Askes terhadap mutu 

pelayanan di instalasi rawat jalan RSUD Dr. M. Yunus propinsi Bengkulu lebih 

rendah dibandingkan persepsi pasien umum.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulinda dan Kristiani (2006) di kota Jambi 

menunjukkan bahwa persepsi pasien Askes terhadap mutu pelayanan balai 

pengobatan umum puskesmas lebih rendah dibandingkan dengan persepsi pasien 

umum.  

 

2. Jenis kelamin   

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi 

kepuasan yang dirasakan pasien terhadap  pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

Pasien  perempuan merasa lebih puas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut dibandingkan dengan pasien  laki-laki. Pasien perempuan rata-rata merasa 

lebih puas dengan skor 0.89 lebih tinggi daripada pasien laki-laki (β=0.89; 

p=0.015) (Tabel 4.3). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada pada 

pasien perempuan itu sendiri, misalnya sifat lebih sabar, lebih mengalah, sehingga 

dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diterimanya akan menghasilkan 

perasaan lebih puas jika dibandingkan dengan pasien laki-laki.  
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Kemungkinan lain adalah dari sisi pelayanan kesehatan, karena biasanya 

pasien perempuan diperlakukan  dengan lebih ramah dan lebih halus ,sehingga 

tingkat kepuasan yang dirasakan pasien perempuan lebih tinggi dibanding dengan 

pasien laki-laki. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Heriandi, yang 

dilakukan di RSOB. Dalam penelitiannya ditemukan tingkat kepuasan yang 

dirasakan pasien  laki-laki terhadap mutu pelayanan rumah sakit lebih rendah 

dibandingkan pasien perempuan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh  Awliya (2003), di Dental Collage of 

King Saud University menunjukkan tingkat kepuasan yang dirasakan pasien  laki-

laki  terhadap ketersediaan elevator dan lamanya waktu perjanjian dalam 

perawatan gigi lebih rendah dibanding dengan pasien perempuan.    

Penelitan lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian oleh 

Kressin dkk. (1999) di Departemen of Veterans Affairs Health Care yang 

menyebutkan tingkat kepuasan yang dirasakan  pasien perempuan terhadap 

pemberian resep lebih tinggi dibandingkan pasien laki-laki.  

Penelitian yang dilakukan Dubrvka (2000), menyebutkan tingkat kepuasan 

yang dirasakan pasien perempuan terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

untuk kemampuan pengunyahan pada pemasangan gigi palsu rahang bawah  lebih 

tinggi dibandingkan pasien laki-laki.  

 Variabel-variabel yang tidak mempengaruhi kepuasan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah : umur, tingkat pendidikan dan 

pendapatan keluarga. Pada Tabel 4.3, pada variabel umur dapat dilihat β=0.003 

dan p=0.875, hal ini menunjukkan umur tidak mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap kepuasan pasien pada pelayanan gigi dan mulut. Begitu juga 

dengan tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga, yang dapat dilihat pada table 

4.3, untuk variabel tingkat pendidikan  β=0.030 dan p=0.935, sedangkan untuk 

pendapatan keluarga β=0.025 dan p=0.953. Hasil tersebut menunjukkan tingkat 

pendidikan dan pendapatan keluarga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Bahrmpour dan Zolaka (2008) yang 

menunjukkan umur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kepuasan pasien di rumah sakit Kerm.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian Haydar Sur dkk. (2004) yang 

dilkukan di klinik gigi Turki. Penelitian ini menunjukkan umur, tingkat 

pendidikan dan jenis kelamin tidak mempengaruhi kepuasan pasien secara 

signifikan  terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi di Turki.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

1.  Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional). Pada 

desain potong lintang, semua variabel diukur pada saat yang sama. Dengan 

demikian desain ini tidak dapat memastikan pengaruh sistem pembiayan dan 

jenis kelamin terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

2.  Penelitian ini mendapatkan hasil estimasi yang tidak signifikan antara 

pengaruh umur, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut. Dengan demikian perlu penelitian lebih lanjut 
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dengan ukuran sampel lebih besar untuk meningkatkan kuasa statistik 

(statistical power). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembiayaan mempunyai 

pengaruh yang secara statistik signifikan terhadap kepuasan pasien. Pasien umum 

lebih puas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diterima daripada 

pasien Askes, dan perbedaan kepuasan tersebut secara statistik signifikan. 

 Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pasien perempuan merasa lebih 

puas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diterima daripada pasien 

laki-laki, dan perbedaan tersebut secara statistik signifikan. 

 Umur, tingkat pendidikan dan pendapatan tidak memiliki pengaruh yang 

secara statistik signifikan terhadap kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut yang diterima.    

  

B. SARAN 

 

Penelitian ini memberikan sejumlah saran sebagai berikut, pertama pihak 

managemen rumah sakit perlu meningkatkan kulitas pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut kepada pasien Askes, sehingga kepuasan yang didapatkan pasien Askes 

sama dengan kepuasan yang didapatkan pasien umum.  
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Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

apakah ketidapuasan tersebut berkaitan dengan pemberian insentif bagi pemberi 

pelayanan kesehatan untuk pasien Askes dan pasien umum yang berbeda. 

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

apakah ketidakpuasan tersebut berkaitan dengan prosedur administrasi pelayanan 

pasien Askes yang terlalu panjang. 
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