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Abstrak 

Kepuasan merupakan salah satu indikator baik tidaknya suatu pelayanan dan salah satu akibat dari rendahnya 
kepuasan dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien ke puskesmas setempat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kepuasan pasien berdasarkan dimensi tangible, reliability, emphaty, responsiveness dan assurances 
terhadap pelayanan puskesmas daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil di kabupaten Keerom. Desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah sampel 
sebanyak 150 orang yang terdiri atas 50 pasien rawat inap puskesmas Arso Kota mewakili daerah perkotaan, 50 
pasien puskesmas Arso III untuk daerah pedesaan dan 50 pasien puskesmas Senggi untuk daerah terpencil. 
Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat dan uji beda yang 
digunakan adalah uji Kruskal Wallis kemudian dilanjutkan dengan Uji Mann-Whitney dengan bantuan software 
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien untuk daerah perkotaan, pedesaan dan terpencil 
secara berurutan untuk dimensi tangible sebesar  68%, 74%, dan 90% dengan nilai signifikan p=0,026; untuk 
dimensi reliability sebesar 92%, 82% dan 92% dengan nilai signifikan p=0,193; untuk dimensi  emphaty sebesar 
94%, 96% dan 98% dengan nilai signifikan p=0,596; untuk dimensi responsiveness sebesar 74%, 78%, dan 98%; 
dengan nilai signifikan p=0,003 dan untuk dimensi assurance sebesar 92%, 90% dan 76% dengan nilai signifikan 
p=0,043. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di daerah 
perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil berdasarkan dimensi tangible, responsiveness dan assurance, 
sedangkan untuk dimensi reliability dan  emphaty tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan untuk ke tiga 
daerah.  
 
Kata kunci : kepuasan pasien, kualitas, puskesmas, Kabupaten Keerom,  

 

 

Abstract 

The proportion of health center visits in urban and remote areas in Keerom regency very low compared to rural 
areas . Satisfaction is one indicator of whether or not a service , and one result of lower satisfaction can be seen 
from the number of patient visits to the local health center. This study aimed to determine differences in patient 
satisfaction with health center services urban , rural and remote areas of the Keerom regency. Design research 
is a quantitative study with cross sectional approach . Total sample of 150 people consisting of 50 patients  Arso 
Kota health centers represent urban area , 50 patients Arso III health centers for rural health centers and 50 
patients Senggi for remote areas. Analysis of data is a bivariate analysis using the Kruskal-Wallis test followed 
by Mann - Whitney test to see which areas have different satisfaction levels with the help of SPSS software . The 
results showed that patient satisfaction for urban, rural and remote  tangible dimension sequentially to 68%, 
74%, and 90% with a significant value p = 0.026; for reliability dimension by 92%, 82% and 92% with 
significant value p = 0.193; empathy for the dimensions by 94%, 96% and 98% with a significant value of p = 
0.596; responsiveness to the dimensions of 74%, 78%, and 98%, with a significant value of p = 0.003 and for the 
assurance dimension by 92% , 90% and 76% with a significant value of p = 0.043. From the results of the study 
concluded that there are differences in the level of patient satisfaction in urban, rural and remote areas based on 
tangible dimension, responsiveness and assurance, while for reliability and empathy dimensions there is no 
difference in the level of satisfaction for all three regions. 
 
 
Keywords : patient satisfaction, quality, health centers, Keerom Regency 
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PENDAHULUAN 

Untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan, pemerintah telah 

menyediakan beberapa sarana/fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Salah satu 

fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah Puskesmas. Sebagai ujung 

tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia maka puskesmas perlu 

mendapatkan perhatian terutama berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan puskesmas 

sehingga dalam hal ini puskesmas terlebih pada puskesmas yang dilengkapi dengan unit rawat 

inap dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta 

meningkatkan fasilitas/sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat 

pengguna jasa layanan kesehatan (Sovia, 2013). 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan 

antara lain adalah masih tingginya disparitas atau perbedaan status kesehatan. Meskipun 

secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status 

kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih 

cukup tinggi. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan saat 

membacakan sambutan Menteri Kesehatan pada acara Workshop Nasional Keperawatan dan 

Peringatan Hari Perawat Sedunia pada tanggal 12 Mei 2011. Dalam sambutan tersebut 

dipaparkan beberapa isu pokok dalam kurun waktu 2010 – 2014 yang perlu mendapat 

perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, 

termasuk PPNI dan seluruh lapisan masyarakat, diantaranya adalah disparitas pelayanan 

kesehatan antar wilayah geografi, antar sosial ekonomi, dan antar gender, serta belum 

optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat maupun alat kesehatan 

(Kemenkes RI, 2011). 

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi terjadinya disparitas adalah 

wilayah Kabupaten Keerom provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Keerom berada 

termasuk dalam wilayah terpencil, Topografi Kabupaten Keerom umumnya bervariasi antara 

datar dan bergelombang meliputi wilayah bagian utara, timur, selatan, dan daerah sekitar 

perbatasan. Daerah datar sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, terutama terdapat di Distrik 

Arso, Arso Timur, dan Skanto. 

Mengingat banyaknya karakteristik wilayah yang sulit diakses dari beberapa distrik ke 

ibukota kabupaten, serta pentingnya pelayanan kesehatan maka untuk meningkatkan cakupan 

pelayanan kesehatan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat maka diantara 8 

puskesmas yang ada, 4 diantaranya merupakan puskesmas rawat inap, yakni puskesmas Arso 
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Kota di distrik Arso, yang merupakan puskesmas di wilayah perkotaan, Puskesmas Arso III di 

distrik Skanto yang merupakan wilayah pedesaan,  Puskesmas Waris di distrik Waris juga di 

wilayah pedesaan, dan Puskesmas Senggi di wilayah terpencil. Persentasi kunjungan pasien 

puskesmas rawat inap di Kabupaten Keerom tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 1. 

Beberapa penelitian sebelumnya sangat banyak yang membahas mengenai kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pasien dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan 

yang biasa disingkat RATER (reliability, assurance, tangible, emphaty, dan responsiveness) 

antara lain Astrini (2012) dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan (Servqual) 

rawat inap terhadap kepuasan pasien rumah sakit Puri Cinere, Kanaidi (2011) tentang 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rumah sakit hasan sadikin Bandung,  

Saino (2013) tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di puskesmas 

Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Rangkuti (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Petisah Kota Medan Tahun 

2012, dan Irwandy (2013) dengan judul analisis disparitas kualitas pelayanan puskesmas di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Secara teori, rendahnya jumlah kunjungan dapat terjadi karena berbagai faktor antara 

lain, kondisi derajat kesehatan masyarakat yang sedang baik pada saat itu, pemberian 

pelayanan kesehatan yang belum maksimal yang sesuai dengan ekspektasi pasien, adanya 

pesaing, pasien lebih memilih pengobatan alternatif, atau pasien lebih memilih untuk berobat 

sendiri, atau berobat ke luar daerah. Dari berbagai asumsi diatas penulis lebih memilih asumsi 

yang menyatakan bahwa rendahnya jumlah kunjungan pasien terjadi lebih dikarenakan oleh 

pemberian pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan dari puskesmas, mengingat kondisi 

derajat kesehatan masyarakat yang tidak banyak mengalami perubahan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, kurangnya pesaing dan akses menuju tempat pengobatan di luar daerah yang 

cukup sulit. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan persepsi pasien tentang kepuasan terhadap kualitas pelayanan rawat inap 

yang diberikan oleh masing-masing puskesmas di wilayah perkotaan, pedesaan dan wilayah 

terpencil. 

 

BAHAN DAN METODE 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional study (Sugiyono, 2010). Penelitian Cross Sectional merupakan penelitian yang 
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bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap dependen 

dimana pengukuran antara sebab dan efek dalam waktu yang sama. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Keerom antara lain puskesmas Arso kota yang mewakili wilayah 

perkotaan, puskesmas Arso III mewakili wilayah pedesaan, sedangkan untuk wilayah 

terpencil diwakili oleh puskesmas Senggi yang berlangsung dari bulan Oktober 2013 sampai 

februari 2014. 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap yang ada di puskesmas 

Arso Kota, Arso III dan Senggi tahun 2013. Sampel diambil dengan teknik quota sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan jumlah atau quota terlebih dahulu, 

dimana dalam penelitian ini diambil kuota sebanyak 150 responden untuk tiga puskesmas  

sehingga masing-masing puskesmas terdiri atas 50 responden. 

Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara, yaitu data primer dari kuisioner tentang 

kepuasan pasien di daerah perkotaan, pedesaan daan daerah terpencil, dan data sekunder 

Berupa data yang diperoleh dari referensi  atau  buku-buku penunjang, Dinas Kesehatan Kab. 

Keerom dan laporan kunjungan pasien di ruang rawat inap Puskesmas Arso Kota, Arso III 

dan Senggi Kabupaten Keerom yang digunakan untuk melengkapi data primer untuk 

keperluan penelitian 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini berupa Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di unit rawat inap puskesmas daerah 

perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil. untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat 

kepuasan di daerah perkotaan, pedesaan, dan terpencil  digunakan uji Kruskal Wallis dan 

dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dengan bantuan program SPSS. 

Hipotesis Penelitian 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan dimensi tangible, reliability, 

emphaty, responsiveness dan assirances terhadap kualitas pelayanan kesehatan di 

puskesmas daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil di Kabupaten Keerom 

Ha :  Terdapat perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan dimensi tangible, reliability, emphaty, 

responsiveness dan assirances terhadap kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas 

daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil di Kabupaten Keerom 
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HASIL 

Karakteristik Responden 

 Tabel 2 menunjukkan distribusi responden berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan dan jenis pembayaran yang digunakan. Tabel tersebut menunjukkan 

bahwa dari 150 responden, mayoritas berada pada kelompok umur 21 – 30 tahun yaitu 

sebanyak 55 orang, berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 81 orang, umumnya hanya 

berpendidikan SD yaitu sebanyak 48 responden, sebagian besar bekerja sebagai petani atau 

nelayan yaitu sebanyak 54 orang, dan lebih banyak menggunakan jenis pembayaran umum 

yaitu sebanyak 66 orang. 

Tingkat Kepuasan Pasien 

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan 

puskesmas berdasarkan dimensi tangible di puskesmas daerah terpencil sebesar 90%, daerah 

pedesaaan sebesar 74% dan daerah perkotaan sebesar 68%. untuk dimensi reliability di 

puskesmas daerah perkotaan dan daerah terpencil sebesar 92%, sedangkan daerah pedesaan 

sebesar 82%. Pada dimensi Emphaty di puskesmas daerah terpencil sebesar 98%, daerah 

pedesaan sebesar 96% dan daerah perkotaan sebesar 94%, dimensi responsiveness di 

puskesmas daerah terpencil sebesar 98%, daerah pedesaan sebesar 78% dan daerah perkotaan 

sebesar 74%. Dan pada dimensi assurance di puskesmas daerah perkotaan sebesar 92%, 

daerah pedesaan sebesar 90% dan daerah terpencil sebesar 76%. 

Perbedaan Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan di Daerah perkotaan, 
pedesaan, dan Terpencil 
 

 Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4, bahwa pada dimensi Tangible, 

nilai probabilitas atau p-value = 0,026 < 0,05 , maka H0 ditolak. hal ini juga dapat dilihat pada 

nilai chi square hitung = 7,329 > chi square tabel = 5,991 yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kepuasan pada daerah perkotaan, pedesaan dan terpencil. dan  pada nilai Mean 

Rank terlihat bahwa daerah perkotaan memiliki nilai terendah dan daerah terpencil memiliki 

nilai tertinggi. sama halnya untuk dimensi responsiveness dan assurance diperoleh nilai 

probabilitas atau p-value lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk dimensi Reliability dan 

emphaty  diperoleh p-value lebih besar dari 0,05. 

Selanjutnya untuk melihat antar daerah mana yang berbeda dari ketiga dimensi 

(tangible, responsiveness dan assurance) digunakan uji Mann Whitney yang hasilnya dapat 

dilihat pada Tabel 5. pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien di 

daerah terpencil berbeda secara signifikan (p < 0,05) dibandingkan dengan daerah perkotaan 
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dan pedesaan pada dimensi tangible dan ressponsiveness. Sedangkan untuk daerah perkotaan 

dengan daerah pedesaan tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan baik dari dimensi  

tangible, ressponsiveness, maupun assurance. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan 

puskesmas berdasarkan dimensi tangible dan responsiveness lebih tinggi di daerah terpencil 

dibandingkan daerah pedesaan dan perkotaan, sedangkan untuk dimensi assurance lebih 

tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan dan terpencil. Untuk  dimensi 

reliability dan emphaty, penilaian responden pada ketiga daerah dapat dikatakan hampir sama 

dilihat dari persentasenya dan uji statistik memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kepuasan pasien rawat inap di daerah perkotaan, pedesaan dan terpencil. 

Pada penelitian ini, kualitas pelayanan menggunakan indikator kepuasan pasien. 

menurut Nurachmah  (2005), kepuasan pasien didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi 

bahwa suatu produk yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan.  

Dari hasil penelitian terhadap 150 responden di Kabupaten Keerom menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi 

tangible di puskesmas daerah terpencil sebesar 90%, untuk daerah pedesaan sebesar 74% 

sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar 68%. 

Bila dicermati secara nyata, kualitas tangible seperti tampilan bangunan serta fasilitas 

puskesmas di daerah perkotaan lebih lengkap dibandingkan di daerah terpencil dan daerah 

pedesaan. Sesuai hasil penelitian Harefa et.al (2007) tentang analisis regional SAKERTI 

(Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia) tahun 2000 menunjukkan bahwa 

proporsi penampilan fisik lebih banyak di Puskesmas perkotaan dibandingkan di Puskesmas 

pedesaan. Akan tetapi, persepsi mengenai tingkat kepuasan menunjukkan hal yang 

sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa ekspektasi pasien di daerah perkotaan lebih tinggi 

dibandingkan daerah terpencil dan pedesaan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Irwandy (2013) yang meneliti tentang kualitas 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memperoleh hasil bahwa tingkat 

kepuasan pasien pada aspek tangible di daerah pesisir lebih tinggi dibandingkan daerah 

perkotaan dan pedalaman. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah  

terpencil berdasarkan dimensi tangible di kabupaten Keerom. Nilai Mean Rank menunjukkan 
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nilai rata-rata dari perangkingan terhadap jawaban responden, terlihat bahwa daerah perkotaan 

memiliki nilai Mean Rank terendah (menandakan tingkat kepuasan responden di daerah 

perkotaan  paling rendah) dan Mean Rank daerah terpencil yang tertinggi (menandakan 

tingkat kepuasan responden di daerah terpencil paling tinggi) pada dimensi tangible. 

Selanjutnya untuk mengetahui daerah mana saja yang benar-benar memberikan 

perbedaan yang bermakna maka dilakukan analisis multiple comparison (Pos Hoc test) jenis 

Mann-Whitney. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan pasien 

pada dimensi tangible puskesmas di daerah perkotaan dengan daerah terpencil, demikian pula 

pada daerah pedesaan dengan daerah terpencil. Sedangkan untuk daerah perkotaan dengan 

pedesaan diperoleh bahwa tidak ada perbedaan tingkat kepuasan pasien puskesmas. 

Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya (Lee et al., 2000). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di daerah perkotaan sama dengan 

tingkat kepuasan pasien di daerah terpencil, dan dapat dikatakan bahwa pasien menganggap 

puskesmas di daerah perkotaan dan terpencil dapat diandalkan serta tepat waktu dalam 

memberikan pelayanan yang akurat,  sedangkan untuk daerah pedesaan tingkat kepuasannya 

lebih rendah, hal ini dapat disebabkaan karena kurangnya perhatian petugas puskesmas di 

daerah pedesaan. Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat kepuasan di daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil.  

Emphaty yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi, 

yang diberikan kepada para pasien dengan berupaya memahami keinginannya (Lee et al., 

2000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi emphaty di puskesmas daerah terpencil sebesar 

98%, daerah pedesaan sebesar 96% dan daerah perkotaan sebesar 94%. Hal ini berarti pasien 

menganggap bahwa petugas puskesmas telah memberikan perhatian yang tulus dan 

memahami keinginan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan baik di daerah 

perkotaan, daerah pedesaan, maupun di daerah terpencil. Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan di daerah perkotaan, 

pedesaan, dan terpencil.  

Responsiveness (daya tanggap) yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien dengan penyampaian informasi 

yang sejelas-jelasnya (Lee et al., 2000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi responsiveness 

di puskesmas daerah  terpencil sebesar 98%, daerah pedesaan sebesar 78% dan daerah 
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perkotaan sebesar 74%. Rendahnya kepuasan pasien di daerah pedesaan mungkin disebabkan 

banyaknya pasien yang harus dilayani setiap harinya (berdasarkan data kunjungan), dan 

tenaga kesehatan yang masih kurang oleh karena itu kejadian pengantrian pasien yang 

panjang tidak dapat terhindarkan sehingga mempengaruhi penilaian pasien.  

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan 

pasien di daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah  terpencil berdasarkan dimensi 

responsiveness di Kabupaten Keerom. Selanjutnya untuk mengetahui daerah mana saja yang 

benar-benar memberikan perbedaan yang bermakna maka dilakukan analisis multiple 

comparison (Pos Hoc test) jenis Mann-Whitney. Hasil uji menunjukkan adanya perbedaan 

tingkat kepuasan pasien pada dimensi responsiveness puskesmas di daerah perkotaan dengan 

daerah terpencil demikian pula pada daerah pedesaan dengan terpencil. Sedangkan untuk 

daerah perkotaan dengan pedesaan menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kepuasan. 

Assurance (jaminan) yaitu kemampuan, pengetahuan dan dan keterampilan petugas 

puskesmas dalam menangani setiap pelayanan yang diberikan sehingga mampu 

menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada pasien. bahwa tingkat kepuasan pasien 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan dimensi assurance di puskesmas daerah 

perkotaan sebesar 92%, daerah pedesaan sebesar 90% dan daerah terpencil sebesar 76%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di 

daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil berdasarkan dimensi assurance di 

Kabupaten Keerom. Nilai Mean Rank menunjukkan nilai rata-rata dari perangkingan terhadap 

jawaban responden, terlihat bahwa daerah perkotaan memiliki nilai Mean Rank tertinggi 

(menandakan tingkat kepuasan responden di daerah perkotaan  paling tinggi) dan Mean Rank 

daerah terpencil yang terendah (menandakan tingkat kepuasan responden di daerah terpencil 

paling rendah) pada dimensi assurance. 

Selanjutnya untuk mengetahui daerah mana saja yang benar-benar memberikan 

perbedaan yang bermakna maka dilakukan analisis multiple comparison (Pos Hoc test) jenis 

Mann-Whitney. Hasil uji menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan pasien pada 

dimensi assurance puskesmas di daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Sedangkan untuk 

daerah perkotaan dengan pedesaan tidak ada perbedaan tingkat kepuasan pasien puskesmas di 

daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan dimensi assurance, demikian pula untuk daerah 

pedesaan dengan daerah terpencil. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kepuasan 

pasien di daerah perkotaan, pedesaan dan terpencil pada dimensi tangible, responsiveness  dan 

assurance, sedangkan pada dimensi reliability dan emphaty  menunjukkan tidak ada 

perbedaan tingkat kepuasan pada ketiga daerah. 

Adapun saran dari penelitian ini hendaknya Dinkes Kabupaten Keerom melakukan 

evaluasi mengenai kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar kebutuhan masing-

masing wilayah, serta lebih meningkatkan kualitas petugas kesehatan dalam hal pengetahuan 

dan kemampuan dalam melayani pasien melalui pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi 

perbedaan kualitas pelayanan kesehatan yang mencolok antar berbagai wilayah 
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Tabel 1 Persentasi Jumlah Kunjungan di Puskesmas Kabupaten Keerom Tahun 2010-2012 

Pusk 2010 2011 2012 
Jml. 

Pend. 
Jml. 

Kunj. 
% Jml. 

Pend. 
Jml. 

Kunj. 
% Jml. Pend. Jml. 

Kunj 
% 

Arso Kota 20.214 77 0,38 20.848 93 0,44 21.593 140 0,65 
Arso III 12.987 2.189 16,85 14.709 2.477 16,84 13.943 2.904 20,83 
Senggi 2.737 55 20,09 2.810 23 0,82 2.901 124 4,27 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Keerom 

Tabel 2 Karakteristik Responden 

Kelompok Umur Wilayah Total 

Perkotaan Pedesaan Terpencil 
f % f % f % f % 

Umur <  21    Tahun 10 32.3 10 32.3 11 35.5 31 100 
21 – 30 Tahun 18 32.7 18 32.7 19 34.5 55 100 
31 – 40 Tahun 7 29.2 11 45.8 6 25 24 100 
41 – 50 Tahun 7 29.2 8 33.3 9 37.5 24 100 
>  50     Tahun 8 50 3 18.8 5 31.3 16 100 

jenis kelamin Laki-laki 25 36.2 25 36.2 19 27.5 69 100 
Perempuan 25 30.9 25 30.9 31 38.3 81 100 

Pendidikan Tidak Sekolah 12 27.3 10 22.7 22 50.0 44 100 
SD 19 39.6 14 29.2 15 31.3 48 100 

SMP 13 41.9 10 32.3 8 25.8 31 100 
SMA 3 15.8 11 57.9 5 26.3 19 100 

Sarjana 3 37.5 5 62.5 0 0.0 8 100 
Jenis 

Pembayaran 
Umum 17 25.8 25 37.9 24 36.4 66 100 
Askes 4 30.8 6 46.2 3 23.1 13 100 

Askeskin 25 44.6 16 28.6 15 26.8 56 100 
Sumber : Data Primer 2013 

 
Tabel 3 Distribusi Kepuasan Pasien 

Dimensi Wilayah Puas Tidak puas  
f % f % f % 

Tangible Perkotaan 34 68 16 32 50 100 
Pedesaan 37 74 13 26 50 100 
Terpencil 45 90 5 10 50 100 

Total 116 77,3 34 22,7 150 100 
Reliability Perkotaan 46 92 4 8 50 100 

Pedesaan 41 82 9 18 50 100 
Terpencil 46 92 4 8 50 100 

Total 133 88,7 17 11,3 150 100 
Emphaty Perkotaan 47 94 3 6 50 100 

Pedesaan 48 96 2 4 50 100 
Terpencil 49 98 1 2 50 100 

Total 144 96 6 4 150 100 
Responsiveness Perkotaan 37 74 13 26 50 100 

Pedesaan 39 78 11 22 50 100 
Terpencil 49 98 1 2 50 100 

Total 125 83,3 25 16,7 150 100 
Assurances Perkotaan 46 92 4 8 50 100 

Pedesaan 45 90 5 10 50 100 
Terpencil 38 76 12 24 50 100 

Total 129 86 21 14 150 100 
Sumber : Data Primer 2013 
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Tabel 4 Hasil Uji Beda Kruskal wallis 

H Kualitas 
Pelayanan 

Wilayah Mean 
Rank 

chi square p-value Penerimaan 
Hipotesis 

H1 Tangible Perkotaan 68,5 7,329 0,026 Diterima 
Pedesaan 73 
Terpencil 85 

H2 Reliability Perkotaan 78 3,295 0,193 Ditolak 
Pedesaan 70,5 
Terpencil 78 

H3 Emphaty Perkotaan 74 1,035 0,596 Ditolak 
Pedesaan 75,5 
Terpencil 77 

H4 Responsiveness Perkotaan 68,5 11,825 0,003 Diterima 
Pedesaan 71,5 
Terpencil 86,5 

H5 Assurance Perkotaan 80 6,270 0,043 Diterima 
Pedesaan 78,5 
Terpencil 68 

Chi Square tabel = 5,991 
Sumber : Data Primer 2013 

 
 
 

Tabel 5 Hasil Uji Beda Mann-Whitney 

Dimensi Daerah Perkotaan pedesaan Terpencil 
Tangible Perkotaan - 0,511 0,007 

Pedesaan 0,511 - 0,038 
Terpencil 0,007 0,038 - 

Ressponsiveness Perkotaan - 0,641 0,001 
Pedesaan 0,641 - 0,002 
Terpencil 0,001 0,002 - 

Assurance Perkotaan - 0,728 0,030 
Pedesaan 0,728 - 0,064 
Terpencil 0,030 0,064 - 

Sumber : Data Primer 2013 
 
 


