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Abstrak 
 
 
Kepuasan pasien adalah menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai layanan profesional dari mutu 
suatu rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mutu pelayanan keperawatan 
berdasarkan dimensi kualitas pelayanan (reliability, tangibles, assurance, responsiveness dan 
empathy), hubungan karakteristik responden dengan persepsi pasien rawat inap dan hubungan tipe 
ruang rawat inap dengan kualitas pelayanan keperawatan di RSUD Kabupaten Majene tahun 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftip dan analitik  dengan crossectional study, tehnik 
sampling yang digunakan adalah consecutive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 154 orang 
sampel. Data diperoleh melalui quesioner dan dianalisis dengan uji statistik chi-Square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gambaran mutu pelayanan keperawatan berdasarkan dimensi kualitas 
pelayanan : tangibles; hampir seimbang antara puas dengan yang tidak puas, reliability; sebagian 
besar menyatakan puas, responsiveness; sebagian besar menyatakan puas, assurance; sebagaian besar 
menyatakan puas, dan emphaty; hampir seimbang antara puas dengan yang tidak puas, tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara karakteristik responden dengan persepsi pasien rawat inap terhadap 
kualitas pelayanan keperawatan (p > 0,05), dan ada hubungan antara tipe ruang rawat inap dengan 
kualitas pelayanan keperawatan pada dimensi tanggible (p = 0,000) , assurance (p = 0,05) dan 
empathy (p = 0,000). 

 
Kata Kunci : kualitas pelayanan, karakteristik pasien dan pelayanan rawat inap. 
 
 
 Abstract 

 
Satisfaction the ones is standarised hospital professional quality. This study aims to describe: (1) the 
quality of nursing care based on some service quality dimensions including reliability, tangibles, 
assurance, responsiveness and emphaty; (2) the relationship between respondents’ characteristics 
and the perception of inpatient unit nurses; and (3) the relationship between the type of inpatient unit 
and the quality of nursing care in the local hospital o Majene district in 2013.The research used 
descriptive and analytic methods with the crossectional study design. The samples (154) were 
obtained by using the consecutive sampling. The data were obtained by using quetionaires, and were 
analysed by using the chi-square statistical test.The study reveals that in terms of tangibles dimension, 
there is almost a balance between satidfaction and unsatisfaction; while in terms of reliability, most of 
respondents show satisfaction; while in terms of emphaty, there is almost a balance between 
satisfaction and unsatisfaction. There is no significant relationship between respondents’ 
characteristics and the perception of patients inpatient units; and the quality of nursing care 
(p>0.05). There are relationship between the type of inpatient unit and the quality of nursing care in 
the dimensions of tangible (p=0.000), assurance (p=0.05), and empathy (p=0.000). 
 

Keywords: service quality, patients’ characteristics, and inpatient service. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PENDAHULUAN 

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional, 

terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan 

kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta 

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (American Hospital Association, 1974 

dalam Aswar, 2010), defenisi ini menguraikan dengan jelas bahwa suatu rumah sakit  

adalah penyedia jasa layanan terhadap konsumen yang tentunya layanan  profesional 

adalah pilihan utama dalam hal ini kepuasan pasien adalah menjadi salah satu tolok 

ukur untuk menilai layanan profesional dari mutu suatu rumah sakit. 

Tantangan terbesar saat ini di rumah sakit adalah terpenuhinya ekspektasi 

masyarakat akan mutu dan kapasitas pelayanan, kondisi ini disebabkan berbagai 

faktor diantaranya; perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kesehatan 

(IPTEKES) hal ini berdampak terhadap biaya perawatan, keterbatasan sarana dan 

sumberdaya serta desakan undang-undang terhadap perlindungan konsumen, juga 

sosial ekonomi masyarakat semakin membaik, pengaruh lain yang ikut berperan 

adalah tanggung jawab keprofesian, (Al-Assaf, 2009) 

Beberapa penelitian terkait dengan kepuasan pasien menunjukkan bahwa: di 

Theran Iran di rumah sakit pendidikan dilaporkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kepuasan pasien dengan nursing care, 95 % pasien menyatakan 

puas dengan layanan keperawatan (Rafii, 2007) 

Dibeberapa rumah sakit di Indonesia kepuasan pasien terhadap layanan 

keperawatan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan menjadi riset secara 

terus menerus, salah satu penelitian terkait kepuasan pasien di Rumah sakit provinsi 

Jawa Tengah pada pelayanan rawat inap ditemukan 68,6% - 76,24% pasien 

menyatakan kepuasan pada aspek lingkungan rumah sakit dan fasilitas ruang 

perawatan, (Chriswardani, 2006). 

Penelitian yang sama di rumah sakit Sanglah Denpasar, menunjukkan bahwa 

dari 1600 responden dengan kriteria pendidikan minimal SMA, menujukkan hasil 

ada  pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap word of mouth (Trarintya, 

2011). 
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Penelitian lain di rumah sakit Dedy Jaya Brebes, menunjukkan bahwa dari 60 

responden yang diambil dari Rawat Inap, sebagian besar responden yaitu 43 % 

berada dalam kategori failure yaitu pelanggan tidak puas dan tidak loyal terhadap 

layanan keperawatan, (laksono, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh RSUD 

tugurejo semarang, ada hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan pasien 

terhadap pelayanan perawat ditinjau dari lama perawatan,(Anjaryani WD, 2009 ). 

Penelitian lain di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, di ruang rawat 

inap dan unit gawat darurat, menunjukkan hasil yang berbeda yaitu 70 % pasien puas 

pada pelayanan di ruang rawat inap sementara 80% kepuasan didapatkan pada 

pelayanan gawat darurat, dari hasil anilisis kepuasan pasien menunjukkan faktor 

penentu kepuasan yang tertinggi secara berurutan adalah reliability, assurance, 

accessibilit, responsivness, tangible dan emphaty, (Wijayanti, 2009) 

Penelitian yang sama dari Tim mutu tingkat kepuasan pasien terhadap 

pelayanan keperawatan di rumah sakit Bakti Rahayu Surabaya tahun 2009 dan 2010 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu rata-rata kepuasan pasien adalah 50 

%, dari standar kepuasan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit adalah 90-100% 

kriteria hasil ini adalah masih dibawah standar nilai yang telah ditetapkan dan rata-

rata pencapaian nilai mutu pelayanan masih kurang baik, hal ini diduga karena SDM 

yang turn over tinggi sehingga perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan rumah sakit 

yang dapat menyebabkan perilaku caring perawat dan keterampilan perawat masih 

kurang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pasien 

rawat inap (perawatan interna, perawatan bedah dan VIP) berdasarkan dimensi 

kualitas pelayanan keperawatan di RSUD Kabupaten Majene tahun 2013 

 

BAHAN DAN METODE  

Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriftip dan 

analitik  desain crossectional study, (melakukan pengukuran terhadap variabel bebas 

dan efek, dilakukan sekali dan dalam waktu yang bersamaan).(Sastroasmoro, 2011) 
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Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada unit rawat inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Majene. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan 

yakni dari tanggal 1 - 30 Maret 2013 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien rawat inap (perawatan 

interna, perawatan bedah,  dan perawatan VIP) yang ada di RSUD Kabupaten 

Majene. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 154 responden yang dikumpulkan 

dengan menggunakan tehnik consecutive sampling. 

Tehnik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

quesioner, yaitu suatu bentuk dokumen yang berisi beberapa item pertanyaan yang 

telah dibuat berdasarkan indikator-indikator suatu variabel, untuk mengetahui respon 

subjek terhadap setiap item pertanyaan dengan cara meminta responden memberikan 

respon ataupun tanggapannya terhadap setiap item pertanyaan. Untuk mendapatkan 

scor, peneliti menggunakan skala Likert atau semantik diferensial yaitu skala yang 

telah secara luas digunakan untuk meminta responden menandai derajat persetujuan 

atau ketidaksetujuan terhadap serangkaian objek stimulus. Dalam penelitian ini 

digunakan rentang nilai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 7 (sangat setuju).   

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak  komputer. 

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni editing, coding, prosesing 

atau memasukan  data (entry data) dan cleaning. Setelah itu data dianalisis secara 

univariat dan bivariat digunakan uji statistik chi-square, dengan nilai kemaknaan p < 

0,05. 

 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik Responden 

Tabel 1 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden di ruang interna 

berumur 21-50 tahun sebanyak 43 responden (27,9%), di ruangan bedah sebagian 
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besar berumur  21-50 tahun sebanyak 34 responden (22,1%),  sedangkan di ruangan 

VIP sebagian besar  berumur > 50 tahun sebanyak 18 responden (11,7%). 

Berdasarkan jenis kelamin di ruangan interna sebagian besar laki – laki sebanyak 47 

responden (30,5%), di ruangan bedah sebagian besar laki – laki sebanyak 29 

responden (18,8%),  sedangkan di ruangan VIP  hampir seimbang antara laki – laki 

sebanyak 18 responden (11,7%), dan perempuan sebanyak 19 responden (12,3%).  

Berdasarkan tingkat pendidikan, di ruangan interna sebagian besar kategori 

pendidikan dasar sebanyak 34 responden (22,1%), di ruangan bedah kategori paling 

banyak pendidikan menengah sebanyak 27 responden (17,5%), sedangkan di ruangan 

VIP hampir seimbang antara pendidikan menengah sebanyak 18 responden (11,7%), 

dan pendidikan tinggi sebanyak 17 responden (11,0%). 

Berdasarkan pekerjaan di ruangan interna jumlah responden yang bekerja dan 

tidak bekerja seimbang yaitu masing-masing sebanyak 34 responden (50,0%), di 

ruangan bedah paling banyak tidak bekerja sebanyak 28 responden (57,1%), 

sedangkan di ruangan VIP hampir seimbang antara yang bekerja sebanyak 19 

responden (51,4%), dan tidak bekerja sebanyak 18 responden (48,6%). 

Berdasarkan pengalaman dirawat, di ruangan interna sebagian besar belum 

pernah dirawat sebelumnya sebanyak 53 responden (77,9%), di ruangan bedah 

sebagian besar belum pernah dirawat sebelumnya sebanyak 43 responden (87,8%), 

sedangkan di ruangan VIP paling banyak yang pernah dirawat sebelumnya sebanyak 

21 responden (56,8%). 

Berdasarkan jenis layanan, ditemukan di ruangan interna sebagian besar 

menggunakan layanan Jamkesmas sebanyak 42 responden (61,8%), di ruangan bedah 

sebagian besar juga menggunakan  Jamkesmas sebanyak 36 responden (73,5%). di 

ruangan VIP sebagian besar menggunakan layanan Askes sebanyak 33 responden 

(89,2%). 

Berdasarkan lama hari rawat, di ruangan interna paling banyak dengan lama 

hari rawat pendek (< 3 hari) sebanyak 43 responden (63,2%), di ruangan bedah 

paling banyak dengan lama hari rawat pendek (< 3 hari) sebanyak 27 responden 

(55,1%), sedangkan di ruangan VIP juga paling banyak dengan lama hari rawat 

pendek (< 3 hari) sebanyak 18 responden (48,6%). 
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Berdasarkan jenis penyakit, di ruangan interna sebagian besar mengidap 

kronik sebanyak 53 responden (77,9%), di ruangan bedah sebagian besar mengidap 

penyakit akut sebanyak 41 responden (83,7%), sedangkan di ruangan VIP paling 

banyak mengidap penyakit kronik sebanyak 21 responden (56,8%). 

Tabel 2. Menunjukkan bahwa di ruangan interna yang banyak Puas yaitu 

dimensi Responsiveness sebanyak 56 responden, selanjutnya Dimensi Assurance 

sebanyak 51 responden, Dimensi Reliability sebanyak 50 responden, Dimensi 

Emphaty sebanyak 29 responden, dan yang paling sedikit yaitu dimensi Tangibles 

sebanyak 21 responden (42,6%). Di ruangan bedah yang banyak Puas yaitu dimensi 

Responsiveness sebanyak 41 responden, selanjutnya dimensi Assurance sebanyak 38 

responden, Dimensi Reliability sebanyak 32 responden, Dimensi Emphaty dan 

Tangibles sebanyak 15 responden. Dari 37 responden (24,0%), sedangkan di ruangan 

VIP yang banyak Puas yaitu dimensi Assurance sebanyak 36 responden, selanjutnya 

Dimensi Responsiveness sebanyak 35 responden, Dimensi Tangibles sebanyak 31 

responden, Dimensi Emphaty dan Reliability sebanyak 30 responden. 

Tabel 3. Menunjukkan bahwa karakterstik umur, pengalaman dirawat 

sebelumnya dan pelayanan yang digunakan menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan dengan kualitas layanan keperawatan dimensi tangibles, dengan hasil uji 

Chi Square diperoleh  nilai P < 0,05 secara berturut-turut nilai untuk umur P = 

0,010, pengalaman dirawat sebelumnya P = 0.005 dan pelayanan yang digunakan P 

= 0,013. Dimensi reliability dan responsivenes menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan dengan karakteristik  responden. Hal ini ditunjukkan dengan nilai P  untuk 

semua variabel tersebut yaitu P > 0,05.Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pelayanan yang digunakan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi Assurance, 

dengan nilai hasil uji chi-square p = 0,003. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pelayanan yang digunakan dengan 

kepuasan pasien berdasarkan dimensi Emphaty, dengan nilai hasil uji chi-square 

berturut-turut nilai p = 0,004, 0,002 dan 0,000 

Tabel 4. Menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan karakteristik 

responden   dengan kualitas layanan keperawatan di ruang Interna, bedah dan VIP. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai P untuk semua variabel tersebut yaitu P > 0,05. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis bivariat dari ketiga ruangan, semua hasilnya menyatakan 

tidak ada hubungan karakteristik umur dengan kualitas pelayanan keperawatan. Nilai 

P value-nya semuanya > nilai α, Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Notosutarjo (1999 ) dan Wijayanti LP.(2008), bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara usia dengan kepuasan pasien. Hasil penelitian 

Anjaryani.WD.(2009), bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan 

kepuasan pasien.. Menurut penelitian Suciningrum T (2004), tidak ada hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan kepuasan pasien. Menurut hasil penelitian 

Anjaswari (2002) bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan, antara kelompok 

bekerja dan tidak bekerja. Pohan (2007), bahwa salah satu outcome  dari 

menggunakan pengalaman pelanggan adalah kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 

produk atau jasa pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 3 ruangan  presentasi 

tingkat kepuasan didapatkan paling tinggi diruang VIP sebanyak 94,6%, selanjutnya 

ruangan Interna 79,4%, dan  ruangan perawatan bedah 73,5%. Berdasarkan uji 

statistik diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara karakteristik ruang rawat 

inap dengan kualitas pelayanan keperawatan. Tjiptono.F (2005) salah satu ciri atau 

keistimewaan suatu pelayanan kesehatan adalah adanya atribut tambahan (atribut 

pelayanan) yang dimiliki oleh rumah sakit yaitu fasilitas suatu rumah sakit, pasien 

akan memilih sebuah rumah sakit atau meninggalkan/berpindah rumah sakit karena 

fasilitas sebuah rumah sakit, fasilitas pelengkap mencakup kelengkapan interior, TV, 

AC, sound sistem atau fasilitas lain bagi keluarga ataupun penunggu pasien, selain 

itu suasana yang ada dilingkungan rumah sakit seperti kenyamanan ruangan, 

keakraban petugas dengan cara menyapa setiap pengunjung yang datang. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 5 dimensi mutu layanan 

keperawatan pada ruang rawat inap terdapat 3 dimensi yang memiliki hubungan 

dengan karakteristik rawat inap yaitu Tangibles, Assurance dan Emphaty. 

(Parasuraman, et al, 1985 dalam Muninjaya 2012). Apabila jasa yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 
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pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya 

jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten, 

(Wyckof, 1998 dalam Muninjaya 2012). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Gambaran mutu pelayanan keperawatan berdasarkan dimensi kualitas 

pelayanan : tangibles; hampir seimbang antara puas dengan yang tidak puas, 

reliability; sebagian besar menyatakan puas, responsiveness; sebagian besar 

menyatakan puas, assurance; sebagaian besar menyatakan puas, dan emphaty; 

hampir seimbang antara puas dengan yang tidak puas.Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara karakteristik responden dengan persepsi pasien rawat inap terhadap 

kualitas pelayanan keperawatan di RSUD Majene. Ada hubungan antara tipe ruang 

rawat inap dengan kualitas pelayanan keperawatan pada dimensi tanggible, 

assurance dan empathy di RSUD Majene. 

Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan khususnya pada 

ruang perawatan Interna dan perawatan Bedah yang berorientasi pada kualitas 

pelayanan. Komitmen bersama antara pihak manajemen dengan pelaksana pelayanan 

untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kualitas pelayanan. Perbaikan, 

peningkatan dan pengembangan sarana dan fasilitas pendukung lainnya yang 

berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan kepuasan pasien. 
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LAMPIRAN 
Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden di RSUD Majene Tahun 2013 

 
Karakteristik 
Responden 

Ruangan 
Total Interna Bedah VIP 

Umur n % n % n % n % 
< 20 tahun 6 3,9 9 5,8 4 2,6 19 12,3 

21 – 50 tahun 43 27,9 34 22,1 15 9,7 92 59,7 
> 50 tahun 19 12,3 6 3,9 18 11,7 43 27,9 

Jenis Kelamin   
Laki – laki 47 30,5 29 18,8 18 11,7 94 61,0 
Perempuan 21 13,7 20 13,0 19 12,3 60 39,0 

Tingkat Pendidikan         
Pendidikan Dasar 34 22,1 20 13,0 2 1,3 56 36,4 

Pendidikan 
Menengah 27 17,5 27 17,5 18 11,7 72 46,8 

Pendidikan Tinggi 7 4,5 2 1,3 17 11,0 26 16,9 
 

Status Pekerjaan   
Bekerja 34 50,0 21 42,8 19 51,4 74 48,1 

Tidak Bekerja 34 50,0 28 57,2 18 48,6 80 51,9 
Pengalaman dirawat   

Belum Pernah 53 77,9 43 87,8 16 43,2 112 72,7 
Pernah 15 22,1 6 12,2 21 56,8 42 27,3 

Jenis Layanan         
Umum 5 7,4 4 8,2 4 10,8 13 8,4 
Askes 21 30,9 9 18,4 33 89,2 63 40,9 

Jamkesmas 42 61,8 36 73,4 0 0,0 78 50,7 
Lama Hari Rawat         

Pendek (< 3 hari) 43 63,2 27 55,1 18 48,6 88 57,1 
Sedang (4-7 hari) 20 29,4 18 36,7 12 32,4 50 32,5 
Panjang > 7 hari) 5 7,4 4 8,2 7 18,9 16 10,4 

Jenis Penyakit         
Akut 15 22,1 41 83,7 16 43,2 72 46,8 

Kronik 53 77,9 8 16,3 21 56,8 82 53,2 
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Tabel 2.  
 

Gambaran kualitas pelayanan keperawatan berdasarkan 
Dimensi Mutu di RSUD Majene tahun 2013 

Dimensi Mutu 
Ruangan 

Interna Bedah VIP 
P TP P TP P TP 

Tangibles 21 47 15 34 31 6 
Reliability 50 18 32 17 30 7 

Responsiveness 56 12 41 8 35 2 
Assurance 51 17 38 11 36 1 
Emphaty 29 39 15 34 30 7 

 

 
Tabel 3. Analisis Kualitas Layanan Keperawatan (Dimensi kualitas layanan )  
Berdasarkan Karakteristik Responden di RSUD Majene Tahun 2013 
 
Karakteristik 
Responden 

P Value 
Tangibles  Reliability Responsiveness Assurance Empathy 

Umur Responden 0,010 0,353 0,660 0,105 0,066 
Jenis Kelamin 0,765 0,893 0,458 0,583 0,168 
Tingkat Pendidikan 0,105 0,644 0,298 0,098 0,004 
Jenis Pekerjaan 0,116 0,949 0,088 0,095 0,002 
Pengalaman Dirawat  0,005 0,853 0,301 0,966 0,307 
Pelayanan yang 
digunakan 

0,013 0,893 0,993 0,003 0,000 

Lama Hari Rawat 0,507 0,547 0,103 0,571 0,776 
Jenis Penyakit 0,279 0,093 0,291 0,818 0,818 
 
Tabel 3. Analisis Kualitas Layanan Keperawatan berdasarkan karakteristik 
Responden di Ruang Interna, Bedah dan VIP RSUD Majene Tahun 2013. 
 
Karakteristik  Responden P Value 

Interna Bedah VIP 
Umur Responden 1,000 1,000 1,000 
Jenis Kelamin 0,749 0,390 1,000 
Tingkat Pendidikan 0,147 1,000 0,204 
Jenis Pekerjaan 0,549 1,000 1,000 
Pengalaman Dirawat  1,000 1,000 1,000 
Pelayanan yang digunakan 0,102 0,288 1,000 
Lama Hari Rawat 0,476 0,232 0,486 
Jenis Penyakit 0,719 1,000 0,495 
 

 
 


