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[ , Menapaki tangga baru bagi FK UISU merupakan langkah awal bagi kebangkitan majalah lbnu Sina kembali

lIl setetah sekian lama terhenti. Walaupun langkah pertama cukup berat namun tanpa langkah pertama tidak

akan mampu mencapai tangga puncak keberhasilan. Tim redaksi optimis bahwa peluncuran perdana ini akan

mampu membangkitkan kembali semangat penulisan ilmiah dikalangan dosen dan seluruh sivitas akademika.

lbnuSrna kaliinimenyajikan tulisan penelitian GusbaktiRusip dkk tentang'Ujibanding metode Harvard

dan metode Sharkey dalam pengukuran tingkat kebugaran mahasiswa kedokteran". Hasil penelitian rni menyimpulkan

bahwa metode Sharkey lebih mudah dilakukan dan menghasilkan pengukuran tingkat kebugaran yang optimal

Penelitian lain menampilkan tulisan penulis-penulis muda, antara lain :
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di dusun V desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan //, Mayang Sari Ayu : Pengaruhpersepslpasle n tentang kuatitas pelayanan te$$kuniungan di unit rawat
jalan di Rumah Saklt Sri Pamela Tebing Tinggi

" Kiking Ritarwan: Pengobatan malaria falciparum tanpa komplikasi dengan kombinasi artesunat dengan

sulfadoksin-pirimetamrn dan kombinasi amodiakuin dengan sulfadoksin-prrimetamin di Kabupaten Nias

Selatan
, Martinus : Evaluasi Kinerja Tutor dalam PBL di Fakultas Kedokteran UISU
, Bilkes Harris dkk: Kelainan kulit fisiologis pada neonatus dan bayi yang tidak perlu di terapi.
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PENGARUH PERSEPSI PASIEN
TENTANG KUALITAS PELAYANAN

TERHADAP KUNJUNGAN DI UNIT RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT SRI PAMELA TEBING TINGGI

Mayang SariAyu
Bagian llmu Kesehatan Masyarakat dan llmu Kedokteran Komunitas

Fakultas Kedokteran Universitas lslam Sumatera Utara, Medan

Abstract

Effect of patient perceptions of quality of service to visit the outpatient unit at the Hospital of Sri Pamela

Cliff High in 2005 had done, where Sri Pamela Hospital as a limited company hospitalthree plantation

archipelago. (PTP.N lll) that the hospital has an opportunity to make profit center, with the hope of
increasing the frequency of patient visits for comparable public companies with the patient, expectations

increased visits by 20% annually. This study aims to determine the influence of patient perception of the

visit to the outpatient unit. ln 2004 the general patient visit as many as 2276 people while 24,166 people

the company of patients. The respondents were public patients from the surrounding community hospitals

rather than patients from the company and his family. The variables used in the study were patient

perception of facilities, human resources, the applicable tariff and the process of hospital services. From

the patient's age limit between 30 to 39 years, female sex tingka educated high school and the type of
work housewives who dominate the spectrum. Based on the variables examined as a whole is very

influential on patient care.

Key words: Perception, Health services, vlsits patients

Abstrak

Pengaruh persepsi pasle n tentang kualitas pelayanan terhadap kunjungan di unit rawat jalan di Rumah

Sakit Sri Panela Tebing Tinggi tahun 2005 telah dilakukan, dimana Rumah Saklf Sd Pamela sebagai

rumah sakit perusahaan terbatas perkebunan nusantara tiga. (PTP.N lll) yang berpeluang untuk menjadikan

rumah sakit profit center, dengan harapan meningkatnya frekuensi kunjungan pasien umum agar sebanding

dengan pasien perusahaan, harapan peningkatan kunjungan sebesar 20% setiap tahunnya. Penelitian

ini beftujuan untuk mengetahui pengaruh persepsl pasle n terhadap kunjungan ke unit rawat jalan. Pada

tahun 2004 kunjungan pasien umum sebanyak 2.276 orang sedangkan pasien perusahaan 24.166 orang.

Responden adalah pasien umum dari masyarakat sekitar rumah sakrt dan bukan pasien dari perusahaan

dan keluarganya. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian adalah persepsi pasien tentang fasilitas,

SDM, tarif yang berlaku dan proses pelayanan rumah sakit. Dari batas umur pasien antara 30 sampai

39 tahun, jenis kelamin perempuan berpendidikan tingka Sekolah Menengah Atas dan jenis pekerjaan

ibu rumah tangga yang mendominasi karakteristik tersebut. Berdasarkan variabel yang diteliti secara

keseluruhan sangat berpengaruh terhadap pelayanan pasien.

Kata kunci: Persepsi Pelayanan kesehatan, Kunjungan pasien
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Pendahuluan

Dengan adanya kompetisi rumah sakit dipasar bebas

dan pengaruh persaingan ketat antar rumah sakit, maka

rumah sakit perlu dikelola secara profesional dengan

pelayanan yang berkuaiitas. Dan semakin meningkatnya

taraf pendidikan masyarakat, maka semakin kritis pula

masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas

tersebut.5

Pasien rawat jalan adalah pasien yang mendapai

pelayanan kesehatan dipoliklinik umum dengan keadaan

penyakit ringan sampai sedang. Rawat jalan diharapkan

menjadi garis terdepan dari pemasaran rumah sakit,12

Kepuasan pasien terhadap pelayanan merupakan

indikator kinerja rumah sakit. Keputusan pasien dalam

memilih pelayanan dirumah sakit diketahui dari beberapa

persepsi mereka terhadap kualitas atau proses

pelayanan, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), dan

tarif yang berlaku. Persepsi pasien akan berpengaruh

terhadap minat kembali bei'kunjung kerumah sakit

tersebut. Keluhan pasien dapat berupa pelayanan

berbelit-belit, prosedur pelayanan yang tidak dimengerti

waktu menunggu terlalu lama, biaya jasa yang terlalu

mahal, dan sebagainya. Paradigma pelayanan kesehatan

dirumah sakit perusahaan (BUMN) selalu berubah,

dikarenakan adanya pergeseran fungsi dari pelayanan

dengan biaya operasional yang ditanggung perusahaan

(cost centre) menjadi pelayanan yang menghasilkan

keuntungan sisa hasil usaha, (profit center.).2

PT. Perkebunan Nusantara lll memiliki beberapa

rumah sakit, salah satunya adalah RS. Sri Pamela

berlokasi di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.

Berdiri sejak tahun 1907 dengan nama Central Hospital

Tebing Tinggi, oleh yayasan Hospita! Verceneeging

Padang dan Bedagai. Tidak hanya melayani pasien dari

karyawan perusahaan beseda batih (keluarganya), tetapi

juga pasien dari masyarakat umum disekitarnya.

Apabila pasien dan karyawan perusahaan yang tidak

mendapat fasilitas pelayanan yang diperlukan dari RS.

Sri Pamela, maka mereka diberi fasilitas pelayanan dari

rumah sakit yang menjadr mitra pei'usahaan. Namun

apabila masyarakat umum tidak mendapat fasiiitas dari

rumah sakit lain disekitar perusahaan, mereka mencari

pelayanan dari RS. Sri Pamela.

Namun, persepsr masyarakat terhadap RS. Sri

Pamela selama ini terkesan rumah sakit mahal dan trdak

bersahabat. Dimana RS. Sri Pamela seperti rumah sakit

khusus atau rumah sakit yang tidak membuka diri.

Sehingga kalau hal ini dibiarkan menjadi ancaman dan

iantangan terhadap persaingan dengan rumah sakit

disekitarnya, yang menyebabkan pasien dari masyarakat

umum yang ada atau mau memanfaatkan fasilitas, akan

berkurang bahkan bisa hilang sama sekali.
Jenis pelayanan yang diberikan di unit rawat jalan

RS. Sri Pamela adalah pelayanan umum dan gigi, empat

spesialis dasar dan ditambah spesialis dari luar

(konsultan). Pelayanan lain untuk melengkapi adalah

fasilitas kamar bedah serta penunjang medik seperti unit

radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, endoskopi, dan

fisiotherapi. Juga dilengkapi dengan fasilitas pelayanan

rawat inap 160 TT dengan BOR >60%.

Sumber daya manusia dirumah sakit sekitar 206

orang. Berdasarkan data rekam medis tahun 2003,

kunjungan pasien rawat jalan dari masyarakat umum

sebanyak 1.895 orang dan pada tahun 2004 meningkat

menjadi 2276 orang, diharapkan peningkatan kunjungan

pasien sampai 20% setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan

masalah penelitian adalah pengaruh persepsi pasien

tentang pelayanan terhadap kunjungan di unit rawat

jalan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui persepsi pasien tentang fasilitas, SDM, tarif

yang berlaku dan proses pelayanan. Dan hasil penelitian

ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber saran

dalam meningkatkan pelayanan di RS. Sri Pamela,

khususnya unit rawat jalan.

Teori

Sampel penelitiannya diambil dari populasi yang

memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien yang sudah pemah

berkunjung (bukan pertama kali). Untuk pasien anak-

anak diwakilkan oleh orangtuanya atau keluarga terdekat.

Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien yang baru

berkunjung pada saat penelitian, pasien koma, pasien

gila dan pasien yang usianya lebih dari 65 tahun.

Menurut Taro Yamani (dalam Notoadmojo), teknik

pengambilan sampel secara accidental sampling,

sedangkan untuk menentukan jumlah sampelnya

mempergunakan persamaan 1 berikut : 
s

IV
n = --------------------

1+N(42

Dimana:

n = besar sample

1! = besar populasi

fl = presisi atau tingkat kepercayaan karena

kesalahan sampel yang masih dapat ditolerir

atau diinginkan (dalam penelitian ini adalah

1o%).

Variabel yang digunakan adalah variabel bebas

(independent) dan variabel terikat (dependen). Variabel
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bebas adalah persepsi pasien tentang fasilitas rumah

sakit, sumber daya manusia, tarif rumah sakit dan proses

pelayanan rumah sakit.

Semua variabel dalam perumusan regresi dijadikan

sebagar variabel bebas, Variabel terikat adalah frekuensi

kunjungan di unit rawat jalan dan penilatan yang

dinyatakan responden tentang persepsi mereka

mengenai rawat jalan secara umurn.

Beberapa persepsr pasien yang digunakan untuk

mengambil data antara lain adalah :

a. Fasilitas rumah sakit, yaitu tanggapan mengenai

sarana, prasarana termasuk peralatan yang digunakan

dalam proses pelayanan rawat jalan rumah sakit, data

yang diambil menggunakan kuesioner dengan skala

ordinal, kriteria baik, cukup baik, kurang baik.

b. Sumber daya manusia, adalah tanggapan mengenai

sikap dan prilaku tenaga kesehatan dalam melayani

pasien rawat jaian, datanya juga menggunakan kuesioner

dengan skala ordinal, kriteria baik, cukup baik, kurang

baik.

c. Tarif rumah sakit, adalah tanggapan mengenai terif

yang berlaku di unit rawat jalan, termasuk tarif penunjang

mediknya, data yang diambil menggunakan data yang

diambil menggunakan kuesioner dengan skala ordinal,

dengan kriteria mahal, terjangkau dan murah.

d. Proses pelayanan di rumah sakil, tanggapan pasien

mengenai pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan

dari mulai pendaftaran sampai pengambilan obat di unit

rawat jalan rumah sakit sri pamela, data yang diambil

menggunakan kuesioner dengan skala ordinal, dengan

kriteria baik, cukup baik, kurang baik.

e. Kunjungan pasien ke rumah sakit, ialah frekuensi

seorang pasien datan berkunjung untuk berobat ke

rumah sakit, data yang diambil menggunakan kuesioner.

Skala pengukuran ordinal, dengan kriteria rendah, sedang

dan tinggi.

Jumlah pertanyaan masing-masing persepsi untuk

variabel independent adalah 5 soal mulai dari nomor 1

s.d 20, sedangkan untuk variabel dependen dengan

penilaian apabila lebih dari 5 kali berkunjung nilainya

tinggi, berkunjung antara 3 s.d 5 kali berkunjung nilainya

sedang dan apabila kurang dari 3 kali berkunjung nilainya

rendah.

lnstrumennya menggunakan media kuesioner yang

dibagikan kepada responden berisi pernyataan yang

harus dipilih satu jawaban yang dianggap paling tepat,

untuk pemrosesan data menggunakan program SPSS.

Skor frekuensi kunjungan pasien adalah skor yang

diperoleh dari jawaban responden terhadap kunjungan

mereka kerumah sakit. Skor fasilitas, SDM, tarif yang

berlaku dan proses pelayanan masing-masing terdiri

dari 5 butir pedanyaan.

Tentang fasilitas dinilai kelengka-pan peralatan,

kebersihan peralatan dan ruangan, penataan, penera-

ngan listrik Tentang SDM dinilaipenjelasan pemeriksaan,

kemampuan, ketrampilan, jadwal kehadiran, keramahan

dan perhatian medis dan paramedis.

Kemudian untuk tarif dinilai tarif pemeriksaan, obat,

penunjang medik, kamar dan kesesuai antara pelayanan

dengan tarif yang dibayar. Yang terakhir proses pelaya-

nan dinilai dari mulai pendaftaran, waktu menunggu,

informasi yang diperoleh, kemajuan kesehatan, dan

pengambilan obat ke apotik rumah sakit.

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara

variabel independen dan dependen menggunakan

persamaan regresi berganda :

Y= a+ b 1X 1+ b 2X 2+ b rX r+ b oX o

Dimana :

Y= persepsi pasien

a = intercep

b1,b2,b3,b4= koefisienestimasimode

X = fasilitas rumah sakit

X, = tentang SDM rumah sakit

Xs = tarif rumah sakit

X4 = proses pelayanan rumah sakit

I = epsilon yaitu variabel yang mungkin tidak

terungkap

Hipotesis

Ho=p>0,05 persepsi pasien tentang pelayanan

(fasilitas, SDM, tarif, proses pelayanan) tidak mempe-

ngaruhi kunjungan pasien kerumah sakit.

Ho=p<0,05 persepsi pasien tentang pelayanan

(fasilitas, SDM, tarif, proses pelayanan) berpengaruh

terhadap kunjungan pasien kerumah sakit.

Kuesioner ini akan diuji coba kepada responden

yang karakteristiknya sama dengan sampel. Responden

yang telah diuji coba tidak diikutsertakan lagi kedalam

subjek penelitian selanjutnya.

Untuk mengetahui apakah instrumen daftar
pertanyaan yang dipakai cukup layak digunakan sehingga

mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan

tujuan ukurannya maka dilakukan uji validitas.

Pengukuran validitas internal menggunakan uji

valid itas setiap buti r pertanyaan (content v alidity) dengan

cara mengkorelasikan skor item masing-masing variabel

dengan skor total masing-masing variabel sehingga akan

terlihat butir instrumen yang layak dan tidak layak untuk

mengukur variabel penelitian ini. Koefisien korelasi

dikatakan baik atau valid apabila lebih besar dari 0.3.
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Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

perangkat lunak sfatisilc package for social sclences
(SPSS) versi 13 00. Pengujian reabilitasi instrumen

dilakukan dengan perangkat lunak sfatis/lk p eakage for
sosla/ sclenes (SPSS) versr '13.00"

Setelah uji validitas dilakukan, maka selanjutnya

terhadap kuesioner yang akan disebarkan kepada res-
ponden sampel dilakukan uji reabilitasi untuk melihat
konsistensi jawaban.

Reabilitasi yang dapat diterima adalah apabila nilai

Reability Coeficients Iebih aiau sama dengan 0,7.
Berdasarkan hasil uji validitas, maka nilai reabiiity
coeficient dari fasiiitas rumah sakit, SDM, tarif dan proses

pelayanan di rumah sakit seluruhnya lebih besar darr

0 70. Dengan demikian maka seluruh butir pertanyaan

dapat dinyatakan reiiabel.

METODE PENELITIAN

Bahan dan cara kerja

Rancangan peneiitian berupa survey deskriptif
dengan menggunakan rancangan cross secflona/ (studv

sekat silang). Karena pengamatan terhadap subjek
hanya dilakukan sekali saja.

Antara variabel bebas (fasilita,s, SDM, tarif yang

berlaku dan proses pelayanan) dengan variabei terikat
(frekuensi kunjungan pasien keruman sakit).

Penelitian ini berlempat di PT. Perkebunan Nusantara

Ill Rurnah Sakit Sri Pameia Tebing Tinggi. Mengambil
lokasi di unit rawat jalan karena hampir semua kegiatan

dan kunjungan pasien meiaiut unit rawat jalan. Diharapkan

unit rawat jalan ini sebagai garis terdepan untuk strategi
pemasaran rumah sakit.

Sebagai data penelitian adaiah sejumtah pasien dari

masyarakat umum yang datang berkunjung ke unii rawat
jalan sebagaipopulasisebanyak 2276 orang tabet 'j,

untuk periode bulan Januari sampai Desember tahun

2004.

Tabel 1: Jumlah kunjugan pasien di unit rawat jalan

RS, Srl Pamela periode Januari sampai

Desember 2aa4

No Periode Angka kunjungan o/
lo

1 Januari 161 ao/IlO

2 Februari 150 ao/I/O

3 Maret 189 8%

4 April 152 10/t/o
5 Mei 171 7Yo

6 Juni 186 ao/t/o
7 Juli l EEIJJ 7%

I Agus!91 198 oo/^

I September 224 10To

10 0ktober 199 7Yo

11 November 235 100

12 Desember 256 11%

t.t !o 140%

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat ditentukan
besarnya sampel yang dipergunakan untuk untuk
penelitian ini dengan menggunakan persamaan 1.

N 2276
/? = ----------------- = -------------

1+N@)2 FQ276)(0,1)2

2276
n = --------------- = 99.95

2277

Jumlah sampel yang didapat dari perhitungan adalah

sebesar 99,95 sampel atau dibulatkan menjadi 100.

Jadi, jumlah sampel yang diteliti berjumlah 100 orang.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan jumlah total kunjungan pasien 2004
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2003, tetapi

untuk pasien perusahaan lain dan pasien dari masyarakat

umum mengalami peningkatan pada tahun 2004
dibandingkan tahun 2003.

Tabel. 2. Perbandingan Jumlah Kunjungan pasien

di Unit Rawat Jalan Tahun 2003 s.d 2004

No. Pasien 2003 2004
1 Karyawan 21.217 lu.bJv
a Masyarakat Umum 1.895 2.276
)). Perusahaan Lain 1.141 1.251

Jumlah 24.253 24.166

Analisis Univariat

Tabel 3, Frekuensi Kunjungan pasien ke rumah sakit
tahun 2004 s/d 2005

Analisis Bivariat

Hasil analisis pendapat responden terhadap pelayanan

di Rumah Sakit Sri Pamela

Tabel 4. Persepsi Responden Tentang Fas//as

No.
Frekuensi

Kunjungan
..lumlah o/-

1 <3 kali 41 n 10/al la

2. 3 sd. 5 kali 46 46%

3. >5kali 13 414/-

Jumiah 100 100%

Fasiiilas

Jawaban

Baik Cukup Baik Kurang Eaik

Jumlah o/
ta Jumlai Yo Jumlah %

1. Kelanqkapar 78 7B 2A 2A 2 2
2. Kebersihan 70 70 24 l4 6 6

3. Kondisi 80 80 15 15 E E

4. Kebersihan OJ 83 15 4E 2 1

5. Peneranqan 80 80 14 14 6 6
Jumlah 72.8 78.2 17.6 7.6 4.2 4.2
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Tabel 6. Persepsl Responden Terhadap proses

Pengaruh Fasilitas Rumah Sakit Terhadap Jumlah
Kunjungan

a Pengaruh Fasl/ifas Rumah Sakit Terhadap Jumlah
Kunjungan

Berdasarkan persamaan regresi ltnier y = 1,2j6 +

0,349 Xt untuk fasilitas rumah sakit terhadap jumlah

kunjungan pasien didapat koefisien regresi X1 (fasilitas

rumah sakit) memiliki tanda positif (0,349), yang berarli
bahwa pengaruh fasilitas rumah sakit adalah searah
dengan jumlah kunjungan pasien, yaitu apabila fasllitas

rumah sakit ditingkatkan, maka jumlah kunjungan pasien

rumah sakit akan meningkat.

a. Dependent variabel '.Y

Berdasarkan tabet-1 '1 dapat diketahui nilai signifikan

untuk variabel X1 (fasilitas rumah sakit) sebesar
0,003. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Nilai T5;1 untuk

variabel fasilitas rumah sakit adalah 3,077. Lebih

besar dari Tabel (a) yaitu sebesar 2,00. Maka
hipotesis Ho (tidak terdapat pengaruh fasilitas rumah

sakit terhadap jumlah kunjungan pasien) ditolak,
sedang H., diterima.

b. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Jumlah
Kunjungan

Berdasarkan persamaan regresi linier y = -0,46g +

1,073 X2, untuk pengaruh sumber daya manusia
terhadap jumlah kunjungan pasien didapat koefisien

regresi X2 (sumber daya manusia) memiliki tanda
positif (1 073)
,. DependentVariabel :Y

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai
signifikansi untuk variabel X2 (sumber daya
manusia) sebeser 0,000. Nilai ini lebih kecil darr

0,05. Nilai Thit untuk variabel sumber daya
manusia adalah 14,980. Lebih besar dari Tabel

(e'be) yaitu sebesar 2,000 (Ttrit >T 
1ug.1), maka

hipotesis Ho (tidak terdapat pengaruh sumber
daya manusia terhadap jumlah kunjungan pasien)

ditolak sedangkan H1 diterima.

c. Pengaruh Tarif Rumah Sakit Terhadap Jumlah
Kunjungan

Berdasarkan persamaan regresi linier y = 4,488 -
1,063 X3 untuk pengaruh tarif rumah sakit terhadap
jumlah kunjungan pasien didapat koefisien regresr

X3 (tarif rumah sakit) memiliki tanda negative (1,063),

berarti pengaruh tarif rumah sakit adalah berlawanan

arah dengan jumlah kunjungan pasien, yaitu apabila

tarif rumah sakit dinaikan, akan mengurangijumlah
kunjungan pasien ke rumah sakit

a. Dependent Variabel :Y
Nilai signifikansi untuk variabel X3 (tarif rumah sakit)

sebesar 0,000. Nilai ini tebih kecil dari 0,05. Nilai

T6;1 untuk variabel tarif rumah sakit adalah
-'14,083. Lebih kecildari -TaOel (a) yaitu sebesar
-2,000 (Tnit'-T tabet), maka hipotesis Ho (tidak

terdapat pengaruh tarif rumah sakit terhadap
jumlah kunjungan pasren) ditolak sedangkan H1

diterima.

d. Pengaruh Proses Pelayanan Terhadap Jumtah

Kunjungan

Berdasarkan persamaan regresi linier y = 4,488 -
1,063 X4, untuk pengaruh pengaruh proses
pelayanan terhadap jumlah kunjungan pasien

koefisien regresi X4 (proses pelayanan) memiliki
tanda positif (-1,053), yang berarti bahwa pengaruh

proses pelayanan adalah searah dengan jumlah

kunjungan pasien. yaitu apabila proses pelayanan

ditingkatkan, akan meningkatkan jumlah kunjungan
pasien ke rumah sakit.

Nilai signiflkansi untuk variabelX4 (proses pelayanan)

sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecit dari 0,05. Nilai

Thit untuk variabel proses pelayanan adalah 13,4g0.

Lebih besar dari -Tabel (a,be) yaitu sebesar 2,000
(Ttrit . -t tabel), maka hipotesis Ho (tidak terdapat
pengaruh proses pelayanan terhadap jumlah
kunjungan pasien) ditolak sedangkan H1 diterima.

Tabel 5, Persep-sl Responden Terhadap Tarif

Tarif

Jawaban

Mahal Terjangklau Murah

Jumlah o/
/o Jumlai o/

/o Jumlah %

1. Tarif berobat 10 10 /J 73 17 17
2. Harga Obat 27 27 bJ bJ 10 10

3. Laboratoriun 26 26 67 67 7 7

4. Kesesuaian Tar 14 14 70 70 16 16

5. Tarif Spesial 36 36 60 bU 4 4
Jumlah tt.o tl.c 66.6 i66 10.8 10.8

Pelayanan

Proses
Pelayanan

Jawaban

Baik 3ukup Baik Kurang Baik

Jumlah % lrrmlat' % Jumlah o/
/o

Prosedur 67 ot tt 27 6

Waktu l\4enunqqu ot ol 33 6
lnformasi Petuqas 68 68 28 28 4
Kemaiuan Kesehatan 73 )1 22 5
Waktu tuno0u 0bai 53 FA 42 42 2

Jumlah 64.6 64.4 30.4 30.4 4.b

lbnuSina lVol.5lNo. 1 lJan-Apr2010 | ZO



persamaan regresi linier

Y = 0,763 + 0,213 Xt+ 0,380 X2-0,377 X3 - 0.367 X4

Berdasarkan persamaan diketahui bahwa koefisien

regresi X1 memiliki tanda positif (0,213), bahwa fasilitas

rumah sakit mempunyai pengaruh searah dengan jumlah

kunjungan pasien. Hal ini berarti bahwa semakin baik

fasilitas rumah sakit maka akan memberi dampak
terhadap meningkatnya jumlah pasien. Koefisien regresi

X2 memilikitanda positif (0,380) bahwa pengaruh sumber

daya manusia searah dengan jumlah kunjungan pasien.

Koefisien regresi X3 memiliki tanda negatif (-0,377)

yang menunjukan bahwa pengaruh tarif rumah sakit
berlawanan arah dengan jumlah kunjungan pasien.

Dengan kata lain apabila tarif rumah sakit ditingkatkan,

maka akan memberi dampak terhadap menurunnya
jumlah pasien. Koeflsien regresi Xo memiliki tanda positif

(0,367 bahwa proses pelayanan administrasi searah
dengan jumlah kunjungan pasien. Dengan kata lain

apabila proses pelayanan administrasi ditingkatkan,

maka akan memberi dampak terhadap meningkatnya
jumlah pasien.

Kesimpulan

Pelayanan dari fasilitas, SDM, tarif dan proses
pelayanan di rumah sakit, secara keseluruhan sangat
berpengaruh terhadap pelayanan pasien. pelayanan

SDM mempunyai pengaruh lebih besar terhadap persepsr

pasien, yaitu penjelasan/informasi keterampilan serta
jadwal kehadiran dokter, Sikap dan perhatian, keramahan

serta tanggapan perawat dalam melayani pasien.

Manajemen rumah sakit mengetahui kebutuhan
dasar dari sumber daya manusianya, sehingga kepuasan

kerja karyawan meningkat. Kebutuhan pasien di rumah

sakit akan beralih menjadi persepsi pasien dan persepsi

akan berubah menjedi harapan (ekspektasi) dengan
pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit
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