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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan 

yang terdiri dari variable variable X1: Tangibles (Berwujud), X2: Responsiveness 

(Ketanggapan), X3: Assurance (Kepastian), X4: Competence (Pengetahuan dan 

Ketrampilan), X5: Empathy (Empati), dan X6: Communication (Komunikasi), 

terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu 

Balikpapan. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 

orang. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dari seluruh variable 

yang dipakai berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan yang ada di RSKB 

Sayang Ibu, sedangkan hasil dari uji parsial dari seluruh variable tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan yang ada di RSKB Sayang Ibu 

Balikpapan 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan dan kesehatan menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh warga 

negara. Negara tak mampu menjamin itu semua namun, adanya perubahan prinsip 

gotong royong semua tertolong menjadikan BPJS Kesehatan sebagai pilihan dasar 

yang wajib dimiliki warga.  Hal ini tidak serta merta membuat hak warga negara 

bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal, tetap harus 

memenuhi prosedur terdahulu, seperti untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit 

maka harus mendapatkan rujukan dari pusat pelayanan masyarakat di kelurahan 

masing-masing.  

Sesuai dengan pasal 5 poin 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik menempatkan rumah sakit sebagai salah satu institusi 

pelayanan publik, maka penyelenggarakan RSKB terikat oleh berbagai 

pengaturan.  Setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 

yang harus menjadi rujukan bagi RSKB, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Badan 

Layanan Umum dan UU No. 25 Tahun 2009. Dari ketiga peraturan perundang-

undangan tersebut  menginspirasikan poisisi masyarakat lebih ditekankan sebagai 

sebagai subyek pelanggan (Suwardi, 2011). Hal ini yang memperkuat hak warga 

negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Hal lain yang memperkuatnya adalah UU Pemerintah Daerah No. 24 tahun 

2014 yang mengatur tentang kewenangan daerah yang berkaitan dengan kebijakan 

daerah terkait pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan 
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umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum 

dan masalah sosial. Ini bermakna bahwa adanya kebutuhan memberikan 

pelayanan yang terbaik dan berkualitas yang memang hak warga negara 

(Mardatillah, 2017). Hal ini sesuai dengan jasa pelayanan, khususnya di kesehatan 

tidak hanya semata-mata bagian standar keselamatan dan kesehatan pasien namun 

juga memiliki hubungan timbal balik, yang memiliki makna bahwa pasien 

membutuhkan pengobatan dan para medis membutuhkan pasien. Kondisi ini juga 

ditopang dengan adanya rumah sakit sebagai organisasi atau entitas yang bergerak 

non-profit apalagi rumah sakit daerah ini, artinya jasa sosial ekonomi tidak 

semata-mata mencari keuntungan namun juga menjadi tujuan pelayanan bagi 

pasien yang artinya, rumah sakit berkewajiban mendahulukan keselamatan dan 

kesehatan pasien dibanding profit. 

Merujuk penelitian terdahulu tidak ada ditemukan bagaimana kualitas 

pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit khusus apalagi rumah sakit khusus 

bersalin sehingga data penelitian lebih banyak mengacu pada rumah sakit umum 

daerah seperti yang telah disebutkan Jelita, Irma (2012) yang meneliti tentang 

kualitas pelayanan kesehatan pada RSUD Ambarawa mengatakan  bahwa kualitas 

pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa masih rendah 

yang terlihat pada kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang belum 

akurat, kesediaan jenis pelayanan yang belum lengkap, keterampilan petugas yang 

ada belum sesuai standar, belum semua petugas yang ada bersikap sopan dan 

ramah, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya terbebas dari resiko, para 

petugas belum memahami kebutuhan pasien secara personal, fasilitas fisik yang 

ada belum lengkap. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Mariyati, Ika 

Meirinawati (2014) pada RSUD DR. Mohamad Soewandhie Surabaya melakukan 

wawancara dan pengambilan data dari Kepala sub IRJ RSUD dr. Mohamad 

Soewandhie Surabaya, beserta staf dan pasiennya, yang dipilih dengan teknik 

snowball sampling. Untuk penyusunan laporan penelitian, penulis melakukan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga menarik kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketampakan fisik pada IRJ yang terletak di gedung 

baru dari tahun 2011 dapat dikatakan sudah cukup baik.  Pihak rumah sakit terus 

melakukan upaya peningkatan pelayanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie 

Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap. Segi 

reliabilitas, staf IRJ dalam memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan 

yang telah diberikan kepada para pasien IRJ sudah tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Segi pertanggungjawaban staf IRJ dalam merespon dan 

memberi penyelesaian kepada pasien yang komplain juga sudah baik dan tepat. 

Segi kompetensi SDM IRJ masih terdapat penyesuaian bagi staf baru dengan 

kinerjanya. Segi kesopanan dan keramahan staf IRJ masih ditemukan beberapa 

staf yang kurang ramah terhadap pasien. Segi kredibilitas IRJ sudah dapat dinilai 

baik. Segi pengertian terhadap kebutuhan pasien sudah sesuai dengan harapan 

pasien. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan sudah cukup 

memenuhi kriteria kualitas pelayanan kesehatan dan sudah sesuai dengan visi dan 

misi yang telah ditetapkan. 

Di sisi lain Eny Kustiyah, Astuti (2014) yang fokus pada pasien rawat inap 

atas pelayanan rumah sakit di Kabupaten Sragen menemukan hasil uji t diperoleh 

kehandalan, ketanggapan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pasien. Sedangkan variabel keyakinan, perhatian dan penampilan secara parsial 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien. Berdasarkan hasil 

Uji F, diperoleh Fhitung = 15,254 yang berarti > dari Ftabel = 2,37. Berarti bahwa, 

kehandalan, ketanggapan, keyakinan, perhatian dan penampilan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Dari 

analisa koefisien determinasi, diperoleh R2 = 0,634 atau sebesar 63,40%, yang 

berarti bahwa 63,40% faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien dapat 

dijelaskan oleh faktor kehandalan (X1), ketanggapan (X2), keyakinan (X3), 

perhatian (X4) dan penampilan (X5), sedangkan 36,60% lainnya dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Atas dasar hasil penelitian tersebut 

maka dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan (kehandalan (X1), 

ketanggapan (X2), keyakinan (X3), perhatian (X4) dan penampilan (X5) karena 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien, meningkatkan 

kenyamanan lingkungan atau fasilitas jasa yang lebih baik lagi. 

Hal di ataslah yang menjadi rujukan peneliti untuk melakukan penelitian 

selain itu ada beberapa alasan lainnya yakni: Pertama, untuk melihat secara 

langsung di lapangan melalui penelitian apakah benar kualitas pelayanan sudah 

seperti diharapkan. Kedua, mengecek kembali fakta yang ada di lapangan dengan 

data penelitian yang sudah ada apakah memang kualitas pelayanan yang 

distandarkan sudah terpenuhi khususnya bagi pelayanan rawat jalan. Ketiga, 

standar yang digunakan Pemkot Balikpapan berdasarkan standar pelayanan dari 

Menpan sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelayanan manajemen, namun 

beberapa variabelnya memiliki kesamaan. Keempat, jumlah tempat tidur rumah 

sakit yang tersedia sekitar 25 tempat tidur namun rata-rata terisi hanya 5-10 

tempat tidur ini artinya potensinya tidak maksimal artinya juga lebih maksimal 

pelayanannya namun jumlah pasien tidak optimal. Kelima, belum ada penilaian 

kinerja pelayanan pada rumah sakit khusus terutama bersalin. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini 

penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Persepsi Pasien Rawat 

Jalan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Publik Di Rumah Sakit 

Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu Balikpapan”, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tangibles (berwujud) berpengaruh terhadap kepuasan pasien? 

2. Apakah realibility (kehandalan) berpengaruh terhadap kepuasan pasien? 

3. Apakah assurance (kepastian) berpengaruh terhadap kepuasan pasien? 

4. Apakah competence (pengetahuan/ketrampilan) berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien? 

5. Apakah empathy (empati) berpengaruh terhadap kepuasan pasien? 

6. Apakah communication (komunikasi) berpengaruh terhadap kepuasan 

pasien? 

 

 

KERANGKA TEORI 

 

Persepsi Pasien 

Persepsi diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca 

indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, 

mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar 
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maupun dalam diri individu (Trimurthy, 2008). Pendapat lain terkait persepsi 

diuraikan oleh Mubarak dan Chayatin (2009) bahwa persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

mengumpulkan informasi dan menyimpulkan pesan.  

Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi oleh harapan 

terhadap pelayanan yang diinginkan. Harapan ini dibentuk oleh apa yang 

konsumen dengar dari konsumen lain dari mulut ke mulut, kebutuhan pasien, 

pengalaman masa lalu dan pengaruh komunikasi eksternal. Pelayanan yang 

diterima dari harapan yang ada mempengaruhi konsumen terhadap kualitas 

pelayanan (Puspita, 2009). 

 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien meskipun merupakan 

nilai subyektif tetapi tetap ada dasar obyektif yang dilandasi oleh pengalaman 

masa lalu, pendidikan, situasi psikis waktu pelayanan dan pengaruh lingkungan. 

Terdapat dua elemen yang perlu diperhatikan terkait penilaian performance 

pemberi jasa pelayanan kesehatan, yaitu teknis medis dan hubungan interpersonal. 

Teknis medis berkaitan dengan penjelasan dan pemberian informasi kepada pasien 

tentang penyakitnya serta memutuskan bersama pasien tindakan yang akan 

dilakukan atas dirinya. Hubungan interpersonal berkaitan dengan pemberian 

informasi, empati, kejujuran, ketulusan hati, kepekaan dan kepercayaan dengan 

memperhatikan privacy pasien (Trimurthy, 2008).  

Kinerja pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik atau berhasil ketika 

pelayanan yang diberikan kepada para pasien sesuai dengan yang diharapkan. 

Harapan ini dibentuk oleh apa yang konsumen dengar dari konsumen lain dari 

mulut ke mulut, kebutuhan pasien, pengalaman masa lalu dan pengaruh 

komunikasi eksternal. Jika kinerja memenuhi memenuhi harapan maka konsumen 

puas dan jika tidak memenuhi harapan maka konsumen merasa tidak puas atau 

kecewa (Kotler, 2007:177). Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada para pasien atau konsumen maka akan semakin baik pula 

kinerja pelayanannya. 

 

Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak 

swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan 

atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan 

masyarakat (Pandji Santosa, 2008:57). Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 bab 

1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pemenuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat 

dengan pemerintah. Kinerja birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat 

sejauh mana mutu kualitas pelayanan publik (Widodo, 2007). Setiap Negara di 

manapun serta bentuk apapun pemerintahannya selalu membutuhkan pelayanan 

publik. Dengan demikian penyelenggara pelayanan seperti lembaga dan petugas 

pelayanan publik baik pemerintah beserta kelengkapan kelembagaannya yang 
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menyelenggarakan pelayanan publik wajib untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan hak-haknya dan undang-undang yang telah ditetapkan. 

 

Kinerja Pelayanan 

Dalam pelayanan kesehatan, berbagai jenjang pelayanan asuhan pasien 

(patient care) merupakan bisnis utama serta pelayanan keperawatan merupakan 

mainstream sepanjang kontinum asuhan. Upaya untuk memperbaiki mutu dan 

kinerja pelayanan klinis pada umumnya dimulai oleh perawat melalui berbagai 

bentuk kegiatan, seperti gugus kendali mutu, penerapan standar keperawatan, 

pendekatan-pendekatan pemecahan masalah maupun audit keperawatan (Pohan, 

2007). Berwick (2001) dalam Pohan (2007) mengemukakan bahwa mata rantai 

terdepan yang perlu diperhatikan dalam perbaikan mutu dan kinerja pelayanan 

kesehatan adalah pengalaman pasien dan masyarakat terhadap pelayanan yang 

mereka terima. 

Pengembangan manajemen kinerja merupakan pendekatan perbaikan 

proses pada sistem mikro yang mendukung dan meningkatkan kompetensi klinis 

perawat dan bidan untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan etika, 

tata nilai dan aspek legal dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja klinis perawat dan bidan melalui kejelasan definisi peran 

dan fungsi perawat atau bidan, pengembangan profesi dan pembelajaran bersama 

(WHO, 2002).  

Indikator kinerja pelayanan kesehatan yang akan digunakan sebagai skala 

dari kepuasan pasien yaitu indikator tinggi rendahnya kepuasan pasien. Ketika 

pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan dan kepuasan para pasien 

terpenuhi maka pemenuhan pelayanan rumah sakit sebagai salah satu 

penyelenggara pelayanan publik bagi warga negara dan penduduk terwujud yang 

tentunya dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan kesehatan 

publik tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2007:12). Pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan 

tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:8). Sumber data 

penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari para pasien 

rawat jalan di RSKB yang melakukan control (rawat jalan). Metode pengumpulan 

data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai 

dengan karakteristik sampel. Kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup 

yang diberikan kepada responden secara langsung berisikan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel kualitas pelayanan dan kinerja 

pelayanan. Skor jawaban responden menggunakan alat ukur Skala Likert yang 

dibagi dalam 5 (lima) kategori penilaian dimana masing-masing pertanyaan diberi 

skor 1-5 dan metode analisis menggunakan program SPSS 22.0.  
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Populasi penelitian ini adalah para pasien yang sedang melakukan control 

(rawat jalan) dari jam 08.00 wita pagi hingga selesai, baik pasien umum maupun 

pasien yang menggunakan BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang jumlah 

populasi mengingat jumlah pasien yang melakukan rawat jalan setiap harinya 

cukup besar. Dengan besarnya jumlah pasien yang melakukan rawat jalan di 

RSKB Balikpapan, sehingga untuk menentukan ukuran sampel peneliti 

berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono 

(2015:133) yang mengusulkan aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian 

termasuk analisis regresi berganda. Dengan demikian peneliti menetapkan teknik 

pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling 

yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016:125) dengan 

memfokuskan penentuan populasi yang bisa mewakili sebagian kecil populasi 

yang telah ditentukan dengan kriteria sampel semua pasien yang melakukan 

control (rawat jalan) di RSKB Balikpapan minimal dua kali, pasien yang bisa 

membaca dan dapat berkomunikasi dengan baik, pasien umum, pasien BPJS atau 

asuransi lainnya, semua pasien yang melakukan rawat jalan di RSKB yang 

tersedia, pasien dewasa dan pasien yang bersedia menjadi responden serta 

menetapkan 150 orang responden sebagai sampel guna menghindari adanya 

beberapa kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan penelitian seperti adanya 

kendala biaya, waktu dan tenaga.  

Teknik Analisis Data 

Análisis data dalam penelitian ini menggunakan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) 22.0 melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi 

klasik (Kolmogorov-Smirnov Test, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, 

Autokorelasi dan Regresi Linier Berganda). Pengujian hipotesis melalui uji F 

(simultan) dan uji t (parsial). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5% serta uji dua 

sisi dan jumlah data (n) memperoleh nilai r tabel sehingga didapat nilai 

df (n-2), df = 150-2=148, sehingga diperoleh r tabel sebesar 0,1603. 

Dengan kriteria pengujian : 

1. r hitung > r tabel, artinya pertanyaan atau indikator 

tersebut adalah valid. 

2. r hitung < r tabel, artinya pertanyaan atau indikator 

tersebut adalah tidak valid. 
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Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS dapat diketahui 

bahwa nilai r hitung dari semua item variable yang diuji lebih besar 

dari nilai r tabel. Dengan demikian seluruh item pernyaataan pada 

variabel berwujud, ketanggapan, kepastian, pengetahuan dan 

ketrampilan, empati, komunikasi dan kepuasan pasien dinyatakan 

valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dinyatakan α >0,60. Hasil pengujian 

reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Alpha Keterangan 

1 Berwujud (X1) 0,929 Reliabel 

2 Ketanggapan (X2) 0,927 Reliabel 

3 Kepastian (X3) 0,927 Reliabel 

4 Keterampilan dan Pengetahuan (X4) 0,928 Reliabel 

5 Empati (X5) 0,930 Reliabel 

6 Komunikasi (X6) 0,928 Reliabel 

7 Kepuasan pasien (Y) 0,933 Reliabel 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Berwujud (X1), 

Ketanggapan (X2), Kepastian (X3), Keterampilan dan Pengetahuan 

(X4), Empati (X5), Komunikasi (X6), Kepuasan pasien (Y) 

menunjukkan nilai koefisien Alpha di atas 0,60. Dengan demikian 

maka seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data. 
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B. Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.1 di atas dapat 

disimpulkan bahwa distribusi residual tersebut mendekati garis 

diagonal yang menunjukkan bahwa pola tersebut berdistribusi normal. 

Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan 

bahwa pola tersebut berdistribusi normal. 

Gambar 4.3 

Uji Normalitas Kepastian 
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Dari gambar 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa 

pola tersebut berdistribusi normal. 

 

 

Gambar 4.4 

Uji Normalitas Keterampilan dan Pengetahuan (X4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa 

pola tersebut berdistribusi normal. 

 

Gambar 4.5 

Uji Normalitas Empati (X5) 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa 

pola tersebut berdistribusi normal. 
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Gambar 4.6 

Uji Normalitas Komunikasi (X6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa 

pola tersebut berdistribusi normal. 

Gambar 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi 

residual tersebut mendekati garis diagonal yang menunjukkan bahwa 

pola tersebut berdistribusi normal. 
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2. Hasil Uji Multikolineritas 

Tabel 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dinyatakan terbebas dari multikolinieritas apabila nilai 

tolerance  di atas 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Pada tabel 

Collinearity Statistic di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari 

keenam variabel independen ada 2 lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF 

ada 2 yang lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hanya variabel kepastian, variabel keterampilan dan pengetahuan 

terjadi Multikolinieritas.  

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 menunjukkan sebagian titik-titik ada yang membentuk 

Coefficients
a
 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

X1.total ,269 3,715 

X2.total ,136 7,361 

X3.total ,081 12,274 

X4.total ,097 10,296 

X5.total ,135 7,391 

X6.total ,332 3,015 

a. Dependent Variable: Y.total 
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pola tertentu yang teratur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini ada variabel yang terjadi heteroskedastisitas.  

 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

 

 

 

 

 

 

D

ari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai d yang didapat dari hasil 

regresi adalah 0,809. Pada signifikansi 0,05, n= 150 dan k= 6. Didapat 

dL = 1,6508 dan dU = 1,8169. Jadi dapat dihitung nilai 4-dw = 3,191. 

Maka pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1.  3,191 > 1,8169 maka tidak terdapat autokorelasi negatif. 

C. Uji Regresi Linier Berganda 

      Tabel 4.5 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 51,115 2,247 
 22,74

9 
,000 

Berwujud ,045 ,082 ,085 ,554 ,580 

Ketanggapan ,188 ,117 ,345 1,597 ,112 

Kepastian -,633 ,270 -,653 -2,343 ,021 

Keterampilan dan 

Pengetahuan 
,403 ,333 ,308 1,209 ,229 

Empati -,071 ,091 -,168 -,778 ,438 

Komunikasi ,079 ,084 ,129 ,932 ,353 

a. Dependent Variable: Y.total 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi berganda 

adalah sebagai berikut: 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,310
a
 ,096 ,058 2,333 ,809 

a. Predictors: (Constant), X6.total, X4.total, X1.total, X2.total, X5.total, 

X3.total 

b. Dependent Variable: Y.total 



Persepsi Pasien Rawat Jalan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Publik Di 

Rumah Sakit Khusus Bersalin (Rskb) Sayang Ibu Balikpapan (Mardatillah
1
, 

Marlindawaty
2
, Rahajeng Cahyaning Putri Cipto

3
) 

 

 

13 

 

Y = 51,115 + 0,045 X1 + 0,188 X2 – 0,633 X3 + 0,403 X4 – 0,071 X5 + 0,079 

X6 

 

Dari hasil persamaan uji analisis regresi berganda, dengan tingkat 

keyakinan yang dipergunakan adalah 95% dan taraf kesalahan 5% 

selanjutnya akan dilakuakn beberapa pengujian statistik lain sebagai 

berikut : 

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)  

  Tabel 4.7 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi R sebesar 0,310 artinya korelasi antar variabel sangat lemah. 

 

 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan tabel 4.7 angka Adjusted R square adalah 0,058 atau 

5,8%. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel kepuasan pasien 

yang oleh enam variabel hanya memiliki pengaruh kontribusi 5,8% 

dan sisanya 94,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel 

bebas. 

3. Hasil Simultan (Uji F) 

   Tabel 4.8 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 82,715 6 13,786 2,533 ,023
b
 

Residual 778,145 143 5,442   

Total 860,860 149    

a. Dependent Variable: Y.total 

b. Predictors: (Constant), X6.total, X4.total, X1.total, X2.total, X5.total, X3.total 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,310
a
 ,096 ,058 2,333 
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F hitung sebesar 2,533, n = 150, k = 6, (k, n-k) = (6, 144) dengan 

tingkat signifikan 0,05 sehingga F tabel yang didapat adalah 2,16. 

Karena F hitung lebih besaar daripada F tabel sehingga disimpulkan 

bahwa keenam variabel bebas  berpengaruh secara simultan. 

 

4. Hasil Parsial (Uji t) 

Tabel 4.9 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 51,115 2,247 
 22,74

9 
,000 

Berwujud ,045 ,082 ,085 ,554 ,580 

Ketanggapan ,188 ,117 ,345 1,597 ,112 

Kepastian -,633 ,270 -,653 -2,343 ,021 

Keterampilan dan 

Pengetahuan 
,403 ,333 ,308 1,209 ,229 

Empati -,071 ,091 -,168 -,778 ,438 

Komunikasi ,079 ,084 ,129 ,932 ,353 

a. Dependent Variable: Y.total 

a. Dependent Variable: Kepuasan pasien 

Menentukan t tabel : 

T tabel = α/2 ; df-1 

        =  0,05/2 ; 150-6-1 

       =  0,025 ;  143 

           = 1,9767 

a. Variabel Berwujud (X1) 

Diperoleh nilai t hitung 0,554 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Berwujud tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pasien RSKB Balikpapan. 

 

b. Variabel Ketanggapan (X2) 
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Diperoleh nilai t hitung 1,597 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Ketanggapan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pasien RSKB Balikpapan. 

c. Variabel Kepastian (X3) 

Diperoleh nilai t hitung -2,343 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Kepastian tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pasien RSKB Balikpapan. 

d. Variabel Keterampilan dan Pengetahuan (X4) 

Diperoleh nilai t hitung 1,209 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Keterampilan dan Pengetahuan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien RSKB 

Balikpapan. 

e. Variabel Empati (X5) 

Diperoleh nilai t hitung -0,778 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Empati tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pasien RSKB Balikpapan. 

f. Variabel Komunikasi (X6) 

Diperoleh nilai t hitung -0,932 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti variabel Komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pasien RSKB Balikpapan.  

 

 Dari hasil pengujian menggunakan SPSS dan dengan melalui 

beberapa tahapan pengujian dipeoleh hasil sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil secara simultan seluruh variable yang terdiri dari 

variable X1: Tangibles (Berwujud), X2: Responsiveness 

(Ketanggapan), X3: Assurance (Kepastian), X4: Competence 

(Pengetahuan dan Ketrampilan), X5: Empathy (Empati), dan X6: 
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Communication (Komunikasi) berpengaruh secara simultan terhadap 

Variable Y yaitu kepuasan pasien. Hal ini dapat dilihat dari nilai F 

hitung > F table yaitu 2.533>2.16 dan nilai signifikasinya kurang dari 

0.05. 

2. Berdasarkan hasil secara parsial seluruh variable yang terdiri dari 

variable X1: Tangibles (Berwujud), X2: Responsiveness 

(Ketanggapan), X3: Assurance (Kepastian), X4: Competence 

(Pengetahuan dan Ketrampilan), X5: Empathy (Empati), dan X6: 

Communication (Komunikasi) tidak berpengaruh terhadap Variabel Y 

yaitu kepuasan pasien. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing nilai 

t hitung yang lebih kecil dari t table di setiap variable.  

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian kualitas pelayanan 

kesehatan pada RSUD Ambarawa yang dilakukan oleh Jelita, Irma 

(2012) yang seluruh variabelnya berpengaruh secara parsial. Penelitian 

berikutnya yang bertolak belakang yaitu pelayanan pada RSUD DR. 

Mohamad Soewandhie Surabaya yang dilakukan oleh Mariyati, Ika 

Meirinawati (2014) yang berpengaruh secara parsial. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujjian yang telah dilakukan terhadap seluruh 

variable yang terdiri variable X1: Tangibles (Berwujud), X2: Responsiveness 

(Ketanggapan), X3: Assurance (Kepastian), X4: Competence (Pengetahuan dan 

Ketrampilan), X5: Empathy (Empati), dan X6: Communication (Komunikasi), 

bahwa secara simultan seluruh variable tersebut berpengaruh terhadap kepuasan 

pasien, sedangkan secara parsial mendapatkan hasil yang bertolak belakang yaitu 

masing-masing variable tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan 

ini diperoleh dari seluruh pengujian yang telah dilakukan yang terdiri dari Uji F 

dan Uji T yang dilihat dari nilai signifikannya.  

Saran 

Sesuai dengan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat 

diberikan kepada penyedia jasa layanan kesehatan Rumah Sakit Khusus Bersalin 
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Sayang Ibu Balikpapan dari penel;iti dalam memberikan pelayanan terhadap 

pasien guna meningkatkan kepuasan pasien terhadap kinerja pelayanan pasien 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dari segi kecepatan dan 

kemudahan saja melainkan secara menyeluruh dari sarana prasarana demi 

kenyamanan pasien. 

2. Pelayanan yang tepat dan akurat menjadi keinginan dari setiap pasien 

mengingat jasa dalam bidang kesehatan ini merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia dan menjadi sangat sensitive.  
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