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Abstrak 

Pelayanan untuk warga negara seperti kesehatan, pendidikan, ketertiban dan 

perumahan adalah salah satu yang wajib disediakan oleh Negara terutama kesehatan. 

Tersedianya fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesma dan rumah sakit menjadi 

kebutuhan yang tidak bisa diangkap gampang. Baik rumah sakit milik pemerintah 

maupun rumah sakit swasta sebagai rujukan dari puskesmas harus mampu melayani 

masyarakat dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan  yang terdiri dari enam variabel yaitu Tangible, Responsiveness, 

Assurance, Competen, Empathy dan Communication rawat jalan di RSUD 

Balikpapan dengan jumlah sample sebanyak 150 orang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik secara 

simultan maupun parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada RSUD 

Balikpapan.  

Kata kunci: Tangible, Responsiveness, Assurance, Competen, Empathy dan 

Communication 

 

PENDAHULUAN 

Pelayanan untuk warga negara seperti kesehatan, pendidikan, ketertiban dan 

perumahan adalah salah satu yang wajib disediakan oleh Negara terutama kesehatan. 

Tersedianya fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit menjadi 

kebutuhan yang tidak bisa dianggap gampang. Baik rumah sakit milik pemerintah 

maupun rumah sakit swasta sebagai rujukan dari puskesmas harus mampu melayani 

masyarakat dengan baik. Terlebih dengan adanya BPJS dimana dulunya bernama 
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ASKES yang hanya diperuntukkan bagi PNS dan TNI, sekarang sudah bisa melayani 

semua lapisan masyarakat dengan pelayanan bertahap dari puskesmas lalu dirujuk ke 

rumah sakit.  

Rumah sakit umum daerah (RSUD) adalah institusi pelayanan publik di 

bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan 

dalam pasal 5 poin 2 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

menempatkan rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik. Oleh karena 

itu, penyelenggarakan RSUD terikat pada berbagai peraturan.  Setidaknya ada tiga 

peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang harus dipenuhi bagi RSUD yang 

akan menjadi pelayanan rujukan lanjutan, yaitu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Badan Layanan Umum, dan 

UU No. 25 Tahun 2009. Maka dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebutlah 

yang dijadikan inspirasi agar poisisi masyarakat lebih ditekankan sebagai subyek 

pelanggan (Suwardi, 2011).   

Menilik dari penelitian yang telah ada disebutkan dari Jelita, Irma (2012) 

tentang kualitas pelayanan kesehatan pada RSUD Ambarawa, dengan hasil penelitian 

menunjukan 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.  

Penelitian yang juga meneliti pelayanan kualitas rumah sakit di Pemangat 

oleh Ersanto (2014) menemukan bahwa bahwa variabel kualitas pelayanan (Reability, 

Responsivennes, Assurance, Emphaty dan Tangible) berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen secara parsial dan simultan. Penelitian lain adalah Eny Kustiyah, Astuti 
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(2014) yang berfokus pada pelayanan rumah sakit di Kabupaten Sragen bagi pasien 

rawat inap, hasil uji t yang diperoleh dari keandalan, ketanggapan secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien. Sedangkan variabel keyakinan, 

perhatian dan penampilan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pasien.  

Di pihak lain penelitian rawat jalan yang dilakukan oleh Mariyati, Ika 

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

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 RSUD 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. Dari 

segi reliabilitas, staf IRJ yang memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan 

kepada para pasien IRJ sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Segi 

pertanggungjawaban dalam staf IRJ merespon dan memberi penyelesaian kepada 

pasien yang komplain sudah baik dan tepat. Dari segi kompetensi, SDM IRJ masih 

terdapat penyesuaian untuk staf baru dengan kinerjanya. Untuk segi kesopanan dan 

keramahan dalam staf IRJ masih ditemukan beberapa staf yang kurang ramah 

terhadap pasien. Sedangkan dari segi kredibilitas, IRJ dinilai baik. Untuk segi 

pengertian terhadap kebutuhan pasien sudah sesuai dengan harapan pasien. 

Kesimpulannya, pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan sudah cukup 

memenuhi kriteria kualitas pelayanan kesehatan yang terus berupaya menjadi lebih 

baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.  

Dari beberapa penjelasan hasil penelitian di atas itulah yang menjadi rujukan 

peneliti untuk melakukan penelitian, disamping juga ada beberapa alasan yang 
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menjadi peneliti melakukan hal ini yaitu : Pertama, hasil survey Pemkot Balikpapan 

dan STIE Madani yang menemukan nilai bagus namun masih banyak keluhan. 

Kedua, untuk melihat secara langsung di lapangan apakah benar kualitas pelayanan 

sudah seperti yang diharapkan masyarakat. Ketiga, guna mengecek kembali fakta 

yang ada di lapangan dengan data penelitian yang sudah ada, apakah benar kualitas 

pelayanan yang distandarkan sudah terpenuhi. Keempat, standar yang digunakan 

Pemkot Balikpapan berdasarkan standar pelayanan dari Menpan sedangkan penelitian 

ini lebih fokus pada pelayanan manajemen, namun beberapa variabelnya memiliki 

kesamaan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  Apakah Tangibles (Berwujud) berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan?; Apakah  Responsiveness (Ketanggapan)  berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan? ; Apakah Assurance (Kepastian) berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan?; Apakah Competence (Pengetahuan dan Ketrampilan) berpengaruh 

terhadap kinerja pelayanan?; Apakah Empathy (Empati) berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan?; Apakah Communication (Komunikasi) berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan?  Dan Apakah secara bersama-sama variabel-variabel tersebut akan 

berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. 

KERANGKA TEORI 

A. Pelayanan  

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan 

menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman 2008:2). Badu (2012:8) menjelaskan 

bahwa pelayanan adalah kunci keberhasilan berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-

kegiatan jasa dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasar dan 
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langganan. Demikian pula dibidang pemerintahan, peran pelayanan umum yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, belum dapat memnuhi harapan semua pihak 

sehingga diperlukan sistem manajemen untuk penyelenggaraan pelayanan umum.  

Menurut Kolter dalam Sinambela (2014:5) juga dijelaskan pengertian pelayanan 

yaitu setiap yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. 

Definisi yang sangat sederhana diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan 

Crosby (1997:448) dalam Ratminto dan Atik (2012:2) pelayanan adalah produk-

produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha 

manusia dan menggunakan peralatan. Kotler (1994) mengungkapkan dalam 

Napitupulu (2007:164), tentang sejumlah karakteristik pelayanan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Pelayanan tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar atau dicium sebelum ada 

transaksi. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti atau dengan baik hasil 

pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan dikonsumsi. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Pelayanan dijual lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan karena tidak 

dapat dipisahkan. Karena itu konsumen ikut berpastisipasi dalam menghasilkan 

jasa layanan. 

3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi)  

Jasa bersifat sangat beragam, selalu mengalami perubahan, sehingga kualitas 

yang diberikan tidak selalu bergantung pada siapa yang memberikan pelayanan 

dan kapan serta dimana disediakan. 

4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama) Jasa tidak dapat 

disimpan dan berfluktuasi. 
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B. Pelayanan  Kesehatan 

Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut 

kepentingan masyarakat banyak, maka peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat cukup besar (Dedy Alamsyah, 2011:21). Definisi pelayanan kesehatan 

menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Pelayanan kesehatan ialah 

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat (Azrul Azwar, 2011:42). Hodgetts dan Cascio 

(1983) dalam Azrul Azwar (2011:43) menjabarkan bentuk dan jenis pelayanan 

kesehatan : 

1. Pelayanan Kedokteran  

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan 

kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian 

yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama 

dalam satu organisasi (institution). Tujuan utamanya untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya 

terutama untuk perseorangan dan keluarga. 

 

 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan 

masyarakat (public health service) ditandai dengan cara 

pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan 
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kesehatan serta mencegah penyakit serta sasarannya untuk kelompok 

dan masyarakat.  

 

C. 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).  

Sebuah perusahaan baik perusahaan jasa atau produk wajib memberikan 

kualitas jasa yang baik untuk konsumennya. Berikut ini beberapa faktor yang 

terkadang menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk. Faktor-faktor tersebut 

meliputi (Fandy Tjiptono, 2008 : 76) : 

1. Produksi dan Konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability, 

artinya jasa diproduksi dan di konsumsi pada saat yang bersamaan. 

Beberapa kekurangan yang mungkin ada pada karyawan pemberi jasa 

dan dapat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan pada kualitas jasa 

misalnya : 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan 

b. Cara berpakaian tidak sesuai 

c. Tuturkatanya tidak sopan dan kurang menyenangkan  

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 
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3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang 

memadai 

4. Kesenjangan-kesenjangan Komunikasi 

Kesenjangan komunikasi yang sering terjadi : 

a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan sehingga tidak dapat 

memenuhinya 

b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada 

pelanggan, misalnya yang berkaitan dengan perubahan 

prosedur/aturan.   

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama karena 

pelanggan adalah manusia yang bersifat unik karena memiliki perasaan 

dan emosi 

6. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

7. Visi bisnis jangka pendek  

Peralatan kedokteran yang canggih dan memadai dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan, namun di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

juga berdampak pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut (Mubarak dan 

Chayatin, 2009) : 

a. Dibutuhkan tenaga kesehatan profesional akibat pengetahuan dan 

peralatan yang lebih modern 

b. Melambungnya biaya kesehatan 

c. Meningkatnya biaya pelayanan kesehatan    

 Lima prinsip yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan kualitas 

pelayanan (Lovelock dalam Riduwan, 2007: 248) : 

1. Tangibles (Berwujud) 

Seperti penampilan fisik, peralatan, personal dan komunikasi 

material 

2. Reliability (Handal) 
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Kemauan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan 

memiliki ketergantungan 

3. Responsiveness (Daya tanggap) 

Rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan  

4. Assurance (Jaminan) 

Pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai 

5. Empathy (Empati)  

Perhatian perorangan pada pelanggan 

Tolok ukur kualitas pelayanan diukur oleh beberapa dimensi (Zeithaml, 

dkk dalam Riduwan, 2007:249), yaitu : 

a. Tangibles (Bukti langsung) 

Berkenaan dengan daya tarik penampilan para pegawai dan fasilitas 

fisik lainnya, peralatan, personal, komunikasi material serta 

perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan dalam 

menunjang pelayanan  

b. Reliability (Keandalan) 

Kemampuan perusahaan memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

c. Responsiveness (Daya tanggap) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan, merespon permintaan pelanggan, 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian 

memberikan secara cepat serta bertanggung jawab terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan. 

d. Competence 
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Tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh 

aparatur dalam memberikan pelayanan  

e. Courtesy 

Sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan 

konsumen  serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi  

f. Credibility 

Sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat 

g. Security 

Jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko 

h. Access 

Terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan 

i. Communications 

Kemauan memberi pelayanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat 

j. Understanding the customer 

Melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan 

 

D. 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).    
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  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. Beberapa tolok ukur kinerja dalam dimensi 

kualitas pelayanan (Pasuraman et.al. dalam Pohan, 2007)  antara lain : 

1. Tangibles (Keberwujudan)  

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, peralatan, personil atau 

penampilan karyawan, komunikasi serta perlengkapan dan material yang 

digunakan perusahaan.  

2. Reliability (Kehandalan) 

Kemampuan perusahaan memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness (Daya tanggap) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan, merespon permintaan pelanggan, 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian 

memberikan secara cepat serta bertanggung jawab terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan. 

4. Assurance (Jaminan) 

Perilaku karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi 

para pelanggannya, kesopanan dan kejujuran yang dimiliki karyawan, 

bebas dari bahaya dan resiko  

5. Emphaty (empati) 

Berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggannya Meliputi kemudahan 
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karyawan dalam melakukan hubungan, komunikasi dan memahami 

kebutuhan pelanggan. 

  

2.2. Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan   

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. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015:80). Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi 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. Dan telah melakukan rawat jalan sekurang-

kurangnya dua kali di RSUD Balikpapan.  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas 

tentang jumlah populasi mengingat jumlah pasien yang melakukan rawat jalan 
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setiap harinya cukup besar dimana pasien yang melakukan rawat jalan 

tersebar pada Poliklinik gedung lantai 1 dan 2. Poliklinik di gedung lantai 1 

melayani pasien rawat jalan pada Instalasi Laboratorium, IGD, Radiologi dan 

Gizi. Sedangkan Poliklinik di gedung lantai 2 melayani pasien rawat jalan 

pada Instalasi Farmasi, Perinatalogi, Kebidanan dan Penyakit Kandungan 

(VK), Psikologi, Mata, Kulit dan Kelamin, Konsultasi Gizi, Paru, THT, 

Psikiatri dan Syaraf. 

3. Sampel 

Sugiyono (2015:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.  

Dengan besarnya jumlah pasien yang melakukan rawat jalan di 

Poliklinik RSUD 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. Berdasarkan 

pendapat Roscoe tersebut peneliti menetapkan 150 orang responden sebagai 

sampel guna menghindari adanya beberapa kendala yang sering terjadi dalam 

pelaksanaan penelitian seperti populasi yang tak teridentifikasi, adanya 

kendala biaya, waktu dan tenaga. Sehingga peneliti membatasi waktu 

penelitian dan fokus pada penentuan populasi yang bisa mewakili sebagian 

kecil populasi yang telah ditentukan.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobability sampling artinya teknik sampling yang memberi peluang atau 
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kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2016:125). Kriteria sampel adalah semua pasien 

yang yang melakukan control (rawat jalan) di RSUD Balikpapan minimal dua 

kali, pasien yang bisa membaca dan dapat berkomunikasi dengan baik, pasien 

umum dan pasien BPJS atau asuransi lainnya dan semua pasien yang 

melakukan rawat jalan di Poliklinik yang tersedia, pasien dewasa dan pasien 

yang bersedia menjadi responden. 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dialnjutkan ke uji berikutnya data sebelumnya dilakukan uji 

validasi dan reliabel.  

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau 

tidak. 

C. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas yaitu tangibles (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), 

competence (X4), emphaty (X5) dan communication (X6) terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja pelayanan (Y). Model analisis yang 

digunakan adalah model analisis regresi linier berganda melalui program 

SPSS 22.0 dengan tingkat signifikansi 5%.  

Sugiyono (2015:275) menyatakan bahwa rumus dari regresi linier 

berganda sebagai berikut :  

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 +  𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒃𝟒𝑿𝟒 + 𝒃𝟓𝑿𝟓 + 𝒃𝟔𝑿𝟔 

Keterangan : 
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Y = Kinerja pelayanan 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

𝑋1 = Tangibles 

𝑋2 = Responsiveness 

𝑋3 = Assurance 

𝑋4  = Competence 

X5 = Emphaty 

X6 = Communication 

1. Koefisien Korelasi  (R) 

Analisis korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, 

nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan yang terjadi 

semakin kuat, sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka 

hubungan yang terjadi semakin lemah. 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

adalah (Sugiyono, 2013:250)  : 

 

a. 0,000 – 0,199 = Sangat rendah 

b. 0,200 – 0,399 = Rendah 

c. 0,400 – 0,599 = Sedang 

d. 0,600 – 0,799 = Kuat 

e. 0,800 – 1,000 = Sangat kuat 
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2. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 

𝑅2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka (𝑅2) pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted (𝑅2) 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai Adjusted 

(𝑅2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013:97). 

Dalam kenyataan, nilai adjusted 𝑅2 dapat bernilai negatif 

walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji 

empiris di dapat nilai adjusted 𝑅2 negatif, maka nilai adjusted 𝑅2 

dianggap bernilai nol.  

1.5 Pengujian Hipotesis 

A. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen  

(Priyatno, 2014:157). Uji F ini membandingkan nilai 𝐹hitung dengan nilai 
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𝐹tabel pada tingkat keyakinan tertentu untuk melihat tingkat signifikan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F 

digunakan untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh secara nyata 

antar variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Berdasarkan ANOVA ( analisis varian) dapat dilakukan pengujian 

(Uji F) sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis :  

𝐻0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel    tangibles, 

responsiveness, assurance, competence, emphaty dan 

communication secara simultan terhadap kinerja pelayanan. 

𝐻a  :  Ada pengaruh yang signifikan antara variabel tangibles, 

responsiveness, assurance, competence, emphaty dan 

communication secara simultan terhadap kinerja pelayanan. 

2.   Menentukan tingkat signifikansi : 

Tingkat signifikansi menggunakan = 5% (0,05) 

3. Menentukan 𝐹tabel :   

Tingkat keyakinan 95% atau 5% (0,05), 

Dengan menggunakan 𝑑𝑓1 dapat diperoleh dengan cara jumlah 

variabel dikurang 1 dan 𝑑𝑓2 dengan cara n-k-1 (n adalah jumlah data 

dan k adalah jumlah variabel bebas). 

4. Kriteria pengujian : 

𝐻0 diterima apabila 𝐹hitung ≤  𝐹tabel 

𝐻0 ditolak apabila 𝐹hitung > 𝐹tabel 

 

B. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:178). 
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Dalam hal ini adalah untuk melihat signifikan dari masing-masing 

variabel tangibles, reliability, responsiveness, competence, security dan 

assurance terhadap kinerja pelayanan secara parsial. Pengujian ini dapat 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut  

1. Menentukan hipotesis : 

𝐻0 : Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

tangibles, responsiveness, assurance, competence, emphaty dan 

communication terhadap kinerja pelayanan 

𝐻a :  Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

tangibles, responsiveness, assurance, competence, emphaty dan 

communication  terhadap kinerja pelayanan 

2. Menentukan tingkat signifikansi atau taraf nyata : 

Tingkat signifikansi menggunakan = 5% (0,05). 

3. Menentukan 𝑡tabel : 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 0,025% (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan (df) adalah n-k-1. Dalam hal ini n adalah 

jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel bebas. 

4. Kriteria pengujian : 

𝐻0 diterima apabila 𝑡hitung ≤  𝑡tabel 

𝐻0 ditolak apabila  𝑡hitung > 𝑡tabel 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah seluruh variable dinyatakan berdistribusi normal.  

2. Hasil Uji Multikolineritas 
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Tabel 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari VIF 

variable X1 (Tangible) masing-masing sebesar 0,509 dan 1,965. Variabel 

X2 (Responsivness) memiliki nilai tolerance sebesar 0,525 dan VIF 

1,906. Variabel X3 (Assurance) memiliki nilai tolerance sebesar 0,525 

dan VIF 1,904. Variabel X4 (Competence) memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,806 dan VIF 1,906. Variabel X5 (Empathy) memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,526 dan VIF 1,902. Variabel X6 (Communication) 

memiliki nilai tolerance sebesar 0,803 dan VIF 1,245. Pada tabel 

Collinearity Statistic di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari 

keenam variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. 

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 5.8 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1.total .509 1.965 

X2.total .525 1.906 

X3.total .525 1.904 

X4.total .806 1.240 

X5.total .526 1.902 

X6.total .803 1.245 

a. Dependent Variable: Y.total 
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Gambar 4.8 menunjukkan titik-titik yang ada tidak membentuk pola 

tertentu yang teratur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas.  

2. Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 5.4 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .203a .04 .001 3.945 1.787 

a. Predictors: (Constant), Tangible, Responsivness, Assurance, 

Competence, Empathy, Communication 

b. Dependent Variable: Performance 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 57.208 5.741  9.964 .000 

Tangible -.105 .114 -.106 -.925 .356 

Responsivness .108 .097 .127 1.121 .264 

Assurance -.047 .179 -.029 -.260 .795 

Competence -.024 .202 -.011 -.117 .907 

Empathy .097 .084 .130 1.152 .251 

Communication -.151 .127 -.109 -1.192 .235 

a. Dependent Variable: Kepuasan pasien 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai d yang didapat dari hasil 

regresi adalah 1,787. Pada signifikansi 0,05, n= 150 dan k= 6. Didapat dL = 

1,608 dan dU = 1,8169. Jadi dapat dihitung nilai 4-dw = 2,213. Maka 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. 1,608 < 1,787 < 1,8169 maka pengujian tidak meyakinkan atau 

tidak dapat disimpulkan. 

2. 2,213 > 1,8169 maka tidak terdapat autokorelasi negatif. 

B. Uji Regresi Linier Berganda 

Dari tabel di atas keenam variabel menunjukkan bahwa nilai Sig. 

secara keseluruhan > 0,05 maka dari itu hipotesis ditolak artinya semua 

variabel dalam kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikansi terhadap 

kinerja pelayanan RSUD Balikpapan. 

              Tabel 5.6 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 95.180 6 15.863 1.019 .415b 

Residual 2225.913 143 15.566   

Total 2321.093 149    

a. Dependent Variable: Kepuasan pasien 

b. Predictors: (Constant), Tangible, Responsivness, Assurance, Competence, Empathy, Communication 

Berdasarkan tabel ANOVA didapat nilai Sig. sebesar 0,415 (p>0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima artinya seluruh variabel 

tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja pelayanan. 
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Dari hasil persamaan pada uji analisis regresi berganda, dengan tingkat 

keyakinan yang dipergunakan adalah 95% dan taraf kesalahan 5% selanjutnya 

akan dilakukan beberapa pengujian statistik lain sebagai berikut: 

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)  

Tabel 5.7 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi R sebesar 0,203 artinya korelasi antar variabel sangat lemah. 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel 5.7 angka Adjusted R square adalah 0,001 atau 

0,1 %. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel kinerja pelayanan 

yang oleh enam variabel hanya memiliki pengaruh kontribusi 0,1% dan 

sisanya 99,9% dipengaruhi oleh factor-faktor lain di luar variabel bebas. 

 

3. Hasil Simultan (Uji F) 

               

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 95.180 6 15.863 1.019 .415b 

Residual 2225.913 143 15.566   

Total 2321.093 149    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pasien 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .203a .041 .001 3.945 
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b. Predictors: (Constant), Tangible, Responsivness, Assurance, Competence, Empathy, Communication 

F hitung sebesar 1.019, 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 tidak berpengaruh secara simultan. 

4. Hasil Parsial (Uji t) 

               Menentukan t tabel : 

T tabel = α/2 ; df-1 

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

       =  0,025 ;  143 

           = 1,9767 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 57.208 5.741  9.964 .000 

Tangible -.105 .114 -.106 -.925 .356 

 Responsivness .108 .097 .127 1.121 .264 

Assurance -.047 .179 -.029 -.260 .795 

Competence -.024 .202 -.011 -.117 .907 

Empathy .097 .084 .130 1.152 .251 

Communication -.151 .127 -.109 -1.192 .235 

a. Dependent Variable: Performance 
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a. Variabel Tangible (X1) 

Diperoleh nilai t hitung -0,925 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel Berwujud tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan. 

b. Variabel Responsivness (X2) 

Diperoleh nilai t hitung 1,121 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel Ketanggapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan. 

c. Variabel Assurance (X3) 

Diperoleh nilai t hitung -0,260 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel Kepastian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan. 

d. Variabel Competence (X4) 

Diperoleh nilai t hitung -0,117 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 kinerja pelayanan rawat jalan RSUD 

Balikpapan. 

e. Variabel Empathy (X5) 

Diperoleh nilai t hitung 1,152 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel Empati tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan. 
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f. Variabel Communication (X6) 

Diperoleh nilai t hitung -1,192 lebih kecil dari 1,9767. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

variabel Komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan.  

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Dari hasil uji menggunakan SPSS dan dengan melalui bebrapa tahap 

pengujian diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Pembahasan Secara Simultan 

Berdasarkan hasil uji secara simultan seluruh variabel yang terdiri dari 

variabel X1:Tangible (Wujud), X2:Responsiveness (Ketanggapan), 

X:3Assurance (Kepastian), X4:Competence (Pengetahuan dan 

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

(Komunikasi) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Y yaitu 

kinerja pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi Uji F yaitu 

lebih besar 0.415 dari tingkat signifikasi 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

keenam variabel tersebut tidak berpengaruh secara simultan.  

2) Pembahasan Secara Parsial 

Berdasarkan hasil uji secara parsial dari masing-masing variabel diperoleh 

nilai signifikan untuk X1= 0.356; X2= 0.264; X3= 0.795; X4=0.907; 

X5=0.251 dan X6= 0.235 lebih besar dari nilai signifikasi sebesar 0.05 

menyatakan bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja pelayanan.  

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian pelayanan kualitas 

rumah sakit di Pemangat yang telah dilakukan oleh Ersanto (2014) dengan 

hasil bahwa variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari (Reability, 

Responsivennes, Assurance, Empathy dan Tangible) berpengaruh secara 
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parsial terhadap kepuasan konsumen. Penelitian berikutnya yang hasilnya 

bertolak belakang yaitu pelayanan rumah sakit di Kabupaten Sragen yang 

dilakukan oleh Eny Kustiyah (2014) dengan hasil bahwa variabel 

keandalan dan ketanggapan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen.  Selanjutnya hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Ika Meirinawati (2014) di 

RSUD DR. Mohamad Soewandhie Surabaya yang seluruh variabel yang 

digunakan berpengaruh secara parsial.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap seluruh 

variabel maka diperoleh hasil bahwa baik secara simultan maupun secara parsial 

seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian dengan judul Analisis Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Publik (Studi Kasus Rawat Jalan RSUD Balikpapan yang 

terdiri dari Tangibel (Wujud), Responsivnnes (Ketanggapan), Assurance 

(Kepastian), Competence (Pengetahuan dan Ketrampilan), Empathy (Empati) dan 

Communication (Komunikasi) tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. 

Kesimpulan ini diperleh dari seluruh pengujian yang telah dilakukan yang terdiri 

dari Uji F dan Uji T yang menunjukkan seluruh nilai signifikan lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikannya.  

 

Saran 

Melihat dari hasil yang diperoleh yang menunjukkan bahwa baik secara 

simultan maupun secara parsial yang tidak berpengaruh terhadp kinerja pelayanan, 

menunjukkan bahwa dinerja pelayanan rawat jalan di RSUD Balikpapan dapat 

dikatakan sudah baik. Hal ini bisa jadi di karenakan rumah sakit tersebut merupakan 

rumah sakit milik pemerintah daerah sehingga dari sisi SDM serta sarana prasarana 

telah di support dengan baik oleh pemerindah daerah serta mendapatkan perhatian 
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dari pemerintah daerah. Dengan bergitu bisa jadi segala kekurangan-kekurangan baik 

dari sisi SDM maupun sarana prasarana dapat dengan cepat atasi oleh seluruh pihak 

terkait.  
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