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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Survey ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pengguna jasa pelayanan terhadap seluruh pelayanan 

yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Survey ini juga bertujuan untuk 

mengukur kepuasan staff/pegawai terhadap manajemen yang diterapkan oleh pihak rumah sakit. Survey 

cross sectional ini melibatkan sebanyak 600 pasien yang terbagi menjadi 300 pasien di rawat inap dan 

300 pasien di rawat jalan, serta 200 pegawai fungsional yang tersebar di layanan rawat inap, rawat jalan 

dan layanan penunjang. Besar sampel menggunakan rumus rule of thumb yaitu kecukupan jumlah 

sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian dan analisis data. Pengambilan jumlah sampel di masing-

masing ruangan menggunakan teknik proporsional sampling berdasarkan laporan jumlah pasien di 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada bulan Januari 2018.  

Hasil analisis tingkat kepuasan pasien dan staff/pegawai disajikan dalam tiga bentuk penyajian, yaitu 

menggunakan penghitungan nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

ukuran frekuensi untuk melihat proporsi respon responden terhadap masing-masing item pernyataan 

(likert-type items) dan dengan menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD) dari skor 

keseluruhan (aggregate) dari 51 item pernyataan untuk kepuasan pasien, 19 pernyataan untuk kepuasan 

peserta didik dan 32 pernyataan untuk kepuasaan staff yang mencerminkan skor tingkat kepuasan pasien 

(likert scale). Berikut hasil survey kepuasan yang telah dilakukan di RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada. 

 

Survey Kepuasan Pasien di Rawat Inap, Rawat Jalan dan Layanan Penunjang 

Hasil survey berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat 

terhadap layanan di instalasi rawat inap dan rawat jalan serta layanan penunjang masuk dalam kategori 

Baik yaitu masing-masing 78.02 dan 78.3. Analisis berdasarkan proporsi terhadap item pernyataan 

kepuasan diperoleh hasil bahwa kedua instalasi layanan tersebut memiliki proporsi setuju dan sangat 

setuju lebih besar dari pada yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa secara garis besar pasien atau pengguna jasa pelayanan merasa puas akan pelayanan yang 

diberikan, walaupun di masing-masing item pernyataan kepuasan masih terdapat proporsi yang tidak 

setuju maupun sangat tidak setuju. Beberapa item pernyataan yang masih menjadi perhatian karena 

memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan nilai total rata-rata secara keseluruhan adalah unsur 

perilaku pelaksana dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Unsur perilaku pelaksana yang 

mendapat respon tidak setuju paling banyak oleh pasien di rawat jalan adalah dokter penanggung jawab 
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selalu standby di tempat tugasnya (4,3%). Sedangkan di rawat inap, item pernyataan yang mendapatkan 

respon tidak setuju paling besar adalah petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik spesialis atau 

unit lainnya (6,0%). Hal yang masih menjadi masalah di unsur sarana prasarana adalah terkait keadaan 

toilet dan lahan parkir. Sebagian kecil pasien di rawat inap dan rawat jalan (<10%) memberikan respon 

kurang setuju tentang adanya toilet yang bersih, nyaman dan lengkap serta mudah dijangkau. Untuk 

lahan parkir, sebesar 4,7% pasien memberikan respon tidak setuju terhadap ketersediaan lahan parkir 

yang memadai dan aman dari risiko kehilangan.  

 

Survey Kepuasan Pasien Terhadap Peserta Didik 

Hasil survey pengenalan pasien terhadap peserta didik menunjukkan <20% pasien baik yang berada 

di rawat inap maupun rawat jalan yang mengetahui dari awal kehadiran peserta didik dan mengetahui 

bahwa dirinya dirawat oleh peserta didik. Sekitar 37 % yang baru tahu adanya keterlibatan peserta didik 

dalam proses perawatan yang diterima oleh pasien tersebut setelah diberikan penjelasan ciri-ciri identitas 

peserta didik. Sisanya tidak mengetahui sama sekali meskipun sudah diberikan penjelasan tentang 

peserta didik. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh peserta didik rata-rata berada pada skala 3 dan 4 yaitu pada rawat inap skor rata-rata 

total sebesar 3.78 (SD=0.31) dan pada rawat jalan skor rata-rata total sebesar 3.72 (SD=0.53). Beberapa 

item pernyataan yang berada di bawah nilai rata-rata total merupakan item pernyataan yang berada pada 

unsur pemberian informasi, keterlibatan peserta didik dan kompetensi teknis. Pemberian informasi 

berkaitan dengan segala bentuk informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan terkait pengobatan yang 

akan atau sedang dijalani oleh pasien seperti prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan, penjelasan 

mengenai penyakit yang dialami, kemungkinan efek samping dari pengobatan serta pemahaman pasien 

terhadap segala bentuk dan jenis informasi yang diberikan. Keterlibatan peserta didik berkaitan dengan 

waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan. Unsur kompetensi teknis terkait dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh peserta didik seperti ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, kemampuan dalam 

memberikan pengobatan penyakit dan jaminan keamanan pengobatan yang diberikan. 

 

Survey Kepuasan Staff Terhadap Manajemen RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada 

Survey kepuasan staff terhadap manajemen RSUD Kabupaten Badung Mangusada diperoleh nilai 

rata-rata total sebesar 3.74 (SD=0.39). Sehingga dapat disimpulkan mendekati nilai puas. Meskipun nilai 

rata-rata yang diperoleh sudah cukup baik, tetapi terdapat 11 pernyataan (34.74%) yang masih memiliki 

nilai dibawah rata-rata nilai total keseluruhan. Sebelas pernyataan tersebut merupakan bagian unsur 
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kesejahteraan, manajemen dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Unsur kesejahteraan yang 

mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan emosional, situasi beban kerja, 

waktu istirahat dan tidur dan waktu kerja yang terlalu panjang dan terlalu lama. Unsur manajemen yang 

mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelaksanaan visi, 

misi dan SOP rumah sakit serta proses monitoring dan supervisi yang dilakukan staf 

manajemen/struktural.Unsur sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan 

ketersediaan ruang istirahat/ruang ganti bagi staf medis/paramedis (15%), ketersediaan toilet yang 

bersih, nyaman, aman dan lengkap (12%), ketersediaan kantin atau toko yang menjual keperluan dan 

konsumsi yang bersih sehat serta mudah dijangkau  (16.5%) dan ketersediaan ruangan diskusi dan 

ruangan penunjang lainnya seperti perpustakaan, ruangan komputer/internet untuk staff (18%). 

Dari hasil survey ini diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 

yang diberikan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk meingkatkan mutu pelayaanan 

dan kepuasan pengguna jasa layanan. Peningkatan kualitas  dan kuantitas  sarana dan prasana pendukung 

yang ada di Rumah sakit seperti kebersihan toilet, ketersediaan lahan parkir yang cukup dan aman, ruang 

ganti/ruang istirahat yang nyaman bagi staff, dan kantin yang bersih dan sehat. Penerapan manajemen 

yang lebih baik terkait pembagian waktu kerja bagi staff juga perlu diperhatikan sehingga selalu tersedia 

dokter/ petugas kesehatan selama 24 jam di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien sebagai 

pengguna jasa layanan rumah sakit. Pembagian waktu kerja diharapkan dapat dilakukan secara adil 

sehingga tidak ada staff/pegawai yang merasa memiliki beban kerja yang terlalu berat dan waktu kerja 

yang terlalu panjang. Hal lain yang juga perlu dilakukan perbaikan adalah meningkatkan kemampuan 

peserta didik yang memberikan pelayanan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Perlu adanya 

kerjasama antara pihak rumah sakit dan universitas tempat peserta didik menimba ilmu agar peserta 

didik dibekali keterampilan yang cukup.  
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Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung Mangusada adalah satu-satunya fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan milik pemerintah di Kabupaten Badung  yang memberikan pelayanan rawat 

jalan, rawat inap, IGD, laboratorium, dan pelayanan lainnya. RSUD Kabupaten Badung Mangusada, 

telah beroperasi sejak tahun 1998 yang dulunya berupa sebuah klinik bernama Klinik Dharma Asih. 

Selama perkembangannya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung  No. 3 tahun 2002 maka Rumah 

Sakit Daerah Badung dioperasikan secara resmi. Pada tahun 2011 rumah sakit ini dinyatakan lulus 

akreditasi rumah sakit dengan status akreditasi penuh tingkat dasar telah, kemudian tahun 2013 

ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B (Pemkab Badung, 2018).  

Setelah saat itu, berbagai pengembangan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Badung Mangusada dan 

memperoleh apresiasi dari berbagai pihak yang ditunjukkan dengan terpilihnya RSUD Kabupaten 

Badung Mangusada sebagai fasilitas kesehatan lanjutan terbaik tahun 2013 oleh PT ASKES Persero 

Cabang Denpasar, pelayanan publik terbaik di Kabupaten Badung tahun 2013, mendapatkan sertifikat 

BS EN ISO 9001:2008 pada tahun 2015, dan memenangkan berbagai macam lomba tingkat daerah. 

Selain itu, di tahun 2016 RSUD Kabupaten Badung Mangusada ditetapkan sebagai Rumah Sakit 

Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Pemkab Badung, 2018).  

Dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Badung terhadap pengembangan pelayanan di 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari dijadikannya RSUD 

Kabupaten Badung Mangusada menjadi Badan Layanan Umum (BLUD) secara penuh berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Disamping itu 

pengembangan fisik rumah sakit berupa pembangunan gedung baru juga menunjukkan komitmen 

pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu kepada 

seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Badung. 

Berbagai apresiasi dan prestasi yang dilekatkan pada RSUD Kabupaten Badung Mangusada, maka 

hal tersebut dapat meningkatkan permintaan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada, apalagi telah diluncurkan Kartu Badung Sehat yang memiliki 

potensi besar untuk meingkatkan jumlah kunjungan pasien ke RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 

Hal tersebut merupakan tantangan bagi RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk tetap 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan medis dan kesehatan 

kepada pasien.  

Pelanggan eksternal (pasien) tidak hanya menginginkan kesembuhan dari sakitnya yang merupakan 

luaran (outcome) pelayanan, tetapi juga merasakan dan menilai bagaimana mereka diperlakukan dalam 

proses pelayanan kesehatana. Terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan penilaian pasien terhadap kinerja 
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dan manfaat produk atau pelayanan yang diberikan akan menghasilkan kepuasan. Setiap pasien memiliki 

standar pembanding untuk menilai kinerja pelayanan yang diterimanya. Hasil penilaian tersebut 

menunjukkan persepsi apakah kebutuhan dan harapan dipenuhi atau tidak, yang akan menghasilkan 

kepuasan atau ketidakpuasan. Hal itu yang akan menentukan apakah pasien akan memberikan pujian 

dan kembali memakai jasa pelayanan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada, atau sebaliknya dengan 

mengajukan komplain dan menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Semua itu akan 

berpengaruh terhadap eksistensi dan citra dari RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 

Selain produk dan pelayanan yang diberikan oleh staff rumah sakit kepada pasien, hal yang tidak 

kalah pentingnya untuk menjadi perhatian adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh peserta didik 

seperti dokter residen dan perawat yang bertugas di RSUD Mangusada. Misi RSUD Mangusada selain 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien juga menyelenggarakan 

pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Sehingga untuk 

memenuhi misi tersebut, RSUD Mangusada sedang dalam persiapan menuju rumah sakit pendidikan. 

Penandatanganan fakta integritas komitmen dukungan RSUD Badung Mangusada sebagai RS 

Pendidikan dengan seluruh dokter spesialis bersama Direktur RSUD Badung Mangusada dalam rangka 

menyamakan pemahaman antara pihak manajemen dan tenaga medis yang ditunjuk sebagai 

pembimbing. Saat ini tercatat 200 orang peserta didik setiap bulannya yang bekerja dan belajar di RSUD 

Badung Mangusada yang terdiri dari 10 orang dokter residens, 40 orang koas dan 150  orang perawat.  

Sebaran peserta didik yang cukup banyak di unit layanan rumah sakit merupakan tantangan untuk 

mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan Misi RSUD 

Mangusada yang  ingin menjadi rumah sakit pendidikan dnegan pelayanan profesional. Sehingga perlu 

dilakukan pengukuran kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh peserta didik.  

Aspek penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan performa layanan rumah 

sakit ialah staf rumah sakit. Staf merupakan aset penting bagi sebuah rumah sakit dan keberadaannya 

merupakan bagian integral dari organisasi sehingga segala masalah yang terkait dengan staf harus 

dipecahkan dengan baik dan benar. Rumah sakit membutuhkan staf yang mampu bekerja lebih baik dan 

lebih cepat, sehingga diperlukan staf yang mempunyai kinerja (job performance) yang tinggi. Staf medis 

dan paramedis yang merupakan pelanggan internal rumah sakit memerlukan dukungan manajemen 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada  para 

pasien atau pengguna jasa layanan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepuasan staf medis dan 

paramedis terhadap manajemen di RSUD Kabupaten Badung Mangusada, maka makin tinggi kualitas 

layanan yang diberikan ke pasien serta akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap RSUD Kabupaten 

Badung Mangusada. 
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Penilaian tingkat kepuasan pasien dan staf setiap tahunnya merupakan pengukuran yang standar dan 

esensial untuk dilakukan dalam mengeksplorasi dan menilai seberapa puas para pasien dan staf terhadap 

pelayanan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada termasuk sarana dan prasarana yang disediakan. 

Untuk mengukur aspek-aspek kepuasan tersebut, diperlukan informasi yang lebih komprehensif dan 

sifatnya lebih akademis. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya survei kepuasan yang melibatkan 

pasien dan tenaga medis/paramedis terhadap RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 

 

Tujuan Survey 

Penelitian ini difokuskan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kondisi RSUD Kabupaten 

Badung Mangusada. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

rumah sakit baik rawat inap, rawat jalan dan layanan penunjang 

2) Mengukur tingkat kepuasan pasien rawat inap dan rawat jalan terhadap pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh peserta didik.  

3) Mengukur tingkat kepuasan staff terhadap sistem manajemendan sarana prasarana yang disediakan 

di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 

 

Manfaat Survey 

Memberikan masukan kepada RSUD Kabupaten Badung Mangusada tentang tingkat kepuasan pasien 

dan staff terhadap ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

kesehatan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Sehingga informasi dari survei ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk tahun 

mendatang.  

Pengukuran Kepuasan 

Terdapat dua alur dalam survei yang mengukur indikator kepuasan yang berbeda dari dua subjek 

penelitian yang berbeda yang mana menilai tingkat kepuasan pada kinerja dua pihak yang berbeda. 

Berikut adalah gambar alur pengukuran tingkat kepuasan. 
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Berdasarkan tujuan penelitian tersebut,  pengukuran kepuasan untuk masing-masing dimensi adalah 

sebagai berikut. 

Pengukuran Kepuasan Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan Layanan Penunjang: 

 

Pengukuran  Kepuasan Pasien Terhadap Peserta Didik 

  

 

 

 

 

Aspek yang diukur: 

1. Persyaratan pelayanan 

2. Prosedur pelayanan 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya Pelayanan 

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan  

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan 

9. Sarana dan prasarana 

 

Kepuasan pasien 

Pihak manajerial 

Pelanggan eksternal: 

1. Pasien rawat inap 

2. Pasien rawat jalan 

Pelanggan internal: 

1. Dokter 

2. Perawat 

3. Bidan 

Sarana dan parasarana: 

1. Medis (ruang periksa, ruang rawat, ruang tindakan) 

2. Penunjang medis (laboratorium, apotek) 

3. Non medis (ruang tunggu, kantin, tempat parkir, toilet) 

Peserta didik  

Kepuasan pasien terhadap peserta 

didik 

Aspek yang diukur: 

1. Kemampuan interpersonal 

2. Pemberian informasi 

3. Keterlibatan peserta didik 

4. Kompetensi teknis 
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 Pengukuran Kepuasan Staff Terhadap Manajemen dan Sarana Prasarana Rumah Sakit: 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

A. Tempat dan waktu 

Penelitian akan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada bulan Juni-Agustus 2018. 

Tempat pengambilan data untuk tingkat kepuasan pasien dan staf berdasarkan ruangan rawat inap kelas 

I, II dan III serta poliklinik rawat jalan, yaitu sebagai berikut: 

Ruang rawat inap: 

1) Margapati 7) Paviliun laintai 3 

2) Janger 8) Cilinaya 

3) Oleg 9) Puspanjali 

4) Pendet 10) Panyembrahma 

5) Kecak 11) Paviliun HCU 

6) Paviliun lantai 2 12) ICCU 

 

Poliklinik rawat jalan: 

1) Poli Interna 

2) Poli Bedah 

3) Poli Syaraf 

4) Poli Jantung 

5) Hemodialisa 

6) Poli Mata 

7) Poli Urologi 

8) Poli fisioterapi 

10) Poli bedah orthopedic 

11) Poli THT 

12) Poli Anak 

13) Poli VCT 

14) Poli Jiwa/psikiatri 

15) Poli kulit dan kelamin 

16) Obstetri dan genekologi 

itu hamil 

19) Bedah Digestif 

20) Poli Filter 

21) Poli Bedah Plastik 

22) Paviliun Bedah 

23) Paviliun Interna 

24) Paviliun Anak 

25) Paviliun Obsgyn 

Ibu Hamil 

28) Paviliun Obsgyn 

lainnya 

29) Paviliun Jantung 

30) Paviliun Estetika 

31) Paviliun THT 

32) Poli PMTCT 

33) Paviliun Mata 

34) Paviliun Psikiatri 

Kepuasan Staf  

Aspek yang diukur: 

1. Kesejahteraan 

2. Hubungan Interpersonal (dukungan, 

perhatian, komunikasi, koordinasi, 

perlakuan secara profesional) 

3. Manajemen 

4. Fasilitas medis 

5. Fasilitas penunjang 

6. Kepuasan staf secara keseluruhan  
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9) Poli obstetri 

ginekologi 

17) Poli Anastesi 

18) Poli Gigi dan mulut 

26) Paviliun Neuro 

27) Poli Bedah Syaraf 

35) Paviliun Gigi dan 

mulut 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan survey dengan analisa data kuantitatif untuk mengukur 

tingkat kepuasan pasien dan staf di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 

Populasi 

1) Populasi penelitian tingkat kepuasan pasien rawat inap 

Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap di 12 ruang rawat inap. 

2) Populasi penelitian tingkat kepuasan pasien rawat jalan 

Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat jalan di 35 poli/paviliun. 

3) Populasi penelitian tingkat kepuasan staff 

Populasi penelitian adalah seluruh staff medis/paramedis (dokter, dokter residen, dokter spesialis, 

perawat, bidan, fisioterapis dll) yang bekerja memberikan pelayanan medis dan kesehatan di RSUD 

Kabupaten Badung Mangusada. 

 

Sampel 

Sampel Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap 

Perhitungan besar sampel dalam penelitian ini akan menggunakan rule of thumbs kecukupan sampel 

untuk analisis multivariat yaitu sebesar 300 pasien rawat inap. Pemilihan besar sampel penelitian di 

masing-masing ruangan akan dilakukan secara proportional random sampling, sedangkan untuk 

penentuan sampel penelitian dilakukan dengan convenient sampling. Pasien rawat inap yang dipilih 

menjadi responden harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: 

 Pasien berusia minimal 18 tahun 

 Pasien dirawat inap di RSUD Kabupaten Badung Mangusada minimal selama 3 hari 

 Pasien dapat berkomunikasi atau membaca dan menjawab pertanyaan dalam Bahasa Indonesia 

 Pasien bersedia berpartisipasi sebagai responden 

 Apabila terdapat pasien yang bersedia berpartisipasi, namun kondisi kesehatan tidak memungkinkan, 

partisipasinya dapat diwakilkan oleh penjaga/pendampingnya, ataupun dalam pengisian kuesioner 

didampingi oleh pendamping/penjaganya 
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Sampel Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

Perhitungan besar sampel dalam penelitian ini akan menggunakan rule of thumbs kecukupan sampel 

untuk analisis multivariat yaitu sebesar 300 pasien rawat jalan. Pemilihan besar sampel penelitian di 

masing-masing ruangan/poli/paviliun akan dilakukan secara proportional sampling, sedangkan untuk 

penentuan sampel penelitian dilakukan dengan convenient sampling. Pasien rawat jalan yang dipilih 

menjadi responden harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: 

 Pasien berusia minimal 18 tahun 

 Pasien melakukan pemeriksaan/pengobatan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada dalam masa 

pengumpulan data 

 Pasien dapat berkomunikasi atau membaca dan menjawab pertanyaan dalam Bahasa Indonesia 

 Pasien bersedia berpartisipasi sebagai responden 

 Apabila terdapat pasien yang bersedia berpartisipasi, namun kondisi kesehatan tidak 

memungkinkan, partisipasinya dapat diwakilkan oleh penjaga/pendampingnya/keluarga, ataupun 

dalam pengisian kuesioner didampingi oleh pendamping/penjaganya/keluarga. 

 

Sampel Kepuasan Pasien Terhadap Peserta Didik 

Besar sampel untuk mengukur kepuasan pasien terhadap peserta didik tidak dapat ditetapkan jumlahnya. 

Hal ini berdasarkan pengakuan pasien yang mengetahui keberadaan peserta didik. Pasien yang masuk 

kriteria sebagai responden dalam survey kepuasan pasien baik di rawat inap maupun rawat jalan akan 

ditanyakan pertanyaan terkait kehadiran peserta didik yang merawat. Jika pasien tidak mengetahui 

kehadiran peserta didik yang membantu dalam perawatan maka tidak akan dijadikan responden dalam 

survey kepuasan terhadap peserta didik.  

 

Sampel Tingkat Kepuasan Staff 

Besar sampel untuk staff (medis/paramedis) dalam penelitian ini akan menggunakan rule of thumbs 

dengan kecukupan sampel untuk analisis multivariat sebesar 200 orang. Pemilihan besar sampel di 

masing-masing ruangan/poli/paviliun akan dilakukan secara proportional sampling, sedangkan untuk 

penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode convinient.  

 

Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data (instrumen penelitian) yang digunakan adalah self administered questionnaire 

yang terdiri dari: 
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Kuesioner kepuasan pasien rawat jalan dan inap berisi 51 pernyataan terkait kepuasan pasien dan 

pernyataan lainnya yang terkait dengan keperluan analisis data. Kuesioner kepuasan pasien terhadap 

peserta didik berisi 19 pernyataan terkait kepuasan pasien dan pernyataan lainnya yang terkait dengan 

keperluan analisis data.  Kuesioner kepuasan staf medis/paramedis berisi 32 pernyataan terkait kepuasan 

staf dan pernyataan lainnya yang terkait dengan keperluan analisis data. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di masing-masing unit pelayanan dikoordinir oleh seorang supervisor yang juga 

merupakan anggota tim peneliti. Pengumpul data adalah mahasiswa FK UNUD semester IV dan 

supervisornya diambil dari semester VI atau VIII. Jumlah enumerator adalah 10 orang yang bertugas 

mendistribusikan kuesioner kepada calon responden (pasien rawat inap, rawat jalan dan staf 

medis/paramedis) untuk diisi sendiri (self administered). Pengumpul data akan dilatih untuk merekrut 

responden dan menggunakan pedoman wawancara selama satu hari, baik di kelas maupun di lapangan 

klinik untuk uji coba kuesioner. Materi pelatihan meliputi etika menghadapi pasien, pemahaman materi 

instrumen pengumpulan data serta cara menjaga mutu data. 

Instrumen penelitian akan diuji coba di RSUD Kabupaten Badung Mangusada oleh petugas lapangan 

untuk mengetahui konsistensi pertanyaan, kebenaran pengisian dan ketepatan jawaban responden. Hasil 

uji coba akan digunakan untuk menyempurnakan instrumen penelitian.   

 

Rencana analisa data 

Data yang dikumpulkan akan ditabulasi menggunakan dua komputer oleh dua orang yang berbeda 

(double data entry). Hasil cetak komputer akan diperiksa secara silang untuk mengetahui kesalahan 

pemasukan data. Data diolah dengan menggunakan Stata 12.0 SE. Hasil analisa akan berbentuk tabel, 

grafik serta narasi. 

Etika penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan atas persetujuan Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana. Informed consent juga akan diberikan ke setiap informan yang berusia 18 tahun ke atas 

sebelum wawancara dilaksanakan, untuk menjamin persetujuan dan kesukarelaan informan untuk 

bergabung dalam penilitian.  
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HASIL SURVEY 

Hasil survey dalam laporan ini terbagi menjadi empat bagian yaitu laporan mengenai kepuasan pasien 

terhadap fasilitas dan pelayanan di ruang rawat inap, kepuasan pasien terhadap fasilitas dan pelayanan 

di ruang rawat jalan dan layanan penunjang, kepuasan pasien terhadap peserta didik baik di ruang rawat 

inap dan rawat jalan, dan kepuasan pegawai fungsional terhadap manajemen RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada. Masing-masing bagian terbagi dalam dua garis besar pelaporan yaitu karakteristik 

sosiodemografi pasien/staf dan uraian hasil pengukuran kepuasan pasien/staff terhadap fasilitas dan 

layanan yang ditampilkan dalam bentuk skor dan proporsi per item pernyataan kepuasan,  

Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap 

Gambaran Karakteristik Pasien di Ruang Rawat Inap 

Dalam survey kepuasan di ruang rawat inap, dilibatkan 300 pasien di 12 kamar perawatan. Pada 

Gambar 1 ditampilkan persentase keterlibatan pasien berdasarkan kamar rawat inap. Besar sampel di 

masing-masing ruangan dihitung menggunakan teknik proportional sampling berdasarkan laporan 

jumlah pasien rawat inap RSUD Kabupaten Badung Mangusada bulan Januari tahun 2018. Ruang rawat 

inap dengan persentase keterlibatan pasien paling banyak terdapat di ruang Janger yaitu 51 orang (17%), 

Margapati  yaitu 46 orang (15,33%) dan Oleg yaitu 45 orang (15%). Ketiga ruangan ini memiliki jumlah 

pasien yang paling banyak dibandingkan ruang rawat inap lainnya. Dari 300 pasien yang diminta 

menjadi responden penelitian, tidak ada  yang menolak untuk diwawancarai sehingga response rate pada 

survey di ruang rawat inap adalah 100%.  

 

Gambar 1. Persentase Keterlibatan Pasien di Ruang Rawat Inap 
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Tabel 1 menunjukkan karakteristik sosiodemografi pasien di ruang rawat inap. Sebagian besar pasien 

yang terlibat dalam survey berjenis kelamin perempuan yaitu 153 orang (51.0%) dengan rerata umur 46 

tahun (SD±1.23). Dilihat dari asal daerah, sebagian besar berasal dari Kabupaten Badung yaitu 256 orang 

(85.3%). Pendidikan terakhir passien sebagian besar adalah SD yaitu 75 orang (25.0%) dan SMA yaitu 

101 orang (33.7%). Pasien lebih banyak yang tidak memiliki pekerjaan yaitu 109 orang (36.3%) dan 

sebagian besar lainnya bekerja sebagai karyawan swasta yaitu 69 orang (23.0%). Pembiayaan pasien 

rumah sakit sebagian besar juga menggunakan BPJS/JKN/KIS (86.3%). Pasien dengan BPJS/JKN/KIS, 

pembayaran asuransi melalui sistem PBI (KBS) (53.8%). Secara lengkap karakteristik demografi pasien 

di ruang rawat inap dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1. Karakteristik Sosiodemografi Pasien di Ruang Rawat Inap 

Kategori Frekuensi (%) Kategori Frekuensi (%) 

Jenis Kelamin Pekerjaan 

Laki-Laki 

Perempuan 

147 (49.0) 

153 (51.0) 

Petani/peternak/nelayan 

Guru/dosen 

Karyawan swasta 

PNS 

Wirausahawan 

Mahasiswa 

Tidak bekerja 

53 (17.7) 

8 (2.7) 

69 (23.0) 

10 (3.3) 

28 (9.3) 

21 (70) 

109 (36.3) 

Umur (tahun) Biaya Perawatan 

Rerata (SD) 

 

46 (1.23) Asuransi swasta 

BPJS kesehatan/KIS/JKN 

BPJS ketenagakerjaan 

Biaya sendiri 

 

 

1 (0.3) 

259 (86.3) 

17 (5.7) 

23 (7.7) 

 

Asal Kabupaten Kepesertaan dalam JKN 

Badung 

Bangli 

Buleleng 

Denpasar 

Gianyar 

Jembrana 

Tabanan 

256 (85.3) 

2 (0.7) 

3 (1.0) 

11 (3.7) 

4 (1.3) 

2 (0.7) 

22 (7.3) 

Non PBI (melalui perusahaan 

Non PBI (mandiri) 

PBI melalui KBS 

27 (11.4) 

82 (34.78) 

127 (53.8) 

Pendidikan  

SD 

SMP 

SMA 

Diploma/Sarjana 

Tidak menjawab 

Tidak sekolah 

75 (25.0) 

35 (11.7) 

101 (33.7) 

49 (16.3) 

2 (0.7) 

38 (12.7)  
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Selain karakteristik sosiodemografi pasien, juga dilakukan pengumpulan data keadaan umum pasien. 

Pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Badung Mangusada sebagian besar sebelumnya sudah 

merencanakan perawatan yaitu184 orang (61.3%). Rerata lama rawat inap adalah 10,8 hari dengan 

sebagian besar memiliki riwayat pernah dirawat sebelumnya yaitu209 orang (69.7%). Pasien sebagian 

besar mengaku mengalami peningkatan kesehatan selama dirawat di RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada yaitu165 orang (55.0%), hanya sebagian kecil yang mengaku tidak mengalami peningkatan 

kesehatan yaitu 7 orang (2.3%). Dilihat dari kepuasan secara umum, diketahui sebagian besar pasien 

mengaku cukup puas yaitu 200 orang (66.5). Secara lengkap gambaran umum keadaan pasien di ruang 

rawat inap dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.  

Tabel 2. Gambaran Umum Keadaan Pasien di Ruang Rawat Inap 

Kategori Frekuensi 

(%) 

Kategori Frekuensi 

(%) 

Perawatan direncanakan sebelumnya Kesehatan meningkat 

Tidak  

Ya 

116 (38.7) 

184 (61.3) 

Tidak 

Ya, sangat meningkat 

Ya, sedikit 

7 (2.3) 

165 (55.0) 

128 (42.7) 

 Lama perawatan (hari) Kepuasan umum 

Rerata (SD) 10.8 (± 3.53) Cukup Puas 

Puas 

Sangat puas 

82 (27.3) 

198 (66.0) 

20 (6.7) 

Pernah dirawat sebelumnya    

Tidak 

Ya 

91 (30.3) 

209 (69.7) 

  

 

Hasil Analisis Kepuasan Pasien Ruang Rawat Inap 

Hasil analisis tingkat kepuasan pasien di rawat inap disajikan dalam tiga bentuk penyajian, yaitu 

menggunakan penghitungan nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

ukuran frekuensi untuk melihat proporsi respon responden terhadap masing-masing pernyataan (likert-

type items) dan dengan menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasai (SD) dari skor keseluruhan 

(aggregate) dari 53 pernyataan untuk mencerminkan skor tingkat kepuasan pasien (likert scale).  
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Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

Tabel 3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan Rawat Inap 

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata 

(NRR)/ Unsur 

NRR 

tertimbang/Unsur 

1 Persyaratan (U1) 3.97 0.397 

2 Prosedur (U2) 4.00 0.400 

3 Waktu Pelayanan (U3) 3.95 0.395 

4 Biaya Pelayanan (U4) 3.93 0.393 

5 Prosedur spesifikasi jenis pelayanan (U5) 3.88 0.388 

6 Kompetensi pelaksana (U6) 3.91 0.391 

7 Perilaku pelaksana (U7) 3.94 0.394 

8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

(U8) 

3.71 0.371 

9 Sarana dan prasarana (U9) 3.82 0.382 

10 Kepuasan secara keseluruhan (U10) 4.04 0.404 

 ∑NRR tertimbang/Unsur 3.90 

 IKM UNIT PELAYANAN 78.02 
 MUTU PELAYANAN BAIK 

 

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa dari 9 unsur pelayanan yang dinilai pada ruang rawat inap, 

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada sebesar 78.02 dan masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Dari nilai rata-rata per unsur 

pelayanan diketahui unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai paling rendah 

dibandingkan unsur lainnya.  

Persentase kepuasan pasien terhadap setiap item pernyataan kepuasan 

Tabel 4 menunjukkan sebaran persentase respon yang diberikan pasien terhadap setiap item 

pernyataan kepuasan terhadap layanan yang diberikan di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Mangusada 

dengan lima skala jawaban dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. 

Diketahui sebagian besar jawaban pasien berada pada skala setuju dan sangat setuju (>50%), hanya 

sebagian kecil yang menjawab netral (<40%) dan  tidak setuju (<10%) serta tidak ada pasien yang 

menjawab sangat tidak setuju (0%). Beberapa item pernyataan yang mendapatkan jawaban tidak setuju 

yang cukup besar yaitu terkait dengan perilaku pelaksana dan sarana prasarana. Unsur perilaku pelaksana 

yang mendapatkan persentase tidak setuju paling tinggi yaitu  petugas spesialis selalu tersedia melayani 

di klinik spesialis atau unit lainnya (6.0%), sedangkan yang berkaitan dengan sarana prasarana yaitu 

Terdapat ruang tunggu periksa pasien atau ruang tunggu rawat inap yang memadai dan nyaman  (5.3%), 

terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air bersih mengalir, sabun dan tisu) serta 

mudah untuk dijangkau (6.7%). Pernyataan yang mendapatkan jawaban setuju dari pasien yang paling 
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besar berkaitan dengan unsur kompetensi dan perilaku pelaksana yaitu petugas mampu secara informatif 

dan sistematis menjelaskan sesuatu kepada pasien (tampak dari kemampuan berbahasa/berkomunikasi 

yang efektif, tidak berbelit-belit dan meyakinkan) (94.3%) dan petugas pelayanan memberikan 

pelayanan terhadap seluruh pasien yang datang tanpa kecuali (tidak ada pasien yang ditolak karena 

alasan apapun) (94.3%). Persentase pernyataan yang mendapatkan jawaban sangat setuju paling besar 

dari pasien terdapat pada unsur biaya pelayanan seperti besarnya biaya pelayanan terjangkau oleh 

kemampuan pasien (85%) dan besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai dengan 

kualitas/kepuasan pelayanan yang diterima (pengunjung tidak mempermasalahkan biaya yang 

dikeluarkan karena puas dengan pelayanan yang diberikan) (86,3%). Selain 9 unsur kepuasan tersebut, 

juga dilakukan pengukuran terhadap unsur maklumat pelayanan yang berisi tentang adanya informasi 

mengenai maklumat (visi/misi/slogan) pelayanan rumah sakit yang diumumkan secara terbuka dan 

maklumat pelayanan tersebut telah dijiwai oleh setiap petugas pelayanan. Hasil pengukuran terhadap 

persentase kepuasan menunjukkan sebanyak 31% pasien menjawab netral dan 68.3% pasien menjawab 

setuju, sisanya menjawab tidak setuju. Sebaran jawaban pasien terhadap pernyataan kepuasan di ruang 

rawat inap secara jelas ditampilkan pada Gambar 2. 

Tabel 4. Heat Maps Persentase Jawaban Responden per Item Kepuasan Pada Rawat Inap 

No Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

       Persyaratan 

1 Informasi mengenai persyaratan pelayanan telah 

diumumkan secara terbuka(di tempat umum yang mudah 

diakses serta berisi informasi yang lengkap dan jelas) 

0 0.7 7.3 88.3 3.7 

2 Informasi mengenai persyaratan pelayanan tersebut telah 

sangat jelas (tidak membingungkan) 

0 0 5.0 91.3 3.7 

3 Persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan 

tersebut sangat mudah untuk dipenuhi (tidak menyulitkan) 

 

 

0 0 6.4 90.3 3.3 

       Prosedur Pelayanan 

4 Informasi mengenai prosedur pelayanan telah diumumkan 

secara terbuka (di tempat umum yang mudah diakses serta 

berisi informasi yang detail/ lengkap/ memuaskan) 

0 0.4 10.3 87.3 2.0 

5 Alur/proses pelayanan telah sangat jelas (tidak 

membingungkan) 

0 0 6.0 91.0 3.0 

6 Proses pelayanan yang dilakukan sederhana (tidak 

berbelit-belit) 

0 0 6.0 91.0 3 

7 Sebelum pemeriksaan, dokter/perawat memberikan 

kesempatan pasien untuk berbicara/bertanya/menjelaskan 

gangguan yang dialaminya 

0 0 2.3 93.0 4.7 

8 Setelah pemeriksaan, dokter/perawat menjelaskan dengan 

detail kondisi kesehatan/kesakitan yang dialami oleh 

pasien 

0 0 2.4 93.3 4.3 

9 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan 

dengan detail tindakan medis apa yang akan dilakukan ke 

pasien 

0 0,3 2.0 92.7 5.0 
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10 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan 

dengan detail efek samping yang mungkin dialami oleh 

pasien akibat tindakan medis yang akan dilakukan 

0 0.3 2.0 93.7 4.0 

11 Tindakan medis dilakukan berdasarkan persetujuan pasien 

atau keluarga pasien 

0 0 0.7 92 7.3 

12 Dokter/perawat melakukan monitoring secara reguler dan 

berkualitas ke pasien setelah tindakan medis dilakukan 

0 0 2,6 93.7 3.7 

        Waktu Pelayanan 

13 Petugas pelayanan memberikan pelayanan dengan tepat 

waktu (sesuai dengan standard pelayanannya, dan sesuai 

pelayanan yg tersedia) 

0 0,3 7,0 88.3 4.4 

14 Jadwal pelayanan telah terlaksana sesuai dengan informasi 

yang dijelaskan/tertulis pada papan informasi (artinya 

jadwal tidak molor karena petugas belum datang atau 

alasan apapun) 

0 0,6 10.0 85.7 3.7 

15 Petugas pelayanan selalu ada di tempat sesuai 

jadwal/waktu pelayanan tersebut 

0 0.3 7.7 87.3 4.7 

        Biaya Pelayanan 

16 Sebelum mendapat pelayanan, pasien tidak diwajibkan 

membayar uang jaminan atau sejenisnya 

0 0.3 1.4 89.3 9.0 

17 Besarnya biaya pelayanan terjangkau oleh kemampuan 

pasien 

0 0.3 12.4 2.3 85 

18 Besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai 

dengan kualitas/kepuasan pelayanan yang diterima 

(pengunjung tidak mempermasalahkan biaya yang 

dikeluarkan karena puas dengan pelayanan yang 

diberikan) 

0 0 12 1.7 86.3 

19 Besarnya biaya pelayanan sangat wajar, terutama bila 

dibandingkan dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya 

(artinya, selisih harga kemahalannya masuk akal) 

0 0 15.7 82.3 2.0 

20 Pasien selalu mendapatkan informasi tentang biaya 

pelayanan secara terperinci (nota tagihan/ slip pembayaran 

memuat secara rinci tiap item barang/jasa yang digunakan 

pasien) 

0 0 10.6 86.7 2.7 

21 Petugas pelayanan memberikan penjelasan secara terbuka 

tentang biaya pelayanan yang harus dipenuhi tersebut 

0 0 10 87.7 2.3 

         Produk Spesifikasi Pelayanan 

22 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

0 0.7 6.3 92 1 

23 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai 

dengan harapan 

0 1.0 12.0 85.3 1.7 

24 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus malpraktik yang 

menyebabkan memburuknya kesehatan pasien, cacat, atau 

kematian 

0 0.6 13.0 83.7 2.7 

25 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus kematian ibu 

melahirkan karena kelalaian petugas 

0 0.6 13.0 83.7 2.7 

26 Tidak ada / tidak pernah mendengar kasus kematian bayi 

lahir hidup karena kelaiaian petugas 

 

0 1.0 13.0 83.7 2.3 

        Kompetensi Pelaksana 

27 Dalam memberikan pelayanan, petugas tampak terampil, 

cermat, dan teliti (tampak dari seberapa cekatan dan 

ekspresi serius dan meyakinkan saat menjalankan tugas) 

0 0.3 4.7 93.0 2.0 

28 Petugas mampu secara informatif dan sistematis 

menjelaskan sesuatu kepada pasien (tampak dari 

kemampuan berbahasa/berkomunikasi yang efektif, tidak 

berbelit-belit dan meyakinkan) 

0 0 5.4 94.3 0.3 

29 Keterangan petugas yang terkait dengan tugas/keahliannya 

dapat dipercaya/meyakinkan (dapat dikonfirmasi apakah 

0 0 7.0 92.0 1.0 
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pasien pernah menemukan inkonsistensi keterangan 

antarpetugas) 

30 Status / Data pasien dengan cepat dapat dicari/ditemukan 

oleh petugas (dapat dikonfirmasi dengan standar 

penyediaan rekam medik yang harus tersedia ≤ 15 menit) 

0 1.0 21.0 76.7 1.3 

         Perilaku pelaksana 

31 Petugas pelayanan mudah ditemui/dihubungi oleh 

pengunjung setiap kali dibutuhkan 

0 0.3 4.0 93.0 2.7 

32 Dokter penanggung jawab rawat inap selalu standby di 

tempat tugasnya 

0 5.3 16.0 76.7 2.0 

33 Petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik 

spesialis atau unit lainnya (makna spesialis mencakup 

dokter spesialis, ahli farmasi, laboran, ahli radiologi, dll) 

0 6.0 16.0 76.0 2.0 

34 Penampilan petugas sangat meyakinkan pasien (tampak 

dari cara berpakaian, tutur kata, sikap, dan perilaku 

petugas) 

0 0 4.0 92.0 4.0 

35 Petugas pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara 

penuh tanggung jawab (tidak ada komplain, dan bila 

dikomplain tetap melayani dengan baik) 

0 0.3 6.4 89.3 4.0 

36 Petugas pelayanan selalu siap siaga merespon/melayani 

kapanpun dibutuhkan (fisik yang prima juga dapat 

diobservasi dari ekspresi dan penampilan yang penuh 

semangat, tidak duduk santai, merokok sambil melamun, 

terkantuk-kantuk, dll) 

0 0.3 5.3 91.7 2.7 

37 Petugas pelayanan tidak pernah membeda-bedakan 

perlakuan dalam memberikan pelayanan (baik bagi 

penyakit tertentu, status sosial, maupun ekonomi/miskin, 

dll) 

0 0 4.7 92.3 3.0 

38 Petugas pelayanan memberikan pelayanan terhadap 

seluruh pasien yang datang tanpa kecuali (tidak ada pasien 

yang ditolak karena alasan apapun) 

0 0 3.4 94.3 2.3 

39 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan 

tutur kata yang baik (sopan) 

0 0 3.0 92.3 4.7 

40 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan 

sikap yang ramah/ bersahabat 

0 0 4.0 92.0 4.0 

        Penanganan, pengaduan dan saran masukan 

41 Tersedia kotak saran/pengaduan atau bentuk lainnya 

(kuesioner, Telepon/SMS pengaduan, dll) yang disediakan 

kepada masyarakat menyampaikan complaint, 

memberikan masukan dan saran 

0 0 22.7 76.3 1.0 

42 Instansi memberikan umpan balik terhadap complain, 

saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat 

pengguna jasa 

0 0.7 28.3 70.0 1.0 

43 Pengaduan, saran dan masukan direspon/ditanggapi secara 

cepat oleh petugas / pimpinan 

0 0.6 34.0 64.7 0.7 

44 Umpan balik berupa tindakan yang dilakukan dalam 

mensikapi pengaduan, saran, dan masukan telah sesuai 

dengan harapan 

0 0.7 31.0 68.0 0.3 

         Sarana dan prasarana 

45 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) terasa bersih, rapi dan nyaman 

0 1.4 7.0 90.3 1.3 

46 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) terasa aman dan dapat menjamin 

privasi pasien 

0 1.7 7.7 89.3 1.3 

47 Terdapat ruangan laboratorium yang lengkap dan nyaman 0 0 8.0 89.7 2.3 

48 Terdapat ruang tunggu periksa pasien atau ruang tunggu 

rawat inap yang memadai dan nyaman 

0 5.3 17.7 76.0 1.0 



23 
 

49 Terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap 

(tersedia air bersih mengalir, sabun dan tisu) serta mudah 

untuk dijangkau 

0 6.7 22.0 70.3 1.0 

50 Tersedia lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko 

kehilangan 

0 4.7 13.3 81.0 1.0 

51 Tersedia kantin atau toko yang menjual 

keperluan/konsumsi yang bersih, sehat serta mudah 

dijangkau 

0 3.3 16.0 80.0 0.7 

KET <10% <40% >50% 
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Gambar 2. Divergent Satcked Bar Chart Jawaban responden per Item Kepuasan Pasien Rawat Inap
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Skor rata-rata kepuasan pasien per item unsur pelayanan di ruang rawat inap 

Dilakukan perhitungan skor rata-rata kepuasan pasien per item di 9 unsur pelayanan ruang rawat inap 

untuk mengetahui unsur mana yang memiliki nilai rata-rata yang paing tinggi dan paling rendah. Dengan 

menggunakan program komputer, skor total keseluruhan respon dari keseluruhan pernyataan kepuasan 

(51 item tidak termasuk pertanyaan kepuasan secara keseluruhan) dihitung untuk kemudian dibuat skor 

rata-rata (mean score) seluruh respon, yang diurut dari yang terkecil hingga ke angka terbesar, seperti 

yang ditampilkan di Tabel 5. 

Tabel 5. Skor Rata-Rata Kepuasan Pasien per Item Unsur Pelayanan Ruang Rawat Inap 

No Pernyataan Rata-

Rata 

SD 

45 Pengaduan, saran dan masukan direspon/ditanggapi secara cepat oleh petugas / 

pimpinan 

3.65 0.50 

51 Terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air bersih 

mengalir, sabun dan tisu) serta mudah untuk dijangkau 

3.65 0.61 

46 Umpan balik berupa tindakan yang dilakukan dalam mensikapi pengaduan, 

saran, dan masukan telah sesuai dengan harapan 

3.68 0.48 

44 Instansi memberikan umpan balik terhadap complain, saran dan masukan yang 

diberikan oleh masyarakat pengguna jasa 

3.71 0.48 

50 Terdapat ruang tunggu periksa pasien atau ruang tunggu rawat inap yang 

memadai dan nyaman 

3.72 0.57 

33 Petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik spesialis atau unit lainnya 

(makna spesialis mencakup dokter spesialis, ahli farmasi, laboran, ahli radiologi, 

dll) 

3.74 0.59 

32 Dokter penanggung jawab rawat inap selalu standby di tempat tugasnya 3.75 0.57 

30 Status / Data pasien dengan cepat dapat dicari/ditemukan oleh petugas (dapat 

dikonfirmasi dengan standar penyediaan rekam medik yang harus tersedia ≤ 15 

menit) 

3.78 0.46 

43 Tersedia kotak saran/pengaduan atau bentuk lainnya (kuesioner, Telepon/SMS 

pengaduan, dll) yang disediakan kepada masyarakat menyampaikan complaint, 

memberikan masukan dan saran 

3.78 0.43 

53 Tersedia kantin atau toko yang menjual keperluan/konsumsi yang bersih, sehat 

serta mudah dijangkau 

3.78 0.50 

52 Tersedia lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko kehilangan 3.78 0.53 

19 Besarnya biaya pelayanan sangat wajar, terutama bila dibandingkan dengan 

tempat pelayanan kesehatan lainnya (artinya, selisih harga kemahalannya masuk 

akal) 

3.86 0.39 

23 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai dengan harapan 3.87 0.40 

26 Tidak ada / tidak pernah mendengar kasus kematian bayi lahir hidup karena 

kelaiaian petugas 

3.87 0.42 
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24 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus malpraktik yang menyebabkan 

memburuknya kesehatan pasien, cacat, atau kematian 

3.88 0.41 

25 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus kematian ibu melahirkan karena 

kelalaian petugas 

3.88 0.41 

17 Besarnya biaya pelayanan terjangkau oleh kemampuan pasien 3.89 0.38 

18 Besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai dengan 

kualitas/kepuasan pelayanan yang diterima (pengunjung tidak 

mempermasalahkan biaya yang dikeluarkan karena puas dengan pelayanan yang 

diberikan) 

3.89 0.35 

48 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

terasa aman dan dapat menjamin privasi pasien 

3.90 0.38 

4 Informasi mengenai prosedur pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di 

tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi yang detail/ lengkap/ 

memuaskan) 

3.91 0.35 

21 Petugas pelayanan memberikan penjelasan secara terbuka tentang biaya 

pelayanan yang harus dipenuhi tersebut 

3.92 0.34 

14 Jadwal pelayanan telah terlaksana sesuai dengan informasi yang 

dijelaskan/tertulis pada papan informasi (artinya jadwal tidak molor karena 

petugas belum datang atau alasan apapun) 

3.92 0.35 

47 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

terasa bersih, rapi dan nyaman 

3.92 0.36 

20 Pasien selalu mendapatkan informasi tentang biaya pelayanan secara terperinci 

(nota tagihan/ slip pembayaran memuat secara rinci tiap item barang/jasa yang 

digunakan pasien) 

3.92 0.39 

22 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

3.93 0.30 

29 Keterangan petugas yang terkait dengan tugas/keahliannya dapat 

dipercaya/meyakinkan (dapat dikonfirmasi apakah pasien pernah menemukan 

inkonsistensi keterangan antarpetugas) 

3.94 0.27 

49 Terdapat ruangan laboratorium yang lengkap dan nyaman 3.94 0.32 

1 Informasi mengenai persyaratan pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di 

tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi yang lengkap dan jelas) 

3.95 0.36 

28 Petugas mampu secara informatif dan sistematis menjelaskan sesuatu kepada 

pasien (tampak dari kemampuan berbahasa/berkomunikasi yang efektif, tidak 

berbelit-belit dan meyakinkan) 

3.95 0.23 

15 Petugas pelayanan selalu ada di tempat sesuai jadwal/waktu pelayanan tersebut 3.96 0.36 

27 Dalam memberikan pelayanan, petugas tampak terampil, cermat, dan teliti 

(tampak dari seberapa cekatan dan ekspresi serius dan meyakinkan saat 

menjalankan tugas 

3.96 0.28 

36 Petugas pelayanan selalu siap siaga merespon/melayani kapanpun dibutuhkan 

(fisik yang prima juga dapat diobservasi dari ekspresi dan penampilan yang 

penuh semangat, tidak duduk santai, merokok sambil melamun, terkantuk-

kantuk, dll) 

3.96 0.30 
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3 Persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan tersebut sangat mudah 

untuk dipenuhi (tidak menyulitkan) 

3.97 0.31 

4 Informasi mengenai prosedur pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di 

tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi yang detail/ lengkap/ 

memuaskan) 

3.97 0.29 

6 Proses pelayanan yang dilakukan sederhana (tidak berbelit-belit) 3.97 0.29 

35 Petugas pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara penuh tanggung jawab 

(tidak ada komplain, dan bila dikomplain tetap melayani dengan baik) 

3.97 0.34 

2 Informasi mengenai persyaratan pelayanan tersebut telah sangat jelas (tidak 

membingungkan) 

3.98 0.29 

31 Petugas pelayanan mudah ditemui/dihubungi oleh pengunjung setiap kali 

dibutuhkan 

3.98 0.28 

37 Petugas pelayanan tidak pernah membeda-bedakan perlakuan dalam 

memberikan pelayanan (baik bagi penyakit tertentu, status sosial, maupun 

ekonomi/miskin, dll) 

3.98 0.27 

38 Petugas pelayanan memberikan pelayanan terhadap seluruh pasien yang datang 

tanpa kecuali (tidak ada pasien yang ditolak karena alasan apapun) 

3.99 0.24 

13 Petugas pelayanan memberikan pelayanan dengan tepat waktu (sesuai dengan 

standard pelayanannya, dan sesuai pelayanan yg tersedia) 

3.99 0.35 

34 Penampilan petugas sangat meyakinkan pasien (tampak dari cara berpakaian, 

tutur kata, sikap, dan perilaku petugas) 

4.00 0.28 

40 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah/ 

bersahabat 

4.00 0.28 

10 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan dengan detail efek 

samping yang mungkin dialami oleh pasien akibat tindakan medis yang akan 

dilakukan 

4.01 0.27 

12 Dokter/perawat melakukan monitoring secara reguler dan berkualitas ke pasien 

setelah tindakan medis dilakukan 

4.01 0.25 

7 Sebelum pemeriksaan, dokter/perawat memberikan kesempatan pasien untuk 

berbicara/bertanya/menjelaskan gangguan yang dialaminya 

4.02 0.26 

8 Setelah pemeriksaan, dokter/perawat menjelaskan dengan detail kondisi 

kesehatan/kesakitan yang dialami oleh pasien 

4.02 0.26 

9 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan dengan detail tindakan 

medis apa yang akan dilakukan ke pasien 

4.02 0.28 

39 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan tutur kata yang baik 

(sopan) 

4.02 0.27 

11 Tindakan medis dilakukan berdasarkan persetujuan pasien atau keluarga pasien 4.06 0.27 

16 Sebelum mendapat pelayanan, pasien tidak diwajibkan membayar uang jaminan 

atau sejenisnya 

4.07 0.33 

 

 

 Total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 51 item pernyataan 

Tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan 

 

3.88 

4.03 

0.19 

0.34 
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Total rata-rata digunakan sebagai indikator tingkat kepuasan pasien dimana nilai 1 berarti sangat tidak 

puas dan nilai 5 berarti sangat puas. Hasil analisis menunjukkan total rata-rata kepuasan pasien 

berdasarkan 51 item pernyataan  adalah 3.88 (SD=0.19) yang menunjukkan skala puas. Terdapat 14 

pernyataan (27.457%) yang memiliki nilai dibawah total rata-rata kepuasan pasien  berdasarkan 51 item 

pernyataan.  Total rata-rata kepuasan pasien terhadap layanan  rawat inap lebih rendah dibandingkan  

rata-rata tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan. Berdasarkan hasil uji 

independen sample t-test antara total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 51 item pernyataan dengan 

tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan diketahui tidak menunjukkan perbedaan 

yang bermakna (p>0.05).  

Perbedaan  Kepuasan Pasien Rawat Inap dengan Karakteristik Sosial Demografi  

Dilakukan analisis terhadap perbedaan kepuasan pasien rawat inap berdasarkan karakteritsik sosial 

demografi dengan menggunakan uji Independent T  Test untuk dua kategori, sedangkan untuk lebih dari 

dua kategori digunakan uji ONE WAY ANNOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil 

uji perbedaan rata-rata kepuasan pasien rawat inap berdasarkan karakteristik sosio demografi diketahui 

tidak ada variabel yang memiliki perbedaan yang signfikan terhadap total  rata-rata kepuasan seluruh 

unsur pernyataan. Secara lengkap dapat dilhat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. UJi Perbedaan Rata-Rata Kepuasan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Karakteristik 

Sosial Demografi 

Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P value Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P Value 

Jenis Kelamin Pekerjaan 

Laki-laki 3.82 (0.20) 0.3433a Formal 3.88 (0.21 0.6091a 

Perempuan 3.86 (0.18)  Non Formal 3.87 (0.17  

Umur (tahun) Biaya perawatan 

18-37 3.86 (0.20)    0.3783 b BPJS Kesheatan/KIS/JKN 3.87 (0.18) 0.1865 b 

38-57 3.90 (0.21)  BPJS Ketenagakerjaan 3.96 (0.29)  

58-77 3.85 (0.17)  Biaya sendiri 3.96 (0.18)  

78-97 3.90 (0.13)  Asuransi swasta 3.81 (0.00)  

Pendidikan    

Tinggi 3.86 (0.02 0.4349 a    

Rendah 3.88 (0.1)     

Ket: a=Uji Independent T test, b= one way annova 
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Kepuasan Pasien di Rawat Jalan 

Gambaran karakteritik pasien di rawat jalan 

Gambar 3 ditampilkan persentase keterlibatan pasien berdasarkan rawat jalan. Besar sampel di 

masing-masing ruangan dihitung menggunakan teknik proportional sampling berdasarkan laporan 

jumlah pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Badung Mangusada bulan Januari tahun 2018. Keterlibatan 

pasien sebagai responden penelitian dalam survey di rawat jalan tersebar dengan cukup merata. Dari 300 

pasien yang diminta menjadi responden penelitian, tidak ada yang menolak untuk diwawancarai 

sehingga response rate pada survey di ruang rawat inap adalah 100%. Secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar di bawah ini.   

 

Gambar 3. Persentase Keterlibatan Pasien di Rawat Jalan  

Tabel 7 menunjukkan karakteristik sosiodemografi pasien di ruang rawat jalan . Sebagian besar pasien 

yang terlibat dalam survey berjenis kelamin perempuan sebanyak 153 orang (51.0%) dengan rerata umur 

43 tahun (SD±16.76). Dilihat dari asal daerah, sebagian besar berasal dari Kabupaten Badung yaitu 

sebanyak 263 orang (87.7%). Pendidikan terakhir pasien sebagian besar adalah SD sebanyak 64 orang 

(21.3%) dan SMA sebanyak 114 orang (38.0%). Pasien lebih banyak yang tidak memiliki pekerjaan 

sebanyak 123 orang (41.0%) dan sebagian besar lainnya bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 

69 orang (23.0%). Pembiayaan pasien rumah sakit sebagian besar menggunakan BPJS/JKN/KIS yaitu 

250 orang (83.3%). Pembayaran asuransi sebagian besar melalui sistem PBI (KBS) yaitu 156 orang 
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(51.9%). Secara lengkap karakteristik demografi pasien di ruang rawat inap dapat dilihat pada Tabel 5 

di bawah ini.  

Tabel 7. Karakteristik Sosiodemografi Pasien di Rawat Jalan 

Kategori Frekuensi (%) Kategori Frekuensi (%) 

Jenis Kelamin Pekerjaan 

Laki-Laki 

Perempuan 

129 (43.0) 

171 (57.0) 

Guru/dosen 

Karyawan swasta 

PNS 

Wirausaha 

Petani/peternak/nelayan 

Siswa/mahasiswa 

Tidak bekerja 

10 (3.3) 

69 (23.0) 

16 (5.3) 

28 (9.3) 

29 (9.7) 

25 (8.3) 

123 (41.0) 

Asal Kabupaten Biaya perawatan 

Badung 

Buleleng 

Denpasar 

Gianyar 

Karangasem 

Klungkung 

Tabanan 

263 (87.7) 

1 (0.3) 

12 (4.0) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

1 (0.3) 

21 (7.0) 

Asuransi swasta 

BPJS kesehatan/KIS/JKN 

BPJS ketenagakerjaan 

Biaya sendiri 

3 (1.0) 

250 (83.3) 

25 (8.3) 

22 (7.3) 

 

Pendidikan Kepesertaan dalam JKN 

Tidak sekolah  

SD 

SMP 

SMA 

Diploma/Sarjana 

Tidak menjawab 

27 (9.0) 

64 (21.3) 

39 (13.0) 

114 (38.0) 

53 (17.7) 

3 (1.0) 

Non PBI (melalui perusahaan) 

Non PBI (mandiri) 

PBI melalui KBS 

 

 

37 (14.7) 

84 (33.3) 

131 (51.9) 

 

 

 

 

Selain karakteristik sosiodemografi pasien, juga dilakukan pengumpulan data keadaan umum pasien. 

Pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Badung Mangusada sebagian besar sebelumnya sudah 

merencanakan perawatan yaitu 279 orang (93.0%) dengan riwayat pernah dirawat sebelumnya yaitu 181 

orang (60.3%). Pasien sebagian besar mengaku mengalami peningkatan kesehatan selama dirawat di 

RSUD Kabupaten Badung Mangusada yaitu182 orang (60.7%), hanya sebagian kecil yang mengaku 

tidak mengalami peningkatan kesehatan yaitu 8 orang (2.7%). Dilihat dari kepuasan secara umum, 

diketahui sebagian besar pasien mengaku puas  yaitu 203 orang (67.7%). Secara lengkap gambaran 

umum keadaan pasien di ruang rawat inap dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. 
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Tabel 8. Gambaran Umum Keadaan Responden di Ruang Rawat Jalan 

Kategori Frekuensi 

(%) 

Kategori Frekuensi 

(%) 

Perawatan direncanakan sebelumnya Kesehatan meningkat 

Tidak  

Ya 

21 (7,0) 

279 (93,0) 

Tidak 

Ya, sangat meningkat 

Ya, sedikit 

8 (2,7) 

182 (60,7) 

110 (36,7) 

Pernah dirawat sebelumnya Kepuasan umum 

Tidak 

Ya 

119 (39,7) 

181 (60,3) 

Cukup Puas 

Puas 

Sangat puas 

61 (20,3) 

203 (67,7) 

36 (12,0) 

 

Hasil Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

Hasil analisis tingkat kepuasan pasien disajikan dalam tiga bentuk penyajian, yaitu menggunakan 

penghitungan nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ukuran frekuensi untuk 

melihat proporsi respon responden terhadap masing-masing pernyataan (likert-type items) dan dengan 

menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasai (SD) dari skor keseluruhan (aggregate) dari 51 

pernyataan untuk mencerminkan skor tingkat kepuasan pasien (likert scale).  

Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan Tabel 9. diketahui dari 9 unsur pelayanan yang dinilai pada rawat jalan, nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Badung Mangusada sebesar 

78.3 dan masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Dari nilai rata-rata per unsur pelayanan diketahui 

unsur penanganan, pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan unsur 

lainnya.  
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Tabel 9. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan Rawat Jalan 

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata 

(NRR)/ Unsur 

NRR 

tertimbang/Unsur 

1 Persyaratan (U1) 3.99 0,399 

2 Prosedur (U2) 4,01 0,401 

3 Waktu Pelayanan (U3) 3,93 0,393 

4 Biaya Pelayanan (U4) 3,88 0,388 

5 Prosedur spesifikasi jenis pelayanan (U5) 3,91 0,391 

6 Kompetensi pelaksana (U6) 3,94 0,394 

7 Perilaku pelaksana (U7) 3,94 0,394 

9 Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

(U9) 

3,77 0,377 

10 Sarana dan prasarana (U10) 3,88 0,388 

11 Kepuasan secara keseluruhan 4,01 0,401 

 ∑NRR tertimbang/Unsur 3.91 

 IKM UNIT PELAYANAN 78.3 
 MUTU PELAYANAN BAIK 

 

Persentase kepuasan pasien terhadap setiap item pernyataan kepuasan 

Tabel 10 menunjukkan sebaran persentase respon yang diberikan pasien terhadap setiap item 

pernyataan kepuasan terhadap layanan yang diberikan di ruang rawat jalan RSUD Kabupaten 

Mangusada dengan lima skala jawaban dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat 

setuju. Diketahui sebagian besar jawaban pasien berada pada skala setuju dan sangat setuju (>50%), 

hanya sebagian kecil yang menjawab netral (<40%), tidak setuju (<10%) dan sangat tidak setuju (<1%). 

Beberapa item pernyataan yang mendapatkan jawaban tidak setuju yang cukup besar yaitu terkait sarana 

dan prasarana seperti terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air bersih 

mengalir, sabun dan tisu) serta mudah untuk dijangkau (4.7%) dan tersedia lahan parkir yang memadai 

dan aman dari risiko kehilangan (4.7%). Sedangkan pada unsur pelaksana terdapat item pernyataan yang 

mendapatkan jawaban tidak setuju paling besar yaitu Dokter penanggung jawab rawat inap selalu 

standby di tempat tugasnya (4.3%). Pernyataan yang mendapatkan jawaban setuju dari pasien yang 

paling besar berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pelayanan yaitu informasi mengenai persyaratan 

pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi 

yang lengkap dan jelas) (92.7%), setelah pemeriksaan dokter/perawat menjelaskan dengan detail kondisi 

kesehatan/kesakitan yang dialami oleh pasien (91.3%), sebelum tindakan medis dokter/perawat 

menjelaskan dengan detail tindakan medis apa yang akan dilakukan ke pasien (91.3%), dan 

dokter/perawat melakukan monitoring secara reguler dan berkualitas ke pasien setelah tindakan medis 

dilakukan (91.3%). Persentase pernyataan yang mendapatkan jawaban sangat setuju paling besar dari 

pasien terdapat pada prosedur pelayanan dan biaya pelayanan seperti tindakan medis dilakukan 
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berdasarkan persetujuan pasien atau keluarga pasien (11.7%), Sebelum mendapat pelayanan, pasien 

tidak diwajibkan membayar uang jaminan atau sejenisnya (11.0%).selain 9 unsur kepuasan tersebut, juga 

dilakukan analisis terhadap unsur maklumat pelayanan. Unsur maklumat pelayanan berisikan pernyataan 

yaitu terdapat informasi mengenai maklumat (visi/misi/slogan) pelayanan yang diumumkan secara 

terbuka dan setiap petugas telah menjiawai maklumat pelayanan tersebut. Sebagian besar responden 

menjawab setuju (>60%) sedangkan sebagian lainnya (<40%) menjawab biasa saja. Sebaran jawaban 

pasien terhadap pernyataan kepuasan di ruang rawat jalan secara jelas ditampilkan pada Gambar 4.  

Tabel 10. Heat maps persentase respon responden per item kepuasan pada layanan rawat jalan 

No Pertanyaan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

        Persyaratan 

1 Informasi mengenai persyaratan pelayanan telah 

diumumkan secara terbuka(di tempat umum yang mudah 

diakses serta berisi informasi yang lengkap dan jelas) 

0 0.3 3.3 92.7 3.7 

2 Informasi mengenai persyaratan pelayanan tersebut telah 

sangat jelas (tidak membingungkan) 

0 0.3 5.00 90.7 4.00 

3 Persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan 

tersebut sangat mudah untuk dipenuhi (tidak menyulitkan) 

0 0.3 6.0 87.7 6.0 

        Prosedur Pelayanan 

4 Informasi mengenai prosedur pelayanan telah diumumkan 

secara terbuka (di tempat umum yang mudah diakses serta 

berisi informasi yang detail/ lengkap/ memuaskan) 

0 0 7.0 90.3 2.7 

5 Alur/proses pelayanan telah sangat jelas (tidak 

membingungkan) 

0 0.7 8.0 87.7 3.6 

6 Proses pelayanan yang dilakukan sederhana (tidak 

berbelit-belit) 

0 0.7 8.0 85.7 5.6 

7 Sebelum pemeriksaan, dokter/perawat memberikan 

kesempatan pasien untuk berbicara/bertanya/menjelaskan 

gangguan yang dialaminya 

0 0 2.7 92.0 5.3 

8 Setelah pemeriksaan, dokter/perawat menjelaskan dengan 

detail kondisi kesehatan/kesakitan yang dialami oleh 

pasien 

0 0 3.4 91.3 5.3 

9 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan 

dengan detail tindakan medis apa yang akan dilakukan ke 

pasien 

0 0 3.0 91.3 5.7 

10 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan 

dengan detail efek samping yang mungkin dialami oleh 

pasien akibat tindakan medis yang akan dilakukan 

0 0.3 3.7 90.3 5.7 

11 Tindakan medis dilakukan berdasarkan persetujuan pasien 

atau keluarga pasien 

0 0 1 87.3 11.7 

12 Dokter/perawat melakukan monitoring secara reguler dan 

berkualitas ke pasien setelah tindakan medis dilakukan 

0 0 4.4 91.3 4.3 

        Waktu Pelayanan 

13 Petugas pelayanan memberikan pelayanan dengan tepat 

waktu (sesuai dengan standard pelayanannya, dan sesuai 

pelayanan yg tersedia) 

0 1.3 9.7 83.7 5.3 

14 Jadwal pelayanan telah terlaksana sesuai dengan informasi 

yang dijelaskan/tertulis pada papan informasi (artinya 

jadwal tidak molor karena petugas belum datang atau 

alasan apapun) 

0 0.7 9.0 85.0 5.3 
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15 Petugas pelayanan selalu ada di tempat sesuai 

jadwal/waktu pelayanan tersebut 

0 1.0 12.0 81.7 5.3 

         Biaya Pelayanan 

16 Sebelum mendapat pelayanan, pasien tidak diwajibkan 

membayar uang jaminan atau sejenisnya 

0.3 2.7 5.0 81.0 11.0 

17 Besarnya biaya pelayanan terjangkau oleh kemampuan 

pasien 

0 0.4 20.3 74.0 5.3 

18 Besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai 

dengan kualitas/kepuasan pelayanan yang diterima 

(pengunjung tidak mempermasalahkan biaya yang 

dikeluarkan karena puas dengan pelayanan yang 

diberikan) 

0.3 0 19.7 74.7 5.3 

19 Besarnya biaya pelayanan sangat wajar, terutama bila 

dibandingkan dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya 

(artinya, selisih harga kemahalannya masuk akal) 

0 0.4 23.3 71.3 5.0 

20 Pasien selalu mendapatkan informasi tentang biaya 

pelayanan secara terperinci (nota tagihan/ slip pembayaran 

memuat secara rinci tiap item barang/jasa yang digunakan 

pasien) 

0.3 0.3 16.0 76.7 6.7 

21 Petugas pelayanan memberikan penjelasan secara terbuka 

tentang biaya pelayanan yang harus dipenuhi tersebut 

0 0.7 16.3 77.7 5.3 

        Produk Spesifikasi Pelayanan 

22 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

0 0.7 7.3 89.0 3.0 

23 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai 

dengan harapan 

0 1.0 12.0 83.3 3.7 

24 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus malpraktik yang 

menyebabkan memburuknya kesehatan pasien, cacat, atau 

kematian 

0 0.7 13.3 81.7 4.3 

25 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus kematian ibu 

melahirkan karena kelalaian petugas 

0 1.3 10.3 83.7 4.7 

26 Tidak ada / tidak pernah mendengar kasus kematian bayi 

lahir hidup karena kelaiaian petugas 

0 1.4 10.0 84.3 4.3 

        Kompetensi Pelaksana 

27 Dalam memberikan pelayanan, petugas tampak terampil, 

cermat, dan teliti (tampak dari seberapa cekatan dan 

ekspresi serius dan meyakinkan saat menjalankan tugas) 

0 0.3 5.0 88.4 6.3 

28 Petugas mampu secara informatif dan sistematis 

menjelaskan sesuatu kepada pasien (tampak dari 

kemampuan berbahasa/berkomunikasi yang efektif, tidak 

berbelit-belit dan meyakinkan) 

0 0.3 6.0 89.7 4.0 

29 Keterangan petugas yang terkait dengan tugas/keahliannya 

dapat dipercaya/meyakinkan (dapat dikonfirmasi apakah 

pasien pernah menemukan inkonsistensi keterangan 

antarpetugas) 

0 0.3 6.4 89.3 4.0 

30 Status / Data pasien dengan cepat dapat dicari/ditemukan 

oleh petugas (dapat dikonfirmasi dengan standar 

penyediaan rekam medik yang harus tersedia ≤ 15 menit) 

 

 

0 0.3 21.7 74.0 4.0 

         Perilaku pelaksana 

31 Petugas pelayanan mudah ditemui/dihubungi oleh 

pengunjung setiap kali dibutuhkan 

0 0.7 12.0 83.3 4.0 

32 Dokter penanggung jawab selalu standby di tempat 

tugasnya 

0 4.3 17.0 73.7 5.0 

33 Petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik 

spesialis atau unit lainnya (makna spesialis mencakup 

dokter spesialis, ahli farmasi, laboran, ahli radiologi, dll) 

0 3.3 21.7 70.7 4.3 
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34 Penampilan petugas sangat meyakinkan pasien (tampak 

dari cara berpakaian, tutur kata, sikap, dan perilaku 

petugas) 

0 0.3 2.7 90.3 6.7 

35 Petugas pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara 

penuh tanggung jawab (tidak ada komplain, dan bila 

dikomplain tetap melayani dengan baik) 

0 0 7.7 88.3 4.0 

36 Petugas pelayanan selalu siap siaga merespon/melayani 

kapanpun dibutuhkan (fisik yang prima juga dapat 

diobservasi dari ekspresi dan penampilan yang penuh 

semangat, tidak duduk santai, merokok sambil melamun, 

terkantuk-kantuk, dll) 

0 0.3 10.0 85.7 4.0 

37 Petugas pelayanan tidak pernah membeda-bedakan 

perlakuan dalam memberikan pelayanan (baik bagi 

penyakit tertentu, status sosial, maupun ekonomi/miskin, 

dll) 

0 0.4 8.0 83.3 8.3 

38 Petugas pelayanan memberikan pelayanan terhadap 

seluruh pasien yang datang tanpa kecuali (tidak ada pasien 

yang ditolak karena alasan apapun) 

0 0 5.4 88.3 6.3 

39 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan 

tutur kata yang baik (sopan) 

0 0 5.4 85.3 9.3 

40 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan 

sikap yang ramah/ bersahabat 

0 0 9.0 82.7 8.3 

         Penanganan, pengaduan dan saran masukan 

41 Tersedia kotak saran/pengaduan atau bentuk lainnya 

(kuesioner, Telepon/SMS pengaduan, dll) yang disediakan 

kepada masyarakat menyampaikan complaint, 

memberikan masukan dan saran 

0 0.3 16.0 79.0 4.7 

42 Instansi memberikan umpan balik terhadap complain, 

saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat 

pengguna jasa 

0 0 27.0 69.7 3.3 

43 Pengaduan, saran dan masukan direspon/ditanggapi secara 

cepat oleh petugas / pimpinan 

0 2.0 29.0 65.3 3.7 

44 Umpan balik berupa tindakan yang dilakukan dalam 

mensikapi pengaduan, saran, dan masukan telah sesuai 

dengan harapan 

0 0.3 28.7 67.0 4.0 

        Sarana dan prasarana 

45 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) terasa bersih, rapi dan nyaman 

0 0.7 7.0 84.3 8.0 

46 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) terasa aman dan dapat menjamin 

privasi pasien 

0 0.4 6.3 85.3 8.0 

47 Terdapat ruangan laboratorium yang lengkap dan nyaman 0 0.4 8.3 86.7 4.7 

48 Terdapat ruang tunggu periksa pasien atau ruang tunggu 

rawat inap yang memadai dan nyaman 

0 2.7 13.3 79.3 4.7 

49 Terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap 

(tersedia air bersih mengalir, sabun dan tisu) serta mudah 

untuk dijangkau 

0 4.7 20.3 70.3 4.7 

50 Tersedia lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko 

kehilangan 

0 4.7 13.6 77.0 4.7 

51 Tersedia kantin atau toko yang menjual 

keperluan/konsumsi yang bersih, sehat serta mudah 

dijangkau 

0 3.7 18.0 73.6 4.7 

          KET <10% <40% >50% 
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 Gambar  4. Divergent Satcked Bar Chart Jawaban responden per Item Kepuasan Pasien Rawat Jalan 



Skor rata-rata kepuasan pasien per item unsur pelayanan di rawat jalan 

Dilakukan perhitungan skor rata-rata kepuasan pasien per item di 9 unsur pelayanan rawat jalan inap 

untuk mengetahui unsur mana yang memiliki nilai rata-rata yang paing tinggi dan paling rendah. Dengan 

menggunakan program komputer, skor total keseluruhan respon dari keseluruhan pernyataan kepuasan 

(51 item tidak termasuk pertanyaan kepuasan secara keseluruhan) dihitung untuk kemudian dibuat skor 

rata-rata (mean score) seluruh respon, yang diurut dari yang terkecil hingga ke angka terbesar, seperti 

yang ditampilkan di Tabel 11. 

Tabel 11. Skor Rata-Rata Kepuasan Pasien per Item Unsur Pelayanan Rawat Jalan 

No Pernyataan Rata-

Rata 

SD 

45 Pengaduan, saran dan masukan direspon/ditanggapi secara cepat oleh petugas / 

pimpinan 

3.70 0.59 

46 Umpan balik berupa tindakan yang dilakukan dalam mensikapi pengaduan, 

saran, dan masukan telah sesuai dengan harapan 

3.74 0.52 

51 Terdapat toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air bersih 

mengalir, sabun dan tisu) serta mudah untuk dijangkau 

3.75 0.61 

33 Petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik spesialis atau unit lainnya 

(makna spesialis mencakup dokter spesialis, ahli farmasi, laboran, ahli radiologi, 

dll) 

3.76 0.58 

44 Instansi memberikan umpan balik terhadap complain, saran dan masukan yang 

diberikan oleh masyarakat pengguna jasa 

3.76 0.49 

32 Dokter penanggung jawab selalu standby di tempat tugasnya 3.79 0.59 

53 Tersedia kantin atau toko yang menjual keperluan/konsumsi yang bersih, sehat 

serta mudah dijangkau 

3.79 0.57 

19 Besarnya biaya pelayanan sangat wajar, terutama bila dibandingkan dengan 

tempat pelayanan kesehatan lainnya (artinya, selisih harga kemahalannya masuk 

akal) 

3.81 0.51 

30 Status / Data pasien dengan cepat dapat dicari/ditemukan oleh petugas (dapat 

dikonfirmasi dengan standar penyediaan rekam medik yang harus tersedia ≤ 15 

menit) 

3.81 0.48 

52 Tersedia lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko kehilangan 3.81 0.58 

17 Besarnya biaya pelayanan terjangkau oleh kemampuan pasien 3.84 0.49 

18 Besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai dengan 

kualitas/kepuasan pelayanan yang diterima (pengunjung tidak 

mempermasalahkan biaya yang dikeluarkan karena puas dengan pelayanan yang 

diberikan) 

3.84 0.50 

50 Terdapat ruang tunggu periksa pasien atau ruang tunggu rawat inap yang 

memadai dan nyaman 

3.86 0.51 

21 Petugas pelayanan memberikan penjelasan secara terbuka tentang biaya 

pelayanan yang harus dipenuhi tersebut 

3.87 0.47 

43 Tersedia kotak saran/pengaduan atau bentuk lainnya (kuesioner, Telepon/SMS 

pengaduan, dll) yang disediakan kepada masyarakat menyampaikan complaint, 

memberikan masukan dan saran 

3.88 0.45 
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20 Pasien selalu mendapatkan informasi tentang biaya pelayanan secara terperinci 

(nota tagihan/ slip pembayaran memuat secara rinci tiap item barang/jasa yang 

digunakan pasien) 

3.89 0.5 

23 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai dengan harapan 3.89 0.43 

24 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus malpraktik yang menyebabkan 

memburuknya kesehatan pasien, cacat, atau kematian 

3.89 0.43 

31 Petugas pelayanan mudah ditemui/dihubungi oleh pengunjung setiap kali 

dibutuhkan 

3.90 0.42 

15 Petugas pelayanan selalu ada di tempat sesuai jadwal/waktu pelayanan tersebut 3.91 0.45 

25 Tidak ada/tidak pernah mendengar kasus kematian ibu melahirkan karena 

kelalaian petugas 

3.91 0.44 

26 Tidak ada / tidak pernah mendengar kasus kematian bayi lahir hidup karena 

kelaiaian petugas 

3.91 0.43 

13 Petugas pelayanan memberikan pelayanan dengan tepat waktu (sesuai dengan 

standard pelayanannya, dan sesuai pelayanan yg tersedia) 

3.93 0.38 

36 Petugas pelayanan selalu siap siaga merespon/melayani kapanpun dibutuhkan 

(fisik yang prima juga dapat diobservasi dari ekspresi dan penampilan yang 

penuh semangat, tidak duduk santai, merokok sambil melamun, terkantuk-

kantuk, dll) 

3.93 0.38 

5 Alur/proses pelayanan telah sangat jelas (tidak membingungkan) 3.94 0.37 

22 Hasil pelayanan yang diterima/dirasakan telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

3.94 0.35 

4 Informasi mengenai prosedur pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di 

tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi yang detail/ lengkap/ 

memuaskan) 

3.95 0.3 

14 Jadwal pelayanan telah terlaksana sesuai dengan informasi yang 

dijelaskan/tertulis pada papan informasi (artinya jadwal tidak molor karena 

petugas belum datang atau alasan apapun) 

3.95 0.4 

49 Terdapat ruangan laboratorium yang lengkap dan nyaman 3.95 0.37 

29 Keterangan petugas yang terkait dengan tugas/keahliannya dapat 

dipercaya/meyakinkan (dapat dikonfirmasi apakah pasien pernah menemukan 

inkonsistensi keterangan antarpetugas) 

3.96 0.36 

6 Proses pelayanan yang dilakukan sederhana (tidak berbelit-belit) 3.96 0.4 

16 Sebelum mendapat pelayanan, pasien tidak diwajibkan membayar uang jaminan 

atau sejenisnya 

3.96 0.34 

28 Petugas mampu secara informatif dan sistematis menjelaskan sesuatu kepada 

pasien (tampak dari kemampuan berbahasa/berkomunikasi yang efektif, tidak 

berbelit-belit dan meyakinkan) 

3.97 0.33 

2 Informasi mengenai persyaratan pelayanan tersebut telah sangat jelas (tidak 

membingungkan) 

3.98 0.32 

1 Informasi mengenai persyaratan pelayanan telah diumumkan secara terbuka (di 

tempat umum yang mudah diakses serta berisi informasi yang lengkap dan jelas) 

3.99 0.28 

3 Persyaratan administratif untuk mendapatkan pelayanan tersebut sangat mudah 

untuk dipenuhi (tidak menyulitkan) 

3.99 0.35 

37 Petugas pelayanan tidak pernah membeda-bedakan perlakuan dalam 

memberikan pelayanan (baik bagi penyakit tertentu, status sosial, maupun 

ekonomi/miskin, dll) 

3.99 0.54 

40 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah/ 

bersahabat 

3.99 0.36 
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47 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

terasa bersih, rapi dan nyaman 

3.99 0.42 

12 Dokter/perawat melakukan monitoring secara reguler dan berkualitas ke pasien 

setelah tindakan medis dilakukan 

4.00 0.29 

10 Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan dengan detail efek 

samping yang mungkin dialami oleh pasien akibat tindakan medis yang akan 

dilakukan 

4.01 0.32 

11 Tindakan medis dilakukan berdasarkan persetujuan pasien atau keluarga pasien 4.01 0.34 

27 Dalam memberikan pelayanan, petugas tampak terampil, cermat, dan teliti 

(tampak dari seberapa cekatan dan ekspresi serius dan meyakinkan saat 

menjalankan tugas) 

4.01 0.34 

38 Petugas pelayanan memberikan pelayanan terhadap seluruh pasien yang datang 

tanpa kecuali (tidak ada pasien yang ditolak karena alasan apapun) 

4.01 0.39 

48 Ruangan pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

terasa aman dan dapat menjamin privasi pasien 

4.01 0.37 

7 Sebelum pemeriksaan, dokter/perawat memberikan kesempatan pasien untuk 

berbicara/bertanya/menjelaskan gangguan yang dialaminya 

4.02 0.28 

8 Setelah pemeriksaan, dokter/perawat menjelaskan dengan detail kondisi 

kesehatan/kesakitan yang dialami oleh pasien 

4.02 0.29 

9 

 

 

Sebelum tindakan medis, dokter/perawat menjelaskan dengan detail tindakan 

medis apa yang akan dilakukan ke pasien 

4.03 0.32 

 

 

34 Penampilan petugas sangat meyakinkan pasien (tampak dari cara berpakaian, 

tutur kata, sikap, dan perilaku petugas) 

4.03 0.32 

35 Petugas pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara penuh tanggung jawab 

(tidak ada komplain, dan bila dikomplain tetap melayani dengan baik) 

4.03 0.32 

39 Petugas pelayanan selalu memberikan pelayanan dengan tutur kata yang baik 

(sopan) 

4.04 0.38 

 Total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 51 item pernyataan 

Tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan 

 

3.91 

4.01 

0.26 

0.37 

 

Total rata-rata digunakan sebagai indikator tingkat kepuasan pasien dimana nilai 1 berarti sangat tidak 

puas dan nilai 5 berarti sangat puas. Hasil analisis menunjukkan total rata-rata kepuasan pasien 

berdasarkan 51 item pernyataan  adalah 3.91 (SD=0.26) yang dibulatkan menjadi 4,  menunjukkan puas. 

Terdapat 22 pernyataan (43.13%) yang memiliki nilai dibawah total rata-rata kepuasan pasien  

berdasarkan 51 item pernyataan.  Total rata-rata kepuasan pasien terhadap layanan  rawat inap lebih 

rendah dibandingkan  rata-rata tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan. 

Berdasarkan hasil uji independen sample t-test antara total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 51 item 

pernyataan dengan tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan diketahui tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna (p>0.05). 
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Perbedaan  Kepuasan Pasien Rawat Jalan dengan Karakteristik Sosial Demografi  

Dilakukan analisis terhadap perbedaan kepuasan pasien rawat jalan berdasarkan karakteritsik sosial 

demografi dengan menggunakan uji Independent T  Test untuk dua kategori, sedangkan untuk lebih dari 

dua kategori digunakan uji ONE WAY ANNOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil 

uji perbedaan rata-rata kepuasan pasien rawat inap berdasarkan karakteristik sosio demografi diketahui 

hanya 1 variabel yang memiliki perbedaan yang signfikan yaitu jenis kelamin. Diketahui bahwa terdapat 

perbedaan kepuasan antara laki-laki dan perempuan yang menjalani pengobatan rawat jalan di RSUD 

Kabupaten Badung Mangusada, sedangkan variabel lainnya rata-rata memiliki kepuasan yang sama. 

Secara lengkap dapat dilhat pada Tabel 12 berikut.  

Tabel 12.  UJi Perbedaan Rata-Rata Kepuasan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Karakteristik 

Sosial Demografi 

Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P value Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P Value 

Jenis Kelamin   Pekerjaan   

Laki-laki 3.97 (0.03)) 0.0007a Formal 3.93 (0.02) 0.3886a 

Perempuan 3.87 (0.2)  Non formal 3.90 (0.02)  

Umur (tahun)   Biaya perawatan   

18-37  3.90 (0.28) 0.0960b BPJS kesehatan/JKN/KIS 3.91 (0.28) 0.8558 b 

38-57 3.88 (0.21)  BPJS Ketenagakerjaan 3.92 (0.13)  

58-77 3.99 (0.31)  Biaya sendiri 3.92 (0.13)  

78-97 3.98 (0.41)     

Pendidikan      

Tinggi 3.91 (0.02) 0.2927a    

Rendah 3.92 (0.02)     
Ket: a= uji independent T test, b=one way annova 

 

 



Kepuasan Pasien Terhadap Peserta Didik 

Hasil analisis pengenalan pasien terhadap peserta didik 

Pasien yang menjadi responden penelitian tentang kepuasan terhadap peserta didik adalah pasien yang 

dirawat inap dan rawat jalan. Seluruh pasien yang menjadi responden penelitian ditanya mengenai 

apakah pasien mengenali petugas kesehatan yang merawat di ruang rawat inap atau yang memberikan 

pelayanan di rawat jalan adalah peserta didik. Pada kuesioner, terdapat penjelasan mengenai peserta 

didik termasuk ciri-cirinya yaitu sebagai berikut : 

“Dokter residen, dan perawat, merupakan peserta pendidikan tenaga kesehatan yang bekerja dan 

belajar di berbagai unit pelayanan di RSUD Mangusada. Peserta didik (dokter residenn koass dan 

perawat) menggunakan seragam yang berbeda dari tenaga medis dan paramedis rumah sakit. Selain 

seragam, peserta didik juga diberikan name tag yang memberikan informasi tentang identitas diri” 

Pada kuesioner terdapat 3 pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban pertama pasien memang 

mengetahui dari awal bahwa petugas kesehatan yang merawat adalah peserta didik (dokter residen dan 

perawat), pilihan kedua pasien menyadari bahwa petugas kesehatan yang merawat adalah peserta didik 

setelah membaca deskripsi yang diberikan, dan pilihan ketiga yaitu tidak mengetahui bahwa petugas 

kesehatan yang merawat adalah peserta didik meskipun sudah diberikan penjelasan tentang peserta didik 

tersebut hingga enumerator memberikan penjelasan lebih detail dan menunjuk contoh peserta didik yang 

ada di ruang rawat inap atau rawat jalan.  

Tabel 13. Pengenalan Pasien Terhadap Kehadiran Peserta Didik di Ruang Rawat Inap dan Rawat 

Jalan 

No Kategori Ruang Rawat Inap Rawat Jalan 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

1 Tidak tahu 155 (51.67) 140 (46.67) 

2 Mengetahui dari awal 33 (11.00) 48 (16.0) 

3 Mengetahui setelah penjelasan 112 (37.33) 112 (37.33) 

 Total responden  145 (48.3%) 160 (53.3%) 

  

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa hampir sebagian besar pasien baik di ruang rawat inap dan 

rawat jalan tidak mengetahui kehadiran peserta didik yang merawatnya. Kurang dari 20% pasien yang 

mengetahui sejak awal bahwa petugas kesehatan yang memberikan pelayanan dan merawat adalah 

peserta didik yang sedang menempuh pendidikan.  
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Hasil analisis kepuasan pasien terhadap peserta didik di rawat inap dan rawat jalan  

Hasil analisis tingkat kepuasan pasien disajikan dalam dua bentuk penyajian yaitu menggunakan 

ukuran frekuensi untuk melihat persentase respon pasien terhadap masing-masing item pernyataan 

(likert-type system) dan menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD) dari skor keseluruhan 

(aggregate) dari 20 item pernyataan untuk mencerminkan skor tingkat kepuasan pasien (likert scale). 

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat perbedaan kepuasan pasien terhadap peserta didik dari beberapa 

unsur pernyataan. Di ruang rawat inap, tidak ada pasien yang menjawab sangat tidak puas, sedangkan di 

rawat jalan terdapat satu unsur yang mendapatkan respon sangat tidak puas berkaitan dengan kompetensi 

teknis yang dimiliki oleh peserta didik seperti  keahlian peserta didik menggunakan alat medis yang 

tersedia yaitu sebanyak 0.69% pasien menjawab tidak puas. Untuk respon tidak puas, lebih banyak 

didapatkan dari pasien yang berada di rawat jalan. Sebanyak 1,25% pasien menjawab tidak puas terhadap 

beberapa unsur pernyataan seperti kesigapan peserta didik ketika pasien membutuhkan bantuan, waktu 

tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh peserta didik tidak lama, ketelitian dalam melakukan 

pemeriksaan, kemampuan dalam memberikan pengobatan penyakit termasuk tindakan medis 

pengobatan dan jaminan keamanan pengobatan yang diberikan atau dilakukan oleh peserta didik. 

Sedangkan di rawat inap, jawaban tidak puas hanya menyumbang sebanyak 0,69% meliputi unsur 

penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan, waktu tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh peserta 

didik tidak lama, ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Ada 2 unsur yang sama baik di ruang rawat 

inap maupun rawat jalan yang mendapatkan respon tidak puas dari pasien yaitu berkaitan dengan waktu 

tunggu dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Untuk respon puas, di ruang rawat inap 

medapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan ruang rawat jalan. Pasien di ruang rawat inap memberikan 

respon puas hingga mencapai >90% sedangkan di ruang rawat jalan <90%. Unsur yang mendapatkan 

respon puas paling tinggi di ruang rawat inap berkaitan dengan kemampuan interpersonal yaitu 

penampilan peserta didik (kerapian pakaian, kesopanan pakaian yang digunakan) (94.48%) dan 

kejelasan identitas peserta didik (menggunakan atribut seperti seragam dan tanda pengenal/name tag 

(91.03%). Ruang rawat jalan yang mendapatkan respon puas paling banyak juga terdapat pada 

kemampuan interpersnonal yaitu sikap atau keramahan peserta didik yang merawat (cara 

memperkenalkan diri, cara berkomunikasi) (86.88%) dan penampilan peserta didik (kerapian pakaian, 

kesopanan pakaian yang digunakan) (88.13%). Untuk di ruang rawat inap, tidak ada pasien yang 

memberikan respon sangat puas terhadap peserta didik, sedangkan di ruang rawat jalan terdapat satu 

unsur yang mendapatkan respon tertinggi tapi persentasinya masih cukup kecil <5% yaitu jaminan 

keamanan pengobatan yang diberikan atau dilakukan oleh peserta didik (2.5%). Distribusi persentase 

respon pasien terhadap peserta didik dapat dilihat pada Tabel dan gambar di bawah ini. 
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Tabel 14. Heat Maps Persentase Respon Pasien terhadap Peserta Didik di Ruang Rawat Inap 

No Item Pernyataan Sangat 

tidak puas 

Tidak 

Puas 

Biasa 

saja 

Puas Sangat 

Puas 

          Kemampuan interpersonal 

1 Sikap atau keramahan peserta didik yang merawat 

(cara memperkenalkan diri, cara berkomunikasi) 

0 0 11.03 88.97 0 

2 Kesigapan peserta didik ketika pasien 

membutuhkan bantuan 

0 0 17.24 82.76 0 

3 Penampilan peserta didik (kerapian pakaian, 

kesopanan pakaian yang digunakan) 

0 0 5.52 94.48 0 

4 Kejelasan identitas peserta didik (menggunakan 

atribut seperti seragam dan tanda pengenal/name 

tag 

0 0 8.97 91.03 0 

         Pemberian Informasi 

5 Penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan 0 0.69 22.07 77.24 0 

6 Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pasien 0 0 26.90 73.10 0 

7 Penjelasan mengenai penyakit yang dialami 0 0 23.45 76.55 0 

8 Penjelasan mengenai tujuan pengobatan atau 

tindakan medis yang diberikan kepada pasien 

0 0 24.14 75.86 0 

9 Penjelasan mengenai kemungkinan efek samping 

yang dialami akibat pengobatan 

0 0 26.21 73.79 0 

10 Penjelasan yang diberikan oleh peserta didik yang 

mudah dipahami pasien (tidak menggunakan 

istilah medis yang tidak dimengerti) 

0 0 26.21 73.79 0 

        Keterlibatan Peserta Didik 

11 Perhatian peserta didik (menanyakan keluhan 

pasien, cara menanggapi keluhan pasien yang tidak 

dilakukan secara terburu-buru) 

0 0 16.55 83.45 0 

12 Waktu tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh 

peserta didik tidak lama 

0 0.69 26.21 73.10 0 

13 Usaha untuk memastikan privasi 0 0 17.24 82.76 0 

14 Kesempatan bertanya atau menyampaikan sesuatu 

yang dianggap penting ke peserta didik 

0 0 20.69 79.31 0 

15 Usaha peserta didik mengatasi kekhawatiran 0 0 23.45 76.55 0 

         Kompetensi Teknis 

16 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan 0 0.69 23.45 75.86 0 

17 Kemampuan dalam memberikan pengobatan 

penyakit termasuk tindakan medis pengobatan 

0 0 27.59 72.41 0 

18 Jaminan keamanan pengobatan yang diberikan 

atau dilakukan oleh peserta didik  

0 0 27.59 72.41 0 

19 Keahlian peserta didik menggunakan alat medis 

yang tersedia 

0 0 17.24 82.76 0 

 Kepuasan secara keseluruhan terhadap peserta 

didik 

0 0 18.62 81.38 0 
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Gambar 5. Divergent Stacked Bar Chart Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Peserta Didik 
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Tabel 15 Heat Maps Persnetase respon Pasien terhadap Peserta Didik di Ruang Rawat Jalan  

No Item Pernyataan Sangat 

tidak puas 

Tidak 

Puas 

Biasa 

saja 

Puas Sangat 

Puas 

          Kemampuan interpersonal 

1 Sikap atau keramahan peserta didik yang merawat 

(cara memperkenalkan diri, cara berkomunikasi) 

0 0 11.88 86.88 1.25. 

2 Kesigapan peserta didik ketika pasien 

membutuhkan bantuan 

0 1.25 23.13 75.00 0.63 

3 Penampilan peserta didik (kerapian pakaian, 

kesopanan pakaian yang digunakan) 

0 0 10.63 88.13 1.25 

4 Kejelasan identitas peserta didik (menggunakan 

atribut seperti seragam dan tanda pengenal/name 

tag 

0 0.63 17.5 80.63 1.25 

          Pemberian Informasi 

5 Penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan 0 0 28.75 70.63 0.63 

6 Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pasien 0 0 35.63 63.75 0.63 

7 Penjelasan mengenai penyakit yang dialami 0 0 34.38 65.00 0.63 

8 Penjelasan mengenai tujuan pengobatan atau 

tindakan medis yang diberikan kepada pasien 

0 0 26.25 73.13 0.63 

9 Penjelasan mengenai kemungkinan efek samping 

yang dialami akibat pengobatan 

0 0 35.63 63.75 0.63 

10 Penjelasan yang diberikan oleh peserta didik yang 

mudah dipahami pasien (tidak menggunakan 

istilah medis yang tidak dimengerti) 

0 0.63 35.00 63.75 0.63 

         Keterlibatan Peserta Didik 

11 Perhatian peserta didik (menanyakan keluhan 

pasien, cara menanggapi keluhan pasien yang tidak 

dilakukan secara terburu-buru) 

0 0.63 26.88 71.25 1.25 

12 Waktu tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh 

peserta didik tidak lama 

0 1.25 36.25 61.25 1.25 

13 Usaha untuk memastikan privasi 0 0.63 23.75 74.38 1.25 

14 Kesempatan bertanya atau menyampaikan sesuatu 

yang dianggap penting ke peserta didik 

0 0 29.38 69.38 1.25 

15 Usaha peserta didik mengatasi kekhawatiran 0 0 38.13 60.63 1.25 

         Kompetensi Teknis 

16 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan 0 1.25 31.25 65.63 1.88 

17 Kemampuan dalam memberikan pengobatan 

penyakit termasuk tindakan medis pengobatan 

0 1.25 29.38 67.50 1.88 

18 Jaminan keamanan pengobatan yang diberikan 

atau dilakukan oleh peserta didik  

0 1.25 30.00 66.25 2.50 

19 Keahlian peserta didik menggunakan alat medis 

yang tersedia 

0.63 0.63 22.50 74.38 1.88 

 Kepuasan secara keseluruhan terhadap peserta 

didik 

0 1.25 30.00 66.25 2.50 

 KET <50% >50% 
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Gambar 6. Divergent Stacked Bar Chart Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Peserta Didik 

 

Skor Rata-Rata Kepuasan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Terhadap Peserta Didik 

Dilakukan perhitungan skor rata-rata kepuasan pasien terhadap peserta didik per item di 4 unsur baik 

pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui unsur mana 

yang memiliki nilai rata-rata yang paing tinggi dan paling rendah. Dengan menggunakan program 

komputer, skor total keseluruhan respon dari keseluruhan pernyataan kepuasan (19 item tidak termasuk 

pertanyaan kepuasan terhadap peserta didik secara keseluruhan) dihitung untuk kemudian dibuat skor 
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rata-rata (mean score) seluruh respon, yang diurut dari yang terkecil hingga ke angka terbesar, seperti 

yang ditampilkan di Tabel 16.  

Tabel 16. Skor rata-rata kepuasan pasien  rawat inap per item unsur  kepuasan terhadap peserta 

didik 

No Pernyataan Rata-rata 

(Mean) 

SD 

6 Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pasien 3.72 0.44 

12 Waktu tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh peserta didik tidak lama 3.72 0.46 

17 Kemampuan dalam memberikan pengobatan penyakit termasuk tindakan medis 

pengobatan 

3.72 0.45 

18 Jaminan keamanan pengobatan yang diberikan atau dilakukan oleh peserta 

didik 

3.72 0.45 

9 Penjelasan mengenai kemungkinan efek samping yang dialami akibat 

pengobatan 

3.73 0.44 

10 Penjelasan yang diberikan oleh peserta didik yang mudah dipahami pasien 

(tidak menggunakan istilah medis yang tidak dimengerti) 

3.73 0.44 

16 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan 3.74 0.45 

8 Penjelasan mengenai tujuan pengobatan atau tindakan medis yang diberikan 

kepada pasien 

3.75 0.41 

5 Penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan 3.76 0.44 

7 Penjelasan mengenai penyakit yang dialami 3.76 0.42 

15 Usaha peserta didik mengatasi kekhawatiran 3.76 0.42 

14 Kesempatan bertanya atau menyampaikan sesuatu yang dianggap penting ke 

peserta didik 

3.79 0.40 

2 Kesigapan peserta didik ketika pasien membutuhkan bantuan 3.82 0.38 

13 Usaha untuk memastikan privasi 3.82 0.38 

19 Keahlian peserta didik menggunakan alat medis yang tersedia 3.82 0.38 

11 Perhatian peserta didik (menanyakan keluhan pasien, cara menanggapi keluhan 

pasien yang tidak dilakukan secara terburu-buru) 

3.83 0.37 

1 Sikap atau keramahan peserta didik yang merawat (cara memperkenalkan diri, 

cara berkomunikasi) 

3.88 0.31 

4 Kejelasan identitas peserta didik (menggunakan atribut seperti seragam dan 

tanda pengenal/name tag 

3.90 0.28 

3 Penampilan peserta didik (kerapian pakaian, kesopanan pakaian yang 

digunakan) 

3.94 0.23 

 Total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 19 item pernyataan 3.78 0.31 

 Tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap peserta didik 3.81 0.39 

 

Total rata-rata digunakan sebagai indikator tingkat kepuasan pasien dimana nilai 1 berarti sangat tidak 

puas dan nilai 5 berarti sangat puas. Hasil analisis menunjukkan total rata-rata kepuasan pasien 

berdasarkan 19 item pernyataan  adalah 3.78 (SD=0.31) yang berada diantara skala 3 dan 4 sehingga 

disimpulkan mengarah kepada puas. Terdapat 11 pernyataan (57.89%) yang memiliki nilai dibawah total 

rata-rata kepuasan pasien  berdasarkan 19 item pernyataan.  Total rata-rata kepuasan pasien rawat inap 

terhadap peserta didik lebih rendah dibandingkan  rata-rata tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan 

terhadap peserta didik. Berdasarkan hasil uji independen sample t-test antara total rata-rata kepuasan 
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pasien rawat inap terhadap peserta didik berdasarkan 19 item pernyataan dengan tingkat kepuasan secara 

keseluruhan terhadap peserta didik diketahui tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna (p>0.05). 

Tabel 17. Skor rata-rata kepuasan pasien  rawat jalan per item unsur  kepuasan terhadap peserta 

didik 

No Pernyataan Rata-rata 

(Mean) 

SD 

12 Waktu tunggu hingga mendapatkan pelayanan oleh peserta didik tidak lama 3.62 0.53 

15 Usaha untuk memastikan privasi 3.63 0.50 

10 Penjelasan yang diberikan oleh peserta didik yang mudah dipahami pasien 

(tidak menggunakan istilah medis yang tidak dimengerti) Kesempatan bertanya 

atau menyampaikan sesuatu yang dianggap penting ke peserta didik 

3.64 0.50 

6 Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pasien 3.65 0.49 

9 Penjelasan mengenai kemungkinan efek samping yang dialami akibat 

pengobatan 

3.65 0.49 

7 Penjelasan mengenai penyakit yang dialami 3.66 0.48 

16 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan 3.68 0.53 

17 Kemampuan dalam memberikan pengobatan penyakit termasuk tindakan medis 

pengobatan 

3.70 0.52 

18 Jaminan keamanan pengobatan yang diberikan atau dilakukan oleh peserta 

didik 

3.70 0.53 

5 Penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan 3.71 0.46 

14 Kesempatan bertanya atau menyampaikan sesuatu yang dianggap penting ke 

peserta didik 

3.71 0.47 

11 Perhatian peserta didik (menanyakan keluhan pasien, cara menanggapi keluhan 

pasien yang tidak dilakukan secara terburu-buru) 

3.73 0.48 

8 Penjelasan mengenai tujuan pengobatan atau tindakan medis yang diberikan 

kepada pasien 

3.74 0.45 

2 Kesigapan peserta didik ketika pasien membutuhkan bantuan 3.75 0.47 

13 Usaha untuk memastikan privasi 3.76 0.46 

19 Keahlian peserta didik menggunakan alat medis yang tersedia 3.76 0.51 

4 Kejelasan identitas peserta didik (menggunakan atribut seperti seragam dan 

tanda pengenal/name tag 

3.82 0.42 

1 Sikap atau keramahan peserta didik yang merawat (cara memperkenalkan diri, 

cara berkomunikasi) 

3.89 0.34 

3 Penampilan peserta didik (kerapian pakaian, kesopanan pakaian yang 

digunakan) 

3.90 0.33 

 Total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 19 item pernyataan 3.72 0.32 

 Tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap pelayanan 3.70 0.53 

 

Hasil analisis menunjukkan total rata-rata kepuasan pasien berdasarkan 19 item pernyataan  adalah 

3.72 (SD=0.32), berada pada skala nlai diantara 3 dan 4 sehingga disimpulkan mengarah pada puas. 

Terdapat 11 item pernyataan (57.89%) yang memiliki nilai rata-rata dibawah total rata-rata 19 item 

pernyataan. Total rata-rata kepuasan pasien rawat inap terhadap peserta didik lebih rendah dibandingkan  

rata-rata tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan terhadap peserta didik. Berdasarkan hasil uji 

independen sample t-test antara total rata-rata kepuasan pasien rawat inap terhadap peserta didik 
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berdasarkan 19 item pernyataan dengan tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap peserta didik 

diketahui tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna (p>0.05).



Kepuasan Pegawai Fungsional Terhadap Manajemen RSUD 

Selain survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat inap, rawat jalan dan peserta didik juga 

dilakukan pengukuran kepuasan pegawai fungsional yang bekerja di RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada terhadap penerapan manajemen rumah sakit. Dalam survey kepuasan pegawai dilibatkan 

200 orang pegawai fungsional yang bertugas baik di rawat inap maupun rawat jalan serta layanan 

penunjang dengan rincian rawat inap sebanyak 128 orang (64%), rawat jalan sebanyak 38 orang (19%) 

dan layanan penunjang sebanyak 34 orang (17%). Besar sampel ditetapkan 200 berdasarkan kebutuhan 

penelitian dan analisis data.  

Keterlibatan staff/pegawai di ruang rawat inap sebagian besar dari ruang Margapati yaitu 39 orang 

(19.53%) dan paviliun lantai 3 yaitu 31 orang (15.63%), sedangkan di ruang rawat jalan paling banyak 

berasal dari Poli bedah yaitu 26 orang (13.16%) danPoli Mata yaitu 26 orang (13.16%), serta di layanan 

penunjang sebagian besar dari ruang radiologi yaitu 94 orang (47.10%). Secara lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 7, 8,9, 10 berikut.  

 

Gambar 7. Keterlibatan Staff di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Layanan Penunjang 

64

19
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Keterlibatan Staff di Rawat Inap, Rawat Jalan, 
Layanan Penunjang

Keterlibatan Staff/Pegawai Rawat Inap Rawat Jalan Layanan Penunjang
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Gambar 8 Keterlibatan Pegawai di Ruang Rawat Inap 

 

 

Gambar 9. Keterlibatan Pegawai di Rawat Jalan 
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Gambar 10. Keterlibatan Pegawai di Layanan Penunjang 

Berdasarkan karakteristik sosial demografi, diketahui sebagian besar staff/pegawai berjenis kelamin 

perempuan yaitu 170 orang (85.0%) dengan rerata umur 33 tahun. Sebagian besar staff/pegawai berasal 

dari Kabupaten badung yaitu 112 orang (56.0%). Pendidikan terakhir staff sebagian besar adalah 

Diploma/sarjana yaitu195 orangg (97.5%) dengan profesi sebagai perawat yaitu 114 orang (57.0%). 

Rata-rata staff/pegawai yang terlibat dalam survey memiliki masa kerja 4,92 tahun (SD=4.18) dan lama 

bekerja di ruangan adalah 4.94 tahun (SD=4.18). Secara lengkap karakteristik sosiodemografi 

staff/pegawai dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.  

Tabel 18. Karakteristik Sosiodemografi Staff/Pegawai RSUD Badung Mangusada 

Kategori Frekuensi (%) Kategori Frekuensi (%) 

Jenis kelamin  Lama kerja di rumah sakit (tahun) 

Laki-laki 

Perempuan 

30 (15,0) 

170 (85,0) 

Rerata (SD) 4,92 ± 4,18 

Umur   Lama kerja di ruangan (tahun) 

Rerata (SD) 33.06 (6.6) Rerata (SD) 4,94 ± 4,18 

Asal Kabupaten  Pekerjaan  

Badung 

Bangli 

Denpasar 

Gianyar 

Klungkung 

Tabanan 

112 (56,0) 

5 (2,50) 

46 (23,0) 

15 (7,50) 

1 (0,50) 

21 (10,5) 

Analis 

Bidan 

Dokter 

Fisioterapis 

Perawat 

Lainnya 

 

1 (0,5) 

39 (19,5) 

32 (3,0) 

2 (1,0) 

114 (57,0) 

12 (0.12) 

 

Pendidikan   

Diploma/sarjana 

SMA 

195 (97,5) 

5 (2,5) 

  

20.2

11.5

21.2

47.1

Keterlibatan Pegawai di Layanan Penunjang

Farmasi/apotek Fisioterapi Laboratorium Radiologi
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Persentase kepuasan staff terhadap setiap item pernyataan kepuasan 

Pengukuran kepuasan staf terhadap manajemen RSUD Kabupaten Badung Mangusada terdiri atas 4 

unsur yaitu kesejahteraan, hubungan interpersonal, manajemen dan sarana prasarana. Empat unsur ini 

kemudian diuraikan menjadi 32 pernyataan dengan 5 skala dari sangat tidak puas- sangat puas. Tabel 19 

menunjukkan persentase sebaran respon staff/pegawai terhadap setiap item pernyataan yang ditanyakan. 

Diketahui sebagian besar jawaban staff/pegawai berada pada skala puas dan sangat puas (>50%), dan 

hanya sebagian kecil yang menjawab sangat tidak puas, tidak puas dan biasa saja (<50%). Item 

pernyataan yang mendapatkan jawaban sangat tidak puas paling banyak terdapat pada unsur sarana dan 

prasarana yaitu ketersediaan toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air bersih mengalir, 

sabun dan tisu) serta mudah untuk dijangkau (5%) dan ketersediaan kantin atau toko yang menjual 

keperluan/konsumsi yang bersih, sehat serta mudah dijangkau (4.0%). Sedangkan item pernyataan yang 

mendapatkan jawaban tidak puas paling besar juga terdapat pada unsur sarana dan prasarana seperti 

ketersediaan ruang istirahat atau ruang ganti bagi staf medis/paramedis (13.5%) dan ketersediaan 

ruangan diskusi dan ruangan penunjang lainnya, seperti perpustakaan, ruangan komputer/internet dll, 

untuk staf medis/paramedis (16.0%).  

Item pernyataan yang mendapatkan jawaban puas paling banyak terdapat pada unsur hubungan 

intepersonal dan manjemen yaitu hubungan/komunikasi/koordinasi antar sesama staf medis/para medis 

(78.0%), kejelasan informasi mengenai kontrak kerja (78.0%), rencana pembagian tugas dan ruangan 

serta upah dan potongan, kejelasan dalam pembagian waktu jaga atau periksa (80.0%). Sedangkan item 

pernyataan yang mendapatkan jawaban sangat puas paling banyak yaitu pada unsur kesejahteraan yang 

berkaitan dengan hubungan dengan pasangan dan keluarga (22.0%) dan 

hubungan/komunikasi/koordinasi antar sesama staf medis/paramedis. Distribusi sebaran respon staff 

terhadap masing-masing unsur pernyataan dapat dilihat pada Gambar 10.  
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Tabel 19. Heat Maps Persentase Respon Staff/Pegawai Terhadap Setiap Unsur Kepuasan 

No Pertanyaan Sangat 

tidak 

puas 

Tidak 

puas 

Biasa 

saja 

Puas Sangat 

puas 

          Kesejahteraan 
1 Kondisi kepuasan fisik 1.0 0.5 18.5 72.5 7.5 

2 Kondisi kesehatan mental dan emosional (stress, 

distress, depresi) 

0 1.0 36.5 58.5 4.0 

3 Situasi Finansial 0 2.5 23.0 70.0 4.5 

4 Situasi kenyamanan kerja 0 3.5 13.0 76.0 7.50 

5 Situasi keamanan kerja 0 2.5 17.0 74.5 6.0 

6 Situasi beban kerja 0.5 5.5 28.5 62.5 3.0 

7 Hubungan dengan pasangan/keluarga 0 0.5 8.5 69.0 22.0 

8 Waktu istirahat dan tidur 0.5 7.0 26.0 62.5 4.0 

9 Waktu kerja (terlalu panjang atau terlalu lama) 0 2.0 36.5 59.0 2.5 

10 Waktu untuk bersosialisasi dengan 

teman/masyarakat 

0.5 3.0 30.5 64.0 3.5 

           Hubungan interpersonal 
11 Hubungan/komunikasi/koordinasi antar sesama 

staf medis/para medis 

0 0 14.0 78.0 8.0 

12 Hubungan/komunikasi/koordinasi antar atasan 

(jabatan struktural atau fungsional yang lebih 

tinggi dari anda) 

0 1.5 21.5 71.5 5.5 

13 Hubungan dan komunikasi antar staf 

manajemen/struktural di rumah sakit 

0 2.5 22.0 71.0 4.5 

14 Dukungan dan motivasi dari sesama rekan staf 

medis/para medis 

0 0.5 15.5 76.5 7.5 

15 Dukungan dan motivasi dari staf 

manajemen/struktural di rumah sakit 

0 2.5 23.0 70.0 4.5 

           Manajemen 
16 Kejelasan informasi mengenai kontrak kerja, 

rencana pembagian tugas dan ruangan serta 

upah dan potongan 

0.5 2.5 15.0 78.0 4.0 

17 Kesesuaian pembagian tugas dan ruangan 

dengan keahlian atau profesi staf 

0 1.5 16.5 77.5 4.5 

18 Kejelasan dalam pembagian waktu jaga atau 

periksa 

0.5 0.5 13.0 80.5 5.5 

19 Kejelasan pembagian waktu istirahat termasuk 

libur dan cuti 

0.5 1.0 17.0 77.5 4.0 

20 Kejelasan dalam pemberian informasi dan 

sosialisasi Visi, Misi serta SOP rumah sakit 

0 0.5 17.5 78.0 4.0 

21 Pelaksanaan reward (pemberian bonus/hadiah) 

dan punishment (hukuman/teguran) dalam 

pelaksanaan Visi, Misi dan SOP rumah sakit 

0.5 3.0 24.5 67.0 5.0 

22 Proses monitoring dan supervisi yang 

dilakukan staf manajemen/structural 

0.5 1.0 27.5 67.5 3.5 

          Sarana dan Prasarana 
23 Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan 

pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) 

1.0 2.5 13.0 76.0 7.5 

24 Kelengkapan alat medis yang dibutuhkan untuk 

melakukan pemeriksaan, perawatan dan terapi 

0 4.5 19.0 72.5 4.0 
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25 Keamanan dan jaminan privasi di ruangan 

pelayanan medis (ruang  pemeriksaan, ruang 

inap, ruang tindakan) 

0 3.5 16.5 75.0 5.0 

26 Kelengkapan alat dan kenyamanan di ruangan 

laboratorium 

0 1.5 21.0 73.0 4.5 

27 Kelengkapan obat di instalasi farmasi atau 

apotek 

0 2.0 22.5 72.5 3.0 

28 Ketersediaan ruang istirahat atau ruang ganti 

bagi staf medis/paramedic 

1.5 13.5 24.5 57.0 3.5 

29 Ketersediaan ruangan diskusi dan ruangan 

penunjang lainnya, seperti perpustakaan, 

ruangan komputer/internet dll, untuk staf 

medis/paramedic 

2.0 16.0 27.5 52.0 2.5 

30 Ketersediaan toilet yang bersih, nyaman, aman 

dan lengkap (tersedia air bersih mengalir, sabun 

dan tisu) serta mudah untuk dijangkau 

5.0 11.5 24.0 54.5 5.0 

31 Ketersediaan lahan parkir yang memadai dan 

aman dari risiko kehilangan 

0.5 4.5 18.5 72.5 4.0 

32 Ketersediaan kantin atau toko yang menjual 

keperluan/konsumsi yang bersih, sehat serta 

mudah dijangkau 

4.0 12.5 29.0 51.0 3.5 

 KET <50% >50% 
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   Gambar 11. Divergent Stacked Bar Chart Kepuasan Staf Terhadap Manajemen Rumah Sakit 

Skor Rata-Rata Kepuasan Staff Terhadap Manajemen RSUD Kabupaten Badung Mangusada 

Dilakukan perhitungan skor rata-rata kepuasan staff per item di 4 unsur pelayanan rawat jalan inap 

untuk mengetahui unsur mana yang memiliki nilai rata-rata yang paing tinggi dan paling rendah. Dengan 

menggunakan program komputer, skor total keseluruhan respon dari keseluruhan pernyataan kepuasan 

(32 item pernyataan kepuasan) dihitung untuk kemudian dibuat skor rata-rata (mean score) seluruh 

respon, yang diurut dari yang terkecil hingga ke angka terbesar, seperti yang ditampilkan di Tabel 20.  
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Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan pelayanan…

Kelengkapan alat medis yang dibutuhkan untuk melakukan…

Keamanan dan jaminan privasi di ruangan pelayanan medis…

Kelengkapan alat dan kenyamanan di ruangan laboratorium

Kelengkapan obat di instalasi farmasi atau apotek

Ketersediaan ruang istirahat atau ruang ganti bagi staf…

Ketersediaan ruangan diskusi dan ruangan penunjang lainnya,…

Ketersediaan toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap…

Ketersediaan lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko…

Ketersediaan kantin atau toko yang menjual…

Sangat tidak puas tidak puas Biasa saja Puas sangat puas
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Tabel 20 Skor Rata-Rata Kepuasan Staff  Terhadap  Manajemen RSUD Kabupaten  Badung Mangusada 

No Pernyataan Rata-Rata 

(Mean) 

SD 

29 Ketersediaan ruangan diskusi dan ruangan penunjang lainnya, seperti 

perpustakaan, ruangan komputer/internet dll, untuk staf medis/paramedic 

3.37 0.85 

32 Ketersediaan kantin atau toko yang menjual keperluan/konsumsi yang bersih, 

sehat serta mudah dijangkau 

3.37 0.89 

30 Ketersediaan toilet yang bersih, nyaman, aman dan lengkap (tersedia air 

bersih mengalir, sabun dan tisu) serta mudah untuk dijangkau 

3.43 0.93 

28 Ketersediaan ruang istirahat atau ruang ganti bagi staf medis/paramedic 3.47 0.82 

6 Situasi beban kerja 3.62 0.66 

8 Waktu istirahat dan tidur 3.62 0.69 

9 Waktu kerja (terlalu panjang atau terlalu lama) 3.62 0.57 

2 Kondisi kesehatan mental dan emosional (stress, distress, depresi) 3.65 0.57 

10 Waktu untuk bersosialisasi dengan teman/masyarakat 3.68 0.58 

22 Proses monitoring dan supervisi yang dilakukan staf manajemen/struktural 3.72 0.56 

21 Pelaksanaan reward (pemberian bonus/hadiah) dan punishment 

(hukuman/teguran) dalam pelaksanaan Visi, Misi dan SOP rumah sakit 

3.73 0.62 

31 Ketersediaan lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko kehilangan 3.75 0.62 

3 Situasi Finansial 3.76 0.55 

15 Dukungan dan motivasi dari staf manajemen/struktural di rumah sakit 3.76 0.56 

24 Kelengkapan alat medis yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan, 

perawatan dan terapi 

3.76 0.59 

27 Kelengkapan obat di instalasi farmasi atau apotek  3.76 0.53 

13 Hubungan dan komunikasi antar staf manajemen/struktural di rumah sakit 3.77 0.56 

26 Kelengkapan alat dan kenyamanan di ruangan laboratorium 3.80 0.52 

12 Hubungan/komunikasi/koordinasi antar atasan (jabatan struktural atau 

fungsional yang lebih tinggi dari anda) 

3.81 0.54 

25 Keamanan dan jaminan privasi pasien di ruangan pelayanan medis (ruang  

pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

3.81 0.56 

16 Kejelasan informasi mengenai kontrak kerja, rencana pembagian tugas dan 

ruangan serta upah dan potongan 

3.82 0.55 

19 Kejelasan pembagian waktu istirahat termasuk libur dan cuti 3.83 0.51 

5 Situasi keamanan kerja 3.84 0.55 

1 Kondisi kepuasan fisik 3.85 0.59 

17 Kesesuaian pembagian tugas dan ruangan dengan keahlian atau profesi staf 3.85 0.49 

20 Kejelasan dalam pemberian informasi dan sosialisasi Visi, Misi serta SOP 

rumah sakit 

3.85 0.46 

23 Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan pelayanan medis (ruang  

pemeriksaan, ruang inap, ruang tindakan) 

3.86 0.61 

4 Situasi kenyamanan kerja 3.87 0.57 

18 Kejelasan dalam pembagian waktu jaga atau periksa 3.90 0.49 

14 Dukungan dan motivasi dari sesama rekan staf medis/para medis 3.91 0.49 

11 Hubungan/komunikasi/koordinasi antar sesama staf medis/para medis 3.94 0.46 

7 Hubungan dengan pasangan/keluarga 4.12 0.55 

 Rata-rata kepuasan staf berdasarkan 32 item pernyataan 3.74 0.39 
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Hasil analisis menunjukkan total rata-rata kepuasan staff berdasarkan 32 item pernyataan  adalah 3.74 

(SD=0.39) yang berada pada skala 3-4 dan menunjukkan nilai mendekati puas. Terdapat 11 pernyataan 

(34.37%) yang memiliki nilai rata-rata dibawah rata-rata keseluruhan. Sebelas pernyataan tersebut 

berkaitan dengan unsur kesejahteraan dan sarana prasarana yang ada.  

Perbedaan Kepuasan Staff/Pegawai Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografi  

Dilakukan analisis terhadap perbedaan kepuasan staff berdasarkan karakteritsik sosial demografi 

dengan menggunakan uji Independent T Test untuk dua kategori, sedangkan untuk lebih dari dua kategori 

digunakan uji ONE WAY ANNOVA dengan tingkat kepercayaan 99%. Berdasarkan hasil uji perbedaan 

rata-rata kepuasan pasien rawat inap berdasarkan karakteristik sosial demografi diketahui ada dua 

variabel yang memiliki perbedaan kepuasan yang signifikan yaitu pendidikan dan pekerjaan. Staff 

dengan pendidikan SMA memiliki kepuasan lebih tinggi terhadap manajemen di RSUD Kabupaten 

Badung Mangusada dibandingkan  dengan staff yang memiliki pendidikan Diploma/ sarjana. Begitu pula 

dengan pekerjaan, staff yang bekerja di layanan penunjang memiliki tingkat kepuasan paling tinggi 

dibandingkan dua jenis pekerjaan lainnya (medis dan paramedis).  Sedangkan variabel sosial demografi 

lainnya rata-rata memiliki kepuasan yang sama. Secara lengkap dapat dilhat pada Tabel 21 berikut.  

Tabel 21 Perbedaan Kepuasan Staff/Pegawai Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografi 

Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P value Kategori Rata-Rata 

(SD) 

P Value 

Jenis Kelamin  Lama Bekerja di ruangan 

Laki-Laki 3.78 (0.45) 0.7082a 0-10 tahun 3.75 (0.39) 0.6922b 

Perempuan 3.75 (0.38)  11-20 tahun 3.83 (0.42)  

Umur (tahun) 21-30 tahun 3.75 (0.000)  

23-32 3.78 (0.37) 0.6020b Lama bekerja di RS 

33-42 3.72 (0.41)  0-10 tahun 3.74 (0.39) 0.6786b 

43-52 3.69 (0.55)  11-20 tahun 3.83 (0.42)  

53-62 3.93 (0.06)  21-30 tahun 3.75 (0.0)  

Pendidikan Pekerjaan 

Diploma/Sarjana 3.74 (0.39) 0.0397b Medis 3.28 0.0001b 

SMA 4.11 (0.399)  Paramedis 3.77  

   Layanan penunjang 3.78  
Ket: a= Independent T test, b= one way  annova



DISKUSI 

Kepuasan Pasien di Rawat Inap dan Rawat Jalan 

Fasilitas pelayanan yang disediakan di rumah sakit salah satunya adalah layanan rawat inap dan rawat 

jalan. Keberhasilan penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan tidak terlepas dari kepuasan yang 

dirasakan oleh pasien yang menggunakan pelayanan tersebut. RSUD Kabupaten Mangusada adalah satu-

satunya fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik pemerintah di Kaupaten Badung yang memberikan 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, laboratorium serta pelayanan lainnya. Dalam survey kepuasan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan di rawat jalan dan rawat inap melibatkan sebanyak 600 pasien, 

12 ruang rawat inap, dan 35 ruang rawat jalan. Hasil perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) menunjukkan mutu pelayanan yang diberikan baik di ruang rawat inap ataupun rawat jalan masuk 

dalam kategori “Baik” yaitu dengan skor masing-masing 78.02 untuk rawat inap dan 78.3 untuk rawat 

jalan. Dari 9 unsur kepuasan tersebut baik di rawat inap maupun rawat jalan, unsur penanganan 

pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai rata-rata paling rendah. Rata-rata pasien yang memberikan 

jawaban setuju <80%, dan yang menjawab biasa saja hampir mencapai 40%. Hal ini layak menjadi 

perhatian dari pihak rumah sakit. Kemungkinan respon biasa saja bisa disebabkan karena masih adanya 

ketidakpuasan terhadap layanan pengaduan, saran dan masukan yang diberikan pihak rumah sakit tetapi 

masih dalam batas yang wajar. Hal ini didukung dari item pernyataan tentang umpan balik berupa 

tindakan yang dilakukan dalam mensikapi pengaduan, saran dan masukan telah sesuai dengan harapan 

yang juga mendapatkan nilai rata-rata dibawan nilai rata-rata total keseluruhan 51 item pernyataan.  

Pengaduan, saran atau masukan dari pengguna jasa pelayanan merupakan bahan masukan yang sangat 

penting bagi pihak rumah sakit untuk dapat mengetahui dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Pengaduan yang diterima harus segera ditindaklanjuti, agar 

permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi dan tidak berlanjut menjadi masalah yang dapat 

menurunkan tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan dan berdampak terhadap rendahnya mutu 

pelayanan rumah sakit di mata masyarakat.   

. Perhitungan skor rata-rata kepuasan dari 51 item pernyataan mendapatkan nilai sebesar 3,88 

(SD=0.19) untuk rawat inap dan 3,91 (SD=0,26) untuk rawat jalan. Artinya dari rentang skor 1 (kategori 

sangat tidak puas) sampai skor 5 (kategori sangat puas) tingkat kepuasan pasien berada pada kategori 

“Puas”. Hasil ini diperkuat dengan hasil pengukuran proporsi atau persentase terhadap 51 item 

pernyataan kepuasan yang menunjukkan sebagian besar pasien memilih jawaban “Setuju” dan “Sangat 

Setuju” lebih banyak dibandingkan yang memilih jawaban netral,tidak setuju dan sangat tidak setuju.  
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Hal yang perlu diperhatikan dari hasil survey kepuasan pasien baik di rawat inap maupun rawat jalan 

adalah respon sebagian kecil pasien yang cenderung tidak setuju terhadap unsur perilaku pelaksana dan 

sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Unsur perilaku pelaksana yang mendapat respon tidak setuju 

paling banyak oleh pasien di rawat jalan adalah dokter penanggung jawab selalu standby di tempat 

tugasnya (4,3%). Sedangkan di rawat inap, item pernyataan yang mendapatkan respon tidak setuju paling 

besar adalah petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik spesialis atau unit lainnya (6,0%). Dokter 

merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan 

yang kurang baik yang diberikan oleh dokter akan berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit. 

Selalu tersedianya dokter jaga baik di ruang rawat inap ataupun dokter spesialis di unit spesialis atau 

unit rawat jalan akan memudahkan pasien untuk segera mendapatkan pengobatan tanpa waktu tunggu 

yang cukup lama. Sehingga akan menimbulkan rasa kepercayaan dan keamanan dalam diri pasien dan 

meningkatkan kepuasan terhadap rumah sakit. Apabila pasien tidak memperoleh kepuasan dari kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit seperti lama menunggu kedatangan dokter jaga ataupun 

kesulitan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis maka pasien cenderung akan mengalami 

ketidak puasan sehingga berdampak terhadap keputusan untuk tidak melakukan kunjungan ulang di 

rumah sakit tersebut. Kepuasan pasien sebagai pengguna jasa pelayanan merupakan salah satu indikator 

dalam menilai mutu pelayanan rumah sakit.   

Hal yang masih menjadi masalah di unsur sarana prasarana adalah terkait keadaan toilet dan lahan 

parkir. Sebagian kecil pasien di rawat inap dan rawat jalan (<10%) memberikan respon kurang setuju 

tentang adanya toilet yang bersih, nyaman dan lengkap serta mudah dijangkau. Hal ini mengindikasikan 

bahwa keadaan toilet di RSUD Kabupaten Badung Mangusada masih perlu mendapatkan perhatian oleh 

pihak rumah sakit. Sanitasi di rumah sakit merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh pihak 

rumah sakit salah satunya kebersihan toilet yang ada. Di seluruh dunia, 10% pasien rawat inap di rumah 

sakit mengalami infeksi yang baru selama di rawat di rumah sakit. (Anonim, 2010). Salah satu 

penyebaran penyakit yang paling banyak adalah melalui penggunaan toilet secara bersama-sama. 

Penelitian oleh Dabri (2014) menyatakan bahwa sebanyak 53% pasien menyatakan ketidakpuasan 

terhadap sarana ruang kelas III rumah sakit seperti kebersihan ruangan dan kebersihan tolilet yang ada. 

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keadaan dan fasilitas ruang 

perawatan dan kepuasan pasien (p=0.001) (Firdaus, 2010). Berkaitan dengan kebersihan toilet yang ada 

di rumah sakit, perlu dimaksimalkan peran petugas kebersihan untuk membersihkan toilet yang ada di 

rumah sakit serta supervisi secara rutin untuk memastikan bahwa keadaan toilet  di rumah sakit selalu 

dalam keadaan bersih, aman (ketersediaan tissue, sabun dan antiseptik serta air yang lancar mengalir) 

dan siap dipakai oleh pengguna jasa layanan rumah sakit.  
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Lahan parkir yang memadai dan aman dari risiko kehilangan juga mendapat respon tidak setuju 

sebesar 4,7% dari pasien yang menjalani rawat jalan di rumah sakit Sebagian kecil pasien  menganggap 

masih kurangnya kapasitas lahan parkir yang tersedia, sehingga pasien dan pengunjung pasien sering 

merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk memarkirkan kendaraan di rumah sakit. Adanya peristiwa 

kehilangan di lahan parkir juga menjadi alasan mengapa pasien menganggap bahwa parkir yang tersedia 

masih belum cukup aman. Perlu dibentuknya manajemen khusus di rumah sakit yang mengurus 

keberadaan lahan parkir agar dapat memadai bagi pasien yang berobat ke RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada dan jaminan keamanan terhadap kendaraan ataupun barang-barang yang disimpan di 

kendaraan agar tidak hilang. Sehingga akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam diri pasien 

serta meningkatkan kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan (Ludia, 2017).  

Selain masih kurangnya beberapa unsur yang terkait dengan kepuasan pelayanan, terdapat beberapa 

unsur yang mendapatkan respon positif yang cukup tinggi (setuju dan sangat setuju) dari responden 

seperti petugas pelayanan yang selalu memberikan pelayanan dengan tutur kata yang baik dan sopan, 

mmeberikan informasi yang sistematis serta memberikan pelayanan terhadap seluruh pasien yang datang 

tanpa kecuali. Item-item pernyataan ini mendapatkan respon sangat setuju >90% dari pasien rawat jalan. 

Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada telah 

memiliki skill komunikasi interpersonal yang baik dengan pasien. Komunikasi interpersonal merupakan 

salah satu indikator pelayanan yang wajib selalu diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun. Pasien 

akan merasa aman dan diperhatikan oleh perugas pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan 

kenyamanan dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan unsur yang 

mendapatkan respon setuju dan sangat setuju yang cukup tinggi dari pasien di rawat inap adalah terkait 

dengan biaya pelayanan seperti pasien tidak diwajibkan membayar uang jaminan sebelum mendapat 

pelayanan, biaya pelayanan yang terjangkau serta besarnya biaya pelayanan yang dibayarkan telah sesuai 

dengan kualitas atau kepuasan pelayanan yang diterima. Semua item pernyataan ini juga mendapatkan 

respon setuju dan sangat setuju >90%. Unsur yang mendapat respon positif ini tidak lepas dari program 

KBS (Krama Badung Sehata) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Program KBS yang 

mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS memudahkan masyarakat 

Badung khususnya yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan 

menunjukkan kartu KBS yang dimiliki. Sehingga masyarakat tidak merasa dibebani dengan biaya 

perawatan dan pengobatan yang cukup mahal dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan dengan 

maksimal.  
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Kepuasan Pasien Terhadap Peserta Didik 

Hasil survey pengenalan pasien terhadap peserta didik menunjukkan <20% pasien baik yang berada 

di rawat inap maupun rawat jalan yang mengetahui dari awal kehadiran peserta didik (dokter residen dan 

perawat) dan mengetahui bahwa dirinya dirawat oleh peserta didik. Sekitar 37 % yang baru tahu adanya 

keterlibatan peserta didik dalam proses perawatan yang diterima oleh pasien tersebut setelah diberikan 

penjelasan ciri-ciri identitas peserta didik. Sisanya tidak mengetahui sama sekali meskipun sudah 

diberikan penjelasan tentang peserta didik. Kemungkinan sisa dari pasien yag menjawab tidak tahu 

tentang kehadiran peserta didik juga dikarenakan tidak mendapatkan penanganan langsung dari peserta 

didik sehingga menjawab tidak tahu dengan persentase yang cukup besar (>50%).  

Perkenalan diri merupakan kegiatan yang harus pertama kali dilakukan oleh setiap petugas pelayanan 

kesehatan sehingga akan terbentuk kesan positif antara petugas kesehatan dan pasien melalui komunikasi 

interpersonal dengan memberikan salam, senyum, sikap ramah-tamah, menannyakan nama pasien dan 

keluhan yang dialami oleh pasien (Mauludin, 2001). Kesuksesan dalam menerapkan keterampilan 

komunikasi interpersonal dengan pasien akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

perawatan, pengobatan dan peningkatan status kesehatan pasien tersebut (Zwarenstein et al, 2007).  

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh peserta didik rata-rata berada pada skala 3 dan 4 yaitu pada rawat inap skor rata-rata total 

sebesar 3.78 (SD=0.31) dan pada rawat jalan skor rata-rata total sebesar 3.72 (SD=0.53). Berdasarkan 

skor rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien terhadap peserta didik berada di 

sebelah kanan timbangan kepuasan dengan titik tengah 3. Dapat dikatakan cukup baik tetapi masih perlu 

adanya perbaikan dan peningkatan kinerja peserta didik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien yang datang dan berobat di rumah sakit.  

Dalam survey kinerja dan kualitas peserta didik yang melayani pasien diukur melalui 4 dimensi 

kepuasan (kemampuan interpersonal, pemberian informasi, keterlibatan peserta didik dan kompetensi 

teknis) dengan total 19 item pernyataan. Meskipun secara umum total rata-rata nilai yang diperoleh baik 

(>3), tetapi terdapat 11 item pernyataan (57.89%) yang masih menghasilkan nilai dibawah total rata-rata 

nilai dari 19 item pernyataan baik di rawat inap maupun rawat jalan. Sebagian besar item pernyataan 

yang berada di bawah nilai rata-rata total juga mendapatkan respon tidak setuju cukup tinggi merupakan 

item pernyataan yang berada pada unsur pemberian informasi, keterlibatan peserta didik dan kompetensi 

teknis.  

Unsur pemberian informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh seorang petugas kesehatan. Pemberian informasi berkaitan dengan segala 

bentuk informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan terkait pengobatan yang akan atau sedang 
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dijalani oleh pasien seperti prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan, penjelasan mengenai penyakit 

yang dialami, kemungkinan efek samping dari pengobatan serta pemahaman pasien terhadap segala 

bentuk dan jenis informasi yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik dirasa belum 

memberikan informasi yang lengkap ke pasien mengenai tatalaksana yang diberikan terkait kondisi 

pasien dan apa konsekuensinya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan kepatuhan peserta didik untuk 

mengikuti aturan dalam pemberian informasi di rumah sakit. Hasil penelitian Wilbur (2016), 

menunjukkan bahwa sebagian besar pasien khususnya pasien dengan penyakit kronis menginginkan 

penjelasan yang lengkap terkait prosedur pengobatan terutama berhubungan dengan kemungkinan risiko 

yang akan dihadapi apabila prosedur pengobatan dilaksanakan.Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan akan informasi yang lengkap merupakan bagian dari pelayanan yang harus diberikan oleh 

seorang petugas kesehatan di rumah sakit.  

Unsur keterlibatan peserta didik yang mendapat  skor rata-rata lebih rendah dari rata-rata nilai total 

dan respon tidak setuju cukup tinggi berkaitan dengan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan (<1%). 

Waktu tunggu pelayanan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hamper seluruh rumah sakit. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 menegaskan bahwa waktu 

tunggu untuk mendapatkan pelayanan dokter (dari mulai mendaftar) yaitu kurang dari atau sama dengan 

60 menit. Lama tidaknya waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan sangat berhubungan erat 

dengan kesiapan dan perencanaan dari pihak manajemen rumah sakit. Kesiapan tersebut dalam hal 

jadwal dokter dan petugas kesehatan lainnya, ketersediaan alat serta ruangan yang memadai. Beberapa 

studi menyimpulkan bahwa waktu tunggu <70 menit hanya akan memberikan respon kepuasan 

maksimal cukup puas, sehingga untuk mendapatkan respon sangat puas, maka waktuu mendapatkan 

pelayanan kesehatan harus dipersempit lagi (Campbell et al., 2009; Laeliyah and Subekti 2016; 

Abolfouth et al., 2017).   

Unsur lainnya yang mendapatkan nilai rata-rata dibawah total rata-rata adalah unsur kompetensi 

teknis yang dimiliki oleh peserta didik seperti ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, kemampuan 

dalam memberikan pengobatan penyakit dan jaminan keamanan pengobatan yang diberikan. 

Kompetensi teknis merupakan unsur penting dalam pemberian pelayanan yang bekrkualitas yang 

berhubungan dengan kehandalan dokter atau petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Hasil 

penelitian Mandagi (2016) terhadap kehandalan dokter dalam memberikan pelayanan berhubungan 

dengan tingkat kepuasan pasien. Pelayanan dokter yang berkualitas berpengaruh terhadap kepuasan 

pasien rawat inap. Dalam kompetensi teknis atau kehandalan yang dimiliki oleh dokter atau petugas 

kesehatan memberikan peran penting dalam pelayanan sehingga apabila dokter dianggap kurang mampu 

memberikan pelayanan yang baik maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan pasien terhadap dokter. 
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Fungsi utama tenaga medis adalah memberikan pelayanan edis kepada pasien dengan sebaik-baikna 

dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etika yang berlaku serta 

dapat dipertanggungawabkan (Azwar, 2010).   

Unsur kepuasan peserta didik yang mendapatkan nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan nilai rata-

rata total keseluruhan kepuasan terhadap peserta didik terdapat pada unsur kemampuan interpersonal 

seperti sikap atau keramahan peserta didik dan penampilan peserta didik yang sopan dan rapih. Hal 

tersebut merupakan modal dasar bagi setiap tenaga kesehatan yang bertugas untuk dapat menjalin 

hubungan interpersonal yang baik dengan pasien dan menghasilkan respon kepuasan yang tinggi (Jalil 

et al, 2017).    

 

Kepuasan Staff Terhadap Manajemen Rumah Sakit 

Survey kepuasan staf terhadap manajemen Rumah Sakit RSUD Kabupaten Badung Mangusada 

melibatkan sebanyak 200 responden yang tersebar di ruang rawat inap, rawat jalan dan layanan 

penunjang. Pengukuran kepuasan staff terhadap manajemen rumah sakit sangat penting untuk dilakukan 

karena akan berdampak pada peningkatan semangat kerja yag tinggi dalam diri setiap pewgawai 

sehingga akan menghasilkan output dari pekerjaan yang baik. Pengukuran kepuasan meliiputi 4 unsur 

yaitu kesejahteraan, hubungan interpersonal, manajemen dan sarana prasarana. Dari 4 unsur ini 

kemudian diuraikan menjadi 32 pernyataan dengan jawaban yang tersedia terdiri dari 5 skala dari sangat 

tidak puas- sangat puas. Dari hasil perhitungan skor rata-rata kepuasan terhadap 32 item pernyataan 

diperoleh nila rata-rata total sebesar 3.74 (SD=0.39). Sehingga dapat disimpulkan mendekati nilai puas. 

Meskipun nilai rata-rata yang diperoleh sudah cukup baik, tetapi terdapat 11 pernyataan (34.74%) yang 

masih memiliki nilai dibawah rata-rata nilai total keseluruhan. Sebelas pernyataan tersebut merupakan 

bagian unsur kesejahteraan, manajemen dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit.  

Unsur kesejahteraan yang mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan 

emosional, situasi beban kerja, waktu istirahat dan tidur dan waktu kerja yang terlalu panjang dan terlalu 

lama. Beban kerja yang terlalu besar serta waktu kerja yang terlalu panjang akan berdampak terhadap 

kualitas kerja yang dihasilkan oleh staff/pegawai. Hal ini akan berdampak terhadap kehidupan personal 

seperti berkurangnya waktu tidur dan istirahat serta waktu berkumpul dan bersosialisasi dengan keluarga 

dan teman serta masyarakat sekitar. Dalam jangka waktu lama, keadaan yang terus berlangsung seperti 

ini akan berdampak terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang. Dari hasil analisis terhadap 

survey yang telah dilakukan, diketahui sebagian kecil pegawai (6%) menunjukkan respon sangat tidak 

puas-tidak puas terhadap beban kerja dan 7,5% pegawai menunjukkan respon yang sama terhadap waktu 

istirahat. Menurut Menpan (1997), beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 
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diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan 

menurut Permendagri No.12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu 

jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Positif atau 

negatifnya beban kerja merupakan masalah persepsi. Persepsi terhadap beban kerja berkaitan dengan 

faktor atribut peran dan pekerjaan dimana individu memberikan penilaian mengenai sejumlah tuntutan 

tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang harus selesaikan dalam waktu 

tertentu (Robbins, 2003). Hasil penelitian Artadi (2015) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara 

beban kerja dengan kinerja dan kepuasan karyawan. Beban kerja yang terlalu berat akan menyebabkan 

tekanan pada diri staff sehingga dapat mempengaruhi kinerja staff tersebut dan mengurangi kepuasan 

terhadap pekerjaan atau tempat bekerjanya.  

Unsur manajemen yang mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan pelaksanaan reward dan 

punishment dalam pelaksanaan visi, misi dan SOP rumah sakit serta proses monitoring dan supervisi 

yang dilakukan staf manajemen/struktural. Pemberian reward atau kompensasi merupakan hal yang 

diharapkan bagi setiap pegawai/staff yang bekerja di sebuah instansi/lembaga setelah melaksanakan 

tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan pemberian reward, diharapkan 

staff/pegawai akan semakin meningkatkan kinerja kerjanya sehingga dapat memberikan hasil yang baik 

dan memuaskan di tempat kerja, begitu pula sebaliknya pemberian punishment/ hukuman diharapkan 

dapat membuat staff/pegawai yang bekerja lebih giat lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. 

Dalam hal ini pimpinan harus bersikap adil terhadap pegawai, sehingga diperlukan monitoring ataupun 

supervisi secara berkesinambungan untuk dapat memberikan penilaian yang baik dan adil terhadpap 

kinerja pegawai. Dari hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan <30% staff menjawab sangat tidak 

puas-biasa saja terhadap pelaksanaan pemberian reward/ punishment di RSUD Kabupaten Badung 

Mangusada. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian kecil staff/ pegawai yang menganggap belum 

sesuainya penerapan reward dan punishment di rumah sakit. Hasil penelitian Pontoh (2014) 

menyimpulkan ada pengaruh pemberian reward/kompensasi finasial maupun non finansial terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. Ada kepuasan yang dirasakan oleh pegawai karena pekerjaan yang 

dibebankan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik dan pimpinan menunjukkan sikap memberi 

penghargaan atas prestasi kerja pegawai. Kompensasi sangat penting bagi pegawai karena merupakan 

sumber penghasilan bagi pegawai dan keluarganya. Kompensaisi juga merupakan gambaran dalam 

status sosial bagi pegawai.  

Unsur sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan ketersediaan ruang 

istirahat/ruang ganti bagi staf medis/paramedis (15%), ketersediaan toilet yang bersih, nyaman, aman 

dan lengkap (12%), ketersediaan kantin atau toko yang menjual keperluan dan konsumsi yang bersih 
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sehat serta mudah dijangkau  (16.5%) dan ketersediaan ruangan diskusi dan ruangan penunjang lainnya 

seperti perpustakaan, ruangan komputer/internet untuk staff (18%). Penelitian Munawirsyah (2017) 

menyimpulkan adanya hubungan kepuasan dan fasilitas kerja serta dampaknya kepada kinerja pegawai 

non medis. Fasilitas kerja yang tidak memadai akan menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh petugas terhadap pasien sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. 

Item pernyataan yang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan/ 

komunikasi/koordinasi antar sesama staf medis/ para medis yang baik sehingga menghasilkan skor rata-

rata kepuasan yang tinggi. Lebih dari 80% staff mengaku puas dan sangat puas terhadap komunikasi 

yang berlangsung antara sesame staff. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar sesame rekan kerja 

akan menimbulan lingkungan yang positif serta produktivitas kerja yang baik. Penelitian oleh Collin 

(2008) tentang stres kerja dan dukungan sosial mengatakan bahwa pekerja dengan kehidupan sosial yang 

buruk ditandai dengan kurangnya komunikasi dengan rekan kerja memiliki tingkat ketidakpuasan kerja 

yang tinggi, tingkat absensi kerja yang tinggi serta menunjukkan gejala fisik, psikologis dan perilaku 

stres. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

1. Tingkat kepuasan pasien di rawat inap dan rawat jalan sudah baik dengan skor rata-rata kepuasan >3 

dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai <80. Unsur yang perlu diperhatikan karena 

mendapat respon tidak setuju paling banyak adalah dokter penanggung jawab selalu standby di tempat 

tugasnya, petugas spesialis selalu tersedia melayani di klinik spesialis atau unit lainnya, toilet yang 

bersih, nyaman dan lengkap serta mudah dijangkau, dan lahan parkir yang memadai dan aman dari 

risiko kehilangan.  

2. Tingkat kepuasan pasien terhadap peserta didik sudah baik dengan skor rata-rata kepuasan >3. Hal 

yang masih perlu diperhatikan dari pelayanan yang diberikan peserta didik kepada pasien terkait 

pemberian informasi tentang pengobatan, prosedur pengobatan, hasil pemeriksaan dan efek samping 

dari pengobatan. Unsur lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah waktu tunggu pasien 

untuk mendapatkan pelayanan dirasakan masih cukup lama serta kompetensi teknsi yang dimiliki 

oleh peserta didik. 

3. Tingkat kepuasan staff terhadap manajemen rumah sakit sudah baik dengan skor rata-rata >3. 

Beberapa unsur yang masih perlu diperhatikan karena mendapat nilai rata-rata rendah dan respon 

tidak setuju dan sangat tidak setuju paling banyak terkait dengan unsur kesejahteraan, manajemen dan 

sarana prasarana yang ada di rumah sakit. 

 

SARAN 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas  sarana dan prasana pendukung yang ada di Rumah sakit seperti 

kebersihan toilet, ketersediaan lahan parkir yang cukup dan aman, ruang ganti/ruang istirahat yang 

nyaman bagi staff, dan kantin yang bersih dan sehat. 

2. Penerapan manajemen yang lebih baik terkait pembagian waktu kerja bagi staff sehingga selalu 

tersedia dokter/ petugas kesehatan selama 24 jam di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien 

sebagai pengguna jasa layanan rumah sakit. Pembagian waktu kerja diharapkan dapat dilakukan 

secara adil sehingga tidak ada staff/pegawai yang merasa memiliki beban kerja yang terlalu berat dan 

waktu kerja yang terlalu panjang.  

3. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang memberikan pelayanan di RSUD 

Kabupaten Badung Mangusada. Perlu adanya kerjasama antara pihak rumah sakit dan universitas 

tempat peserta didik menimba ilmu agar peserta didik dibekali keterampilan yang cukup khususnya 
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pada komunikasi interpersonal, dan kompetensi teknis. Sehingga peserta didik dapat memberikan 

pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa layanan rumah sakit dnegan tetap mematuhi prosedur 

pelayanan dan tata tertib rumah sakit.  
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