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ABSTRAK

KEPUASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BPJS
KESEHATAN

(studi kasus di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

Oleh :

DefaSeptia

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang
penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi pada
kenyataannya pasien peserta BPJS masih belum merasakan kualitas
pelayanan kesehatan sesuai harapan. Untuk itu peneliti tertarik untuk
mengkaji tingkat kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan
BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung
berdasarkan pada 5 Dimensi Kualitas Pelayanan menurut Parasuraman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian kepuasan peserta BPJS
terhadap kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek
Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif
kuantitatif dengan berfokus pada teori Parasuraman, yaitu tangible,
reability, responsiveness, assurance, emphaty.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan peserta BPJS terhadap
kualitas pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek
provinsi Lampung dengan menggunakan metode servqual meliputi
tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty masyarakat
belum merasa puas. Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan rumah
sakit yang masih kurang memuaskan. Sehingga pelayanan rumah sakit
masih perlu diperbaiki.

Kata kunci: kualitas, kepuasan, BPJS, pelayanan.



ABSTRACT

THE SATISFACTION ON THE QUALITY OF BPJS HEALTH
SERVICE

(case study at Abdul Moeloek Hospital Lampung Province)

By:

Defa Septia

The Ministry of health is one of society fundamental rights that has to be
arranged by the government. but in reality, the patient still haven’t felt the
quality of BPJS health service that they expected. therefore, the
researchers interested to study The level of satisfaction  participants BPJS
on the quality of Health Service BPJS at Abdul moeloek Hospital
Lampung Province based on the five dimensions the quality of service
according to Parasuraman.
The purpose of this research is to uncover the quality of BPJS health
service at Abdul Moeloek Hospital Lampung Province using servqual
method. this research is using descriptive research type and focusing on
the Parasuraman theory, which is tangibles, reability, responsiveness,
assurance, emphaty.
The results of this research showed that the satisfaction BPJS participants
towards BPJS health service at Abdul moeloek Hospital Lampung
province using servqual methods include tangibles, reability,
responsiveness, assurance, emphaty patients were not satisfied. This can
be seen in the Quality of service that still unsatisfactory. So the service is
still must be improved.

Key word: quality, satisfaction, bpjs, service
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara,

yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (syafiie, 1999:9).

Pemerintah sebagai rangkaian dari lembaga-lembaga yang memiliki banyak

komponen organisasi dengan berbagai yang satu sama lain berbeda namun

saling berhubungan (Rasyid, 1996:26). Pelayanan kesehatan merupakan salah

satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan

oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang

Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yaitu:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang

diselenggarakan oleh pemerintah adalah rumah sakit.
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Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan

menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya

pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan

kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak

membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam

kandungan sampai tutup usia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat dibutuhkan pembiayaaan kesehatan yang cukup guna memenuhi

hak mendasar masyarakat tersebut.

Rumah sakit dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari

para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya

untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan

kesehatan. Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin

selektif dan berpengetahuan mengharuskan Rumah Sakit selaku salah satu

penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan kualitas

pelayanannya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terlebih

dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada

pasien atau pelanggan selama ini telah sesuai dengan harapan atau belum.

Rumah sakit haruslah berfokus pada pelanggan, fokus pada pelanggan ini

terkait dengan upaya rumah sakit dalam rangka kedekatan pada pasien

dan stakeholder lainnya.

Ada dua hal penting sebagai subkriteria, yaitu sebagai berikut:
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1. Kedekatan pada pasien, merupakan upaya mendekatkan pelayanan

pada pasien dan mengembangkan budaya pelayanan

2. Mendengarkan pada pasien, merupakan upaya mengumpulkan

informasi dalam rangka mengetahui kebutuhan pasien. (sabarguna,

2011:29)

Selain itu, pasien dan masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan

kesehatan harus mendapat perhatian utama sehingga kebutuhan, harapan,

dan nilai pelanggan dapat dipenuhi oleh organisasi pelayanan kesehatan.

Akan tetapi kenyataan dilapangan berbeda dengan teori yang ada, para

dokter atau pegawai di rumah sakit belum memandang pasien sebagai

“manusia” melainkan hanya sebagai objek medis yang bisa diperlakukan

sesuka hati. Meski sudah ada UU No.44/2009, mayoritas Rumah sakit belum

melaksanakan UU tersebut secara utuh.

Ada beberapa kasus yang dapat kita temukan seperti sering sekali pasien

harus menunggu dalam waktu yang tidak wajar untuk mendapatkan

pelayanan media karena urusan birokrasi, misalnya urusan berobat yang

terlalu terbelit-belit. Bahkan ada jiwa pasien yang seharusnya dapat tertolong

menjadi melayang sia-sia karena keterlambatan penanganan akibat birokrasi

yang harus dipenuhi pasien atau keluarga pasien, biasanya hal ini terjadi bagi

pasien yang menggunakan layanan berobat gratis seperti Jamkesmas,

Jamkesda, Akses, maupun layanan gratis lainnya.
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Salah satu rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan di

Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah yang

juga berupaya untuk memeberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di

sekitar wilayah Bandar Lampung. Salah satu kegiatan yang banyak dihadapi

konsumen atau pasien di RSUD Abdul Moeloek adalah pelayanan

administrasi yaitu dalam pengurusan berkas-berkas administrasi, misalnya

pengurusan kartu berobat, registrasi rawat inap, dan pengurusan pengurusan

berkas yang berhubungan dengan program-program pemerintah di bidang

kesehatan seperti BPJS, Jamkesmas, Akses dan sebagainya. Petugas dari

Rumah sakit Abdul Moeloek ini dituntut untuk bisa memberikan yang tepat

dan cepat sesuai keinginan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan

administrasi yang memuaskan sehingga membuat masyarakat Bandar

Lampung mempercayai pengobatan di Rumah sakit Abdul Moeloek ini, untuk

itu peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Abdul Moeloek ini

diperlukan.

Perbaikan terhadap mutu rumah sakit baik dari layanan administrasi

maupun medis memang benar-benar mutlak dibutuhkan. Bukan saja

karena banyaknya keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kecewa

dengan pelayanan rumah sakit, baik dari segi mutu, kemudahan prosedur

administrasi, tarif, dan juga sifat baik dari aparatur mencakup integritas

moral serta profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa

diimbangi integritas akan dapat mengarah kepada rekayasa yang tidak
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dilandasi moral. Sementara integritas saja tanpa profesionalisme bisa

menyimpang ke luar dari jalur jalur hukum (Muladi, 2005:47).

Akan tetapi latar belakang ekonomi dan status sosial tidak boleh menjadi

pembeda dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Peserta BPJS-pun

seharusnya bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang prima dari rumah

sakit. Setiap rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas tanpa memandang cara pasien membayar.

Peneliti banyak menemukan keluhan-keluhan berkaitan dengan kualitas

pelayanan BPJS di Provinsi Lampung, diantaranya terlampir pada

http://lampung.antaranews.com/berita/295414/warga-lampung-keluhkan-

layanan-bpjs-kesehatan (diakses 24 Mei 2017 Pukul 18:59 WIB)

menjelaskan tentang warga dari beberapa kabupaten/kota di

Provinsi Lampung menyampaikan berbagai keluhan berkaitan dengan

pelayanan kesehatan, terutama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selain itu artikel lain yang mengabarkan tentang buruknya pelayanan

BPJS di Provinsi Lampung terlampir pada

http://www.kbknews.id/2017/03/31/warga-lampung-mengeluh-soal-

pelayanan-bpjs-kesehatan/ (diakses pada 24 Meii 2017 pukul 18:08 WIB)

yang menjelaskan tentang Keluhan atas layanan kesehatan pada fasilitas

kesehatan primer, rujukan, maupun pengobatan lanjutan bagi peserta BPJS di

Lampung itu, terungkap dalam lokakarya Penguatan Kapasitas Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Watch, diselenggarakan Lembaga
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Advokasi Perempuan Damar di Bandarlampung. Selain keluhan berkaitan

dengan pelayanan medis serta fasilitas yang diterima, peneliti juga

menemukan bahwa prosedur pelayanan BPJS dirasa warga masih berbelit-

belit, seorang informan mengatakan bahwa persoalannya hanya berkutat pada

mekanisme rujukan yang dinilai terlalu menyulitkan pasien.

http://www.antaralampung.com/berita/292445/warga-keluhkan-prosedur-

berbelit-pelayanan-bpjs-kesehatan (Diakses pada 24 Juni 2017 pukul 19:32

WIB).

Dari penjelasan dan artikel-artikel di atas dapat dilihat bahwa keluhan terkait

kepuasan warga terhadap kualitas pelayanan BPJS di Provinsi Lampung

masih cukup banyak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tingkat

kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.

Telah dilakukan pada penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang

pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah yang disajikan dalam bentuk

table di bawah ini:

Tabel 1.penelitian terdahulu

No Peneliti Tahun Jenis Judul Penelitian
1 Herdita Sectio Caesaria 2010 skripsi Pengaruh kualitas

pelayanan terhadap
kepuasan pasien
puskesmas (study
kasus pada puskesmas
simpur kota Bandar
Lampung)

2 Rini Wiyati 2013 skripsi Kualitas pelayanan di
pusat kesehatan
masyarakat
(puskesmas)
cangkringan sleman
Yogyakarta
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3 Ferysa Rochmaningtyas 2010 skripsi Pengendalian sistem
pelayanan kesehatan di
rumah sakit Islam
Klaten

Sumber : diolah peneliti

Peneliti pertama berfokus pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap

kepuasan. Sedangkan peneliti kedua lebih berfokus pada prosedur

pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Cangkringan

Slemen Yogyakarta lebih. Sedangkan peneliti ketiga lebih berfokus

kepada pengendalian sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit islam

Klaten. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji tingkat kepuasan peserta

BPJS terhadap kualitas pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul

Moeloek Provinsi Lampung berdasarkan pada 5 Dimensi Kualitas Pelayanan

menurut Parasuraman :

1. Tangible (berwujud)

2. Emphaty (empati)

3. Responsiveness (cepat tanggap)

4. Realibility (keandalan)

5. Assurance (kepastian)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: bagaimana penilaian

kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit

Abdul Moeloek Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian kepuasan peserta BPJS

terhadap kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi

Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya

mengenai kualitas pelayanan publik pada kesehatan di Rumah Sakit Abdul

Moeloek

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu

memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta sebagai sumber

informasi awal bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada pelayanan

kesehatan bagi peserta BPJS.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti umum,

masyarakat, Negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi

Bahasa Indonesia Baku menjadi public yang berarti umum, orang banyak,

ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah Praja yang sebenarnya

bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti

pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat (Sinambela,

2006:5). Kata lain yang juga yang memberi makna pada kata publik adalak

kata Koinon yang berasal dari bahasa Yunani dan diadopsi ke dalam

bahasa Inggris menjadi common.

Kata ini dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata umum, seperti

dalam istilah kendaraan umum atau jalan umum. Berdasar pada dua

etimologi diatas ditemukan dua bentuk kata public. Sebagai kata benda,

istilah public menunjuk pada “the community in general” atau “part of the

community having a particular interest in common”. Sebagai kata sifat
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istilah public berarti “of, for, connected with, own by, done for or done by,

known to, people in general” (Kartasasima, 2006:3).

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam

http://ombudsman.go.id/peraturan/peraturan-presiden.html (diakeses pada

16 desember 2016 pukul 21.03 WIB) bahwa publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan

kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun (Afrial dalam jurnal

Kualitas Pelayanan Publik setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi

Camat Sebagai Perangkat Daerah, 2009). Konsep pelayanan public atau

pelayanan umum pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan

oleh seseorang, atau kelompok, atau birokrasi untuk memberikan bantuan

dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

(Istianto, 2011:121).

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali

dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai secara sinonim dari

konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan

public. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public



11

service. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah

sebagaimana dipakai oleh kementrian pendayagunaan Aparatur Negara

(Ratminto dan Winarsih, 2005:4)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun

1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan mentri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendifinisikan

pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan MENPAN (mentri pendayagunaan aparatur negara) Nomor

63/2003.

Efektivias dan efisiensi dalam pelayanan publik tidak dapat dijadikan

patokan, diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini

ketimpangan pelayanan tidak dapat dihindari. Pentingnya ukuran ini juga

memperhatikan bahwa birokrasi public cendrung menghindari kelompok

miskin, rentan dan terpencil. Sementara itu telah umum diketahui bahwa

antara efisiensi dan efektifitas merupakan the big trade off. Ketika

pemerintah mengacu efisiensi, pelayanan publik untuk lapisan bawah,

miskin dan terpencil yang biasanya diabaikan (Sinambela, 2006:15).

Tuntukan pertama keadilan sosial adalah pembongkaran struktur-struktur

yang tidak adil. Keadilan struktural nampak dimana sekelompok orang,
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kelas-kelas, atau golongan-golongan tertentu tertimpa ketidakadilan

(Suseno, 1986:75).

Pelayanan untuk kelompok ini memerlukan biaya besar yang biasanya

berupa subsidi, pengobatan gratis atau murah. Pelayanan jenis ini hanya

mungkin diproduksi jika pemerintah memiliki sumber daya yang cukup

besar. Namun demikian, efektivitas pelayanan juga dapat dilakukan

dengan memilah-milah kelompok sasaran guna diberlakukan jenis

kebijakan yang berbeda. Ada beberapa ide dasar yang membangun konsep

public services yakni teori democratic citisenism, model komunitas dan

civil society, organisasi humanism, post modern ilmu administrasi publik

(Thoha, 2008:84)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik (diakeses

pada 16 desember 2016 pukul 21.03 WIB) mendefinisikan pelayanan

publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Birokrasi pada sektor publik, pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Meskipun birokrasi public memiliki cirri-

ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi,
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tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan

menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani secara

optimal (Sugandi, 2011:123). Layanan publik, merupakan hak masyarakat

yang pada dasarnya mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan,

kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana,

dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan

kenyamanan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan

utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang

bersifat komersial ataupun yang bersifat  non komersial. Namun dalam

pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh

orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta

dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang

biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial

melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan,

sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya

lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik

atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi

berorientasikan kepada pengabdian.

2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pengertian asas-asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang

menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman

penilaian kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik.
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Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi

publik yang baik (general principles of good administration) ini harus

bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang

mungkin diselenggarakan secara publik. Bersifat umum karena asas-asas

ini secara langsung menyentuh hakikat pelayanan publik sebagai wujud

dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah peraturan

perundang-undangan. Bersifat adaptif, karena asas-asas ini harus dapat

berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi Negara yang

bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat

umum, baik di bidang pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan

barang, ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut.

Dengan sifat adaptif ini maka asas-asas ini dapat selalu dijabarkan lebih

lanjut di dalam penetapan aturan-aturan teknis, baik yang menyangkut

sistem, prosedur, standar kualitas, pelayanan keluhan, dan sebagainya dari

setiap jenis pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan yang

memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus

memenuhi asas pelayanan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004

sebagai berikut :

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
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2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dak efektifitas

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan

masyarakat

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

3. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan

atau penerima pelayanan. standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
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1. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

2. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan

termasuk pengaduan

3. Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

4. Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan

5. Sarana dan prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik Kompetensi petugas

pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan

prima, banyak ragamnya menurut pakar, namun esensi pelayanan prima

pada dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu yang terdiri dari Cepat,

Tepat, Akurat, dan Berkualitas. dalam hal ini maksudnya adalah:

1. Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan

waktu tunggu yang lama.

2. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek

waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta

kompetensi petugas.
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3. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada

kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya.

4. Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanannya tidak seadanya

sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk

kepentingan pelanggan.

4. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi

hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga

negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban

pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan

dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan

kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan,

yaitu:

1. Pelayanan Administratif

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan

tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir

berupa dokumen.

Misalnya, sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-

lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah: pelayanan sertifikat tanah,

pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR,

akta kelahiran/kematian).
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2. Pelayanan Barang

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik

termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung

(sebagai unit atau individu)dalam satu sistem. Secara keseluruhan

kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda

(berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai

tambah secara langsung bagi penerimannya. Contoh jenis pelayanan ini

adalah: pelayanan listrik, pelayanan air, pelayanan telepon.

3. Pelayanan Jasa

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoprasiannya

berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk

akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya

secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.

4. Pelayanan Regulatif

Yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-

undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi

kehidupan masyarakat. Implementasi dari sebuah kebijakan merupakan

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri (Agustino, 2012:139)
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B. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting dan paling

dibutuhkan oleh masyarakat umum. Secara umum pengertian pelayanan

kesehatan sendiri adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara

rohani dan jasmani bagi masyarakat. Keberhasilan pelayanan kesehatan

bergantung pada beberapa komponen penting yang ada di dalam pelayanan

kesehatan itu sendiri.

pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan

utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan),

preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi

(pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat,

lingkungan. Maksud dari sub sistem disini adalah sub sistem dalam

pelayanan kesehatan yang meliputi: input , proses, output, dampak, umpan

balik.

1. Input adalah sub elemen-sub elemen yang diperlukan sebagai

masukan untuk berfungsinya sistem.

2. Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah

masukan sehingga mengasilkan sesuatu (keluaran) yang

direncanakan.
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3. Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses.

4. Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa

waktu lamanya.

5. Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan

untuk sistem tersebut.

6. Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang mempengaruhi sistem

tersebut.

Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga

maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Pada hakikatnya pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat

memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh

konsumen/pemakainya. Untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan

kesehatan yang baik, harus ada berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok

yang dimaksud adalah:

1. Tersedia dan berkesinambungan

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah

pelayanan kesehatan itu harus tersedia di masyarakat (available) serta

bersifat berkesinambungan (continous).

2. Dapat diterima dan wajar

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang ada di

terima (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate).
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3. Mudah dicapai

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang

mudah dicapai oleh masyarakat.

4. Mudah dijangkau

Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah yang

mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat

5. Bermutu

Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang lebih baik adalah yang

bermutu (quality). (azwar, 1996:38-39)

2.  Tujuan Pelayanan Kesehatan

Tujuan Pelayanan Kesehatan, antara lain:

1. Promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), hal ini

diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi

lingkungan.

2. Preventif (pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap

penyakit), terdiri dari :

a) Preventif primer : Terdiri dari program pendidikan, seperti

imunisasi,penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran fisik.

b) Preventif sekunder : Terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap

dini untuk membatasi kecacatan dengan cara mengindari akibat

yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut.
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c) Preventif tersier : Pembuatan diagnosa ditunjukan untuk

melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan

pengobatan.

3. Kuratif (penyembuhan penyakit).

4. Rehabilitasi (pemulihan), usaha pemulihan seseorang untuk mencapai

fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau

mental , cedera atau penyalahgunaan.

3. Standar Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses adalah dengan

melakukan standarisasi, yang merupakan upaya pengendalian terhadap

proses, proses standarisasi meliputi penyusunan, penerapan, monitoring,

pengendalian, serta evaluasi dan revisi standar. Dijumpai berbagai

pengertian standar, antara lain:

1. Standar adalah tingkat keprimaan dan digunakan sebagai dasar

perbadingan

2. Standar adalah rentang variasi yang dapat diterima dari suatu norma

atau criteria

3. Standar adalah pernyataa tertulis tentang harapan spesifik

4. Standar adalah ukuran yang ditetapkan dan disepakati bersama,

merupakan tingkat kinerja yang diharapkan

5. Standar adalah patok duga pencapaian yang didasarkan pada tingkat

keprimaan yang diinginkan
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6. Standar dapat dijadikan model untuk dicontoh dan digunakan sebagai

dasar studi banding (WHO). (Koentjoro, 2011:39)

Keberadaan standar dalam pelayanan kesehatan akan memberikan manfaat

antara lain mengurangi variasi proses, merukan persyaratan profesi, dan

dasar untuk mengukur mutu. Ditetapkannya standar juga akan menjamin

keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan kesehatan.

Dikuranginya variasi dalam pelayanan akan meningkatkan konsistensi

pelayanan kesehatan, mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien,

meningkatan efisiensi dalam pelayanan, dan memudahkan petugas dalam

pelayanan.

Di samping diperolehnya manfaat atas penetapan standar dalam pelayanan,

dijumpai juga keterbatasannya, yaitu konsistensi dan terbatasnya variasi

dalam pelayanan kadang-kadang mengorbankan kebutuhan spesifik

pasien/klien. Standar yang tidak didasarkan oleh bukti atau disusun dengan

interpretasi yang salah terhadap bukti dapat merugikan pasien/klien.

Diterapkannya standar kadang kadang mengabaikan kompleksitas

pelayanan maupun variabilitas yang dimiliki oleh pasien/klien. Selanjutnya

pelayanan yang tidak adil terhadap mutu pelayanan kesehatan dapat terjadi

akibat digunakannya standar yang tidak tepat.Selain itu, dapat terjadi juga

ketidakcocokan standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga.
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Terdapat tiga jenis standar yang kita kenal baik, yakni:

1. Standar struktur, yaitu sumber daya manusia, uang, material, peralatan,

dan mesin.

2. Standar proses, yakni tahapan kegiatan yang dilakukan dalam

pelayanan

3. Standar hasil, yakni hasil-hasil (outcome) yang diharapkan

Sementara itu, Burill dan Ledolter dalam http://paperhayun.blogspot

.co.id/2008/08/kualitas-pandangan-terhadap-mutu.html (diakses pada 13

September 2016 Pukul 20:00 WIB) membedakan standar menjadi dua,

yaitu standar eksternal yang disusun oleh pihak diluar organisasi

pelayanan dan standar internal yang disusun sendiri oleh organisasi

pelayanan dengan dasar bukti, referensi, dan kondisi organisasi. Selain itu

dikenal juga adanya standar minimal (minimal standard), yakni standar

yang tidak dapat ditawar. Pencapaian pelayanan kesehatan tidak boleh

berada di bawah pelayanan tersebut. Sebaliknya standar optimal (optimal

standard) merupakan tingkat terbaik yang dapat dicapai  (achievable

standard), yakni tingkat kinerja yang dicapai oleh top quartile dari

pelayanan.

C. Tinjauan Tentang Metode Servquel

Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang populer dijadikan acuan

dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1990).
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SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu

persepsi pelanggan atas layanan nyata yang mereka terima (Perceived

Service) dengan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan/diinginkan

(Expected Service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka

layanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari

yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila

kenyataan sama dengan harapan maka layanan tersebut memuaskan.

Definisi umum tentang service quality atau yang seringkali disingkat

SERVQUAL dinyatakan oleh Zeithaml (1990) yaitu “a customer’s

judgment of the overall excellence or superiority of a service”. Dengan

demikian service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang

mereka terima/peroleh. Harapan para pelanggan pada dasarnya sama

dengan layanan seperti apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan

kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi

dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan

komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan

lainnya).

Upaya membangun kosepsi seputar kualitas pelayanan, Parasuraman,

Zeithaml,  dan Berry mengajukan skema berikut:
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Untuk membandingkan antara Harapan dan Kinerja tercipta kesejangan

(discrepancies). Kesenjangan ini disebut dengan GAP. Terdapat 5 GAP

sehubungan dengan masalah kualitas pelayanan.

GAP 1 adalah gap antara Harapan Pelanggan – Persepsi Manajemen.

Sehubungan GAP 1 ini, ketiganya mengajukan Proposisi 1: “Gap antara

harapan pelanggan dan persepsi (kinerja) manajemen atas harapan tersebut

akan punya dampak pada penilaian pelanggan atas kualitas pelayanan.”

GAP 2 adalah gap antara Persepsi Manajemen – Spesifikasi Kualitas

Pelayanan. Sehubungan dengan GAP 2 ini, ketiganya mengajukan

Prosposisi 2: “Gap antara persepsi manajemen seputar harapan pelanggan

dan spesifikasi kualitan pelayanan akan berdampak pada kualitas

pelayanan dari sudut pandang pelanggan.”

GAP 3 adalah gap antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan –

Penyelenggaraan Pelayanan. Sehubungan dengan GAP 3 ini, ketiganya

mengajukan Prosisi 3: “Gap antara spesifikasi kualitas pelayanan dan

penyelenggaraan pelayanan aktual akan berdampak pada kualitas

pelayanan dari sudut pandang pelanggan.”

GAP 4 adalah gap antara Penyelenggaraan Pelayanan – Komunikasi

Eksternal. Sehubungan dengan GAP 4 ini, ketiganya mengajukan

Proposisi 4: “Gap antara penyelenggaraan pelayanan aktual dan

komunikasi eksternal tentang pelayanan akan berdampak pada kualitas

pelayanan dari sudut pandang pelanggan.”
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GAP 5 adalah gap antara Pelayanan Diharapkan (Expected Service) –

Pelayanan Diterima (Perceived Service). Sehubungan dengan GAP 5 ini,

ketiganya mengajukan Proposisi 5: “Kualitas yang pelanggan teriman

dalam pelayanan adalah fungsi magnitude dan arah gap antara pelayanan

yang diharapkan dan pelayanan yang diterima.”

Berdasarkan GAP 1 hingga GAP 5, ketiganya mengajukan Proposisi 6

bahwa “GAP 5 = f(GAP1,GAP2,GAP3,GAP4).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman dan kawan-kawan

disimpulkan dari ke-5 dimensi tersebut terdapat kepentingan relatif yang

berbeda-beda. Menurut Parasuraman (1990), ada 5 dimensi SERVQUAL

sebagai berikut:

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan

oleh pemberi jasa. ini meliputi fasilitas fisik (Gedung, Gudang, dan

lainnya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan),

serta penampilan pegawainya. Secara singkat dapat diartikan sebagai

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi.

2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya. Harus sesuai dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang

tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan
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akurasi tinggi. Secara singkat dapat diartikan sebagai kemampuan untuk

memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, tepat waktu, dan

dapat dipercaya.

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara

singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pelanggan

dengan memberikan layanan yang baik dan cepat.

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan

santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk

menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari

komponen: komunikasi (Communication), kredibilitas (Credibility),

keamanan (Security), kompetensi (Competence), dan sopan santun

(Courtesy). Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan

keramahtamahan personil dan kemampuan personil untuk dapat

dipercaya dan diyakini.

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual

atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan

memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Secara singkat dapat
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diartikan sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan

pelanggan secarain dividual

Menurut Parasuraman, dkk (1990), Reliability secara konsisten

merupakan dimensi paling kritis, kemudian tingkat ke-2 assurance, ke-

3 oleh tangibles (terutama oleh perusahaan perbankan), ke-4 oleh

responsiveness, dan kadar kepentingan yang paling rendah adalah

empathy. Keempat dimensi ini menjadi tolat ukur dalam penentukan

tingkan tigkat kepuasan seseorang atas sebuah kualitas jasa. Atas dasar

inilah peneliti memilih metode servqual untuk digunakan dalam

penelitian.

D. Konsep Kepuasan

Kepuasan adalah reaksi emosional terhadap mutu pelayanan yang

dirasakan dan kualitas pelayanan yang dirasakan merupakan pendapat

menyeluruh atau sikap yang berhubungan dengan keutamaan pelayanan.

Dengan kata lain kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan yang di

pandang dari kepentingan konsumen dalam hal ini adalah pasien .

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang;

perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya).

Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan

kelegaan seseorang karena mengonsumsi suatu produk atau jasa untuk

mendapatkan pelayanan suatu jasa. Menurut Kotler, kepuasan adalah
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tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil

yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang

muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja

(atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja di bawah

harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan

akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas.

Pelanggan yang sangat puas akan tetap setia lebih lama, membeli lebih

banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui

produk-produk yang ada, membicarakan hal-hal yang baik tentang

perusahaan dan produknya, memberi perhatian yang lebih sedikit pada

merek dan iklan para pesaing serta kurang peka terhadap harga,

menawarkan gagasan tentang jasa atau produk kepada perusahaan, dan

membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil dibandingkan biaya

pelayanan baru karena transaksinya rutin.

Tjiptono (2008:349) mengutip beberapa definisi kepuasan pelanggan

sebagai berikut Oliver mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan

merupakan evaluasi terhadap surprise yang inheren atau melekat pada

pemerolehan produk dan atau pengalaman konsumsi, kemudian Howard &

Sheth mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen adalah situasi kognitif

pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau antara hasil yang didapatkan

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan, sedangkan Swan, et al.

mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau
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penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau

jelek atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan

tujuan/ pemakaiannya.

Kepuasan pasien adalah keadaan saat keinginan, harapan dan kebutuhan

pasien dapat dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pasien. Jadi kepuasan

atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan

pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan.

Dari konsep-konsep di atas, maka peneliti dapat ambil kesimpulan

mengenai konsep kepuasan pasien dalam penelitian ini adalah keadaan

yang menunjukkan reaksi emosional seorang pasien terhadap mutu pelayanan

kesehatan BPJS yang dirasakan atau dapat dikakan sebagai penilaian kualitas

yang dipandang dari segi konsumen yang dalam hal ini pasien peserta BPJS di

RS Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang

dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan

tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraanya sesuai

dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang ada. Kualitas

pelayanan kesehatan sebenarnya menunjukan kepada penampilan

(performance) dari pelayanan kesehatan . secara umum disebutkan bahwa

makin sempurna penampilan pelayanan kesehatan, makin sempurna juga

kualitasnya.
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E. Teori Dimensi Kualitas Pelayanan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori 5 dimensi kualitas

pelayanan menurut Parasuraman (1990) menyatakan bahwa dalam

menilai kualitas jasa/pelayanan, terdapat sepuluh ukuran kualitas jasa/

pelayanan, yaitu :

1. Tangible (nyata/berwujud), keberadaan fisiknya, seperti penampilan

karyawan, letak fasilitas kantor, interior ruangan dan lain sebagainya.

2. Reliability (keandalan), kemampuan memberikan pelayanan seperti

yang dijanjikan secara tepat.

3. Responsiveness (Cepat tanggap), kecepatan, kesiap sediaan, dan

semagat memberikan pelayanan.

4. Competence (kompetensi), keahlian atau profesionalisme untuk

memberikan perhatian.

5. Courtesy (keramahan), kesopanan dan keramahan, respek dan

perhatian.

6. Credibility (kepercayaan), kejujuran yang dapat dipercaya dan

kehandalan.

7. Security (keamanan), perasaan aman dan terhindar dari perasaan ragu-

ragu pada diri pelanggan.

8. Access (kemudahan), kemudahan untuk melakukan kontak dengan

organisai.

9. Communication (komunikasi), kemampuan untuk memahami

pelanggan dan kebutuhannya.
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10. Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan), kemampuan

untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya dalam penelitian dirasakan

adanya dimensi mutu pelayanan yang saling tumpang tindih satu dengan

yang lainnya yang dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya oleh

Parasuraman (1990) 10 dimensi tersebut difokuskan menjadi 5 dimensi

(ukuran) kualitas jasa / pelayanan, yaitu :

1. Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas peralatan,

karyawan dan alat-alat komunikasi.

2. Emphaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian secara

individual kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi

yang baik,

3. dan memahami kebutuhan pelanggan.

4. Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu

pelanggan (konsumen) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang cepat

dan tepat.

5. Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa

yang telah dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat).

6. Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah – tamahan

para karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan

kepercayaan dan keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang

dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
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Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan.

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang,

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian

organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

F. Kerangka Pikir

Rumah sakit di Indoneisa adalah bersifat sosial, dalam proses selanjutnya

mengalami perubahan menjadi badan usaha yang bersifat sosial ekonomi.

Sebagai suatu badan usaha, rumah sakit menciptakan dan mempertahankan

para pelanggannya. Hampir semua aktivitas dalam rumah sakit di

Indonesia diarahkan kepada program-program untuk meningkatkan

kepuasan pelanggan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan

pemerintah di rumah sakit umum daerah Abdul Moeloek maka harus

diketahui apakah standar pelayanan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Berjalannya standarisasi pelayanan dapat dilihat dari proses kinerja

perugas kesehatan itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat/pasien.

Salah satu rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan

di Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah yang

juga berupaya untuk memeberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
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di sekitar wilayah Bandar Lampung. Salah satu permasalahan yang banyak

dihadapi konsumen atau pasien BPJS di RSUD Abdul Moeloek adalah

pelayanan administrasi yaitu dalam pengurusan berkas-berkas

administrasi, misalnya pengurusan kartu berobat, registrasi rawat inap, dan

pengurusan pengurusan berkas yang berhubungan dengan program-

program pemerintah di bidang kesehatan ini dituntut untuk memberikan

pelayanan yang tepat dan cepat sesuai keinginan masyarakat.

Akan tetapi, berbagai macam keluhan dari masyarakat terkait dengan

kualitas pelayanan kesehatan BPJS makin bermunculan. Masyarakat

membutuhkan pelayanan administrasi yang memuaskan sehingga

membuat masyarakat Bandar Lampung mempercayai pengobatan di

Rumah sakit Abdul Moeloek ini, untuk itu peningkatan kualitas pelayanan

di Rumah Sakit Abdul Moeloek ini diperlukan.

Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti tingkat kepuasan pasien BPJS

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, peneliti akan

menggunakan dimensi Servqual dari Parasuraman sebagai berikut :

1. Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas peralatan,

karyawan dan alat-alat komunikasi.

2. Emphaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian secara

individual kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi

yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan.
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3. Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu

pelanggan (konsumen) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang cepat

dan tepat.

4. Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa

yang telah dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat).

5. Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah – tamahan

para karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan

kepercayaan dan keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang

dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.

Dari kelima dimensi tersebut, selanjutnya akan dilihat tingkat kepuasan

pasien menggunakan Rumus Kepuasan Pelanggan menurut Parasuraman.

untuk lebih jelasnya, peneliti paparan gambar kerangka pikir penelitian

sebagai berikut :
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Gambar 2. Kerangka Pikir

Ket :
E = Expectacy
P = Performance

PENILAIAN KEPUASAN PESERTA BPJS
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BPJS

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ABDUL
MOELOEK LAMPUNG DENGAN

MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL

5 Dimensi SERVQUAL menurut Parasuraman :

1. Tangible (berwujud)

2. Emphaty (empati)

3. Responsiveness (cepat tanggap)

4. Realibility (keandalan)

5. Assurance (kepastian)

E > P E < PE -P

TIDAK PUAS PUAS SANGAT
PUAS
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G.  Hipotesis Penelitian

Setelah peneliti melakukan studi kepustakaan dan telah berhasil dalam

merumuskan masalah untuk penelitiannya, maka peneliti selanjutnya

merumuskan hipotesa. Mengkaji berbagai bahan pustaka akan menambah

pengetahuan terlebih lagi pada bahan pustaka yang sejalan dengan

penelitiannya, seperti berbagai penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu,

peneliti akan lebih siap dengan memiliki bekal berbagai pengetahuan dan

teori yang menunjang penelitiannya sehingga akan lebih memudahkan

dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian.

Dalam penelitian ilmiah, hipotesis berperan untuk mengutarakan jawaban

sementara terhadap masalah yang diangkat ke dalam penelitian. Hipotesis

akan teruji bilamana semua gejala yang muncul tidak bertentangan dengan

hipotesis tersebut. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya maka dapat

disebut dengan teori. Sebaliknya bila gejala tersebut bertentangan maka

dapat dikatakan bahwa hipotesis tersebut akan ditolak. Dalam suatu

penelitian eksperimen untuk pembuktian hipotesis peneliti dapat dengan

sengaja menciptakan gejala.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah diutarakan di

atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H0 : teknik kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan BPJS
kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah
puas
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H1: teknik kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan BPJS
kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah
tidak puas

G. Alat Uji Hipotesis

Selepas kuesioner disebar dan dikoding, langkah selanjutnya adalam

membuat tabel perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan ∑es dan ∑ps
Responden ES PS ES - PS
1 Mean 1 Mean 1 es1 - ps1
2 Mean 2 Mean 2 es2 – ps2
3 Mean 3 Mean 3 es3 – ps3
. . . .
. . . .
N Mean n Mean n esn – psn

ES PS ES - PS

Di mana :

ES = Rata-rata Harapan (ES)
PS = Rata-rata Pelayanan Diterima (PS)
ES – PS = Kesenjangan Harapan dengan Pelayanan Diterima (Q)

Dengan demikian, pengujian Hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

Jika ES – PS = 0; maka terima H0 dan tolak H1
Jika ES – PS = 0; maka tolak H0 dan terima H1

Interpretasi hasil perhitungan sebagai berikut:

Jika ES – PS > 0 maka ES > PS; pelanggan kurang puas atas pelayanan
yang diterima
Jika ES – PS = 0 maka ES = PS; pelanggan puas atas pelayanan yang
diterima
Jika ES – PS < 0 maka ES < PS; pelanggan lebih dari puas atas
pelayanan yang diterima atau mengalami kondisi ideal



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu dimana menilai

kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang

diberikan oleh RS. Abdul Moeloek.  Tujuan penulisan bab ini adalah untuk

menentukan bagaimana cara peneliti dalam menganalisis serta memecahkan

permasalahan yang ada.  Pembahasan dimulai dengan menentukan menentukan

tipe penelitian, definsi konseptual, definisi operasional, lokasi penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data serta

teknik analisis data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-

referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam studi sosial politik.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang

didasarkan pada data kuantitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan

menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak

untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2012: 8) metode

penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain. Sementara itu menurut Siregar (2013:86),

penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi

pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk

mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan

menggunakan uji statistik.  Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif

dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk

angka.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data

yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan

mengenai “kepuasaan terhadap kualitas pelayanan BPJS kesehatan (studi

kasus di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)”.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang.

penelitian memberikan definisi konseptual penelitian agar mempermudah
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penelitian ini dilakukan terkait masalah yang diteliti. Definisi konseptual

dalam penellitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan Pasien

Kepuasan adalah respon atatu tanggapan pasien mengenai pemenuhan

kebutuhan dan sejauh mana anggapan kinerja sesuatu memenuhi harapan

pasien. Pengertian kepuasan pasien adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau

kesannya terhadap kinerja atau hasil sebuah produk dan harapan-

harapannya. Selain itu kepuasan pasien adalah tanggapan pasien terhadap

kesesuaian tingkat kepentingan atau harapan pasien sebelum menerima

jasa pelayanan dengan sesudah menerima jasa layanan. Kepuasan pasien

dalam penelitian ini adalah kondisi dimana masyarakat/pasien merasa

senang/puas terhadap pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul

Moeloek.

2. Kualitas Pelayanan

Kealitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf/derajat sesuatu. Kualitas

pelayanan disini adalah sebuah prestasi atau pencapaian dalam pelayana

kesehatan. Kualitas pelayanan juga merupakan kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, dan lingkungan

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pelayanan

publik tersebut. Penelti menggunakan 5 dimensi (ukuran) kualitas

jasa/pelayanan menurut Parasuramann, yaitu Tangible (nyata/berwujud),
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Emphaty (empati), Responsiveness (cepat dan tanggap),

Realibility (keandalan), Assurance (kepastian).

C. Definisi Operasional

M. Nazir (1998) menyatakan bahwa, “Definisi operasional adalah suatu

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau

menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”. Definisi operasional

digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Oleh

sebab itu, dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka

akan mengetahui indikator-indikator variabel tersebut.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel
Nomor Indikator Sub indicator
1 Tangible 1. Kemampuan petugas rumah sakit

dalam melayani anda sebagai peserta
BPJS

2. Tenaga medis dapat menggunakan
perangkat teknologi dengan baik,
tepat dan muthakhir dalam
menangani pasien BPJS

3. Bagaimana keadaan ruang tunggu
bagi peserta BPJS

4. Rumah sakit memiliki papan petunjuk
yang jelas dan mudah ditemukan
dalam memberikan arahan kepada
pasien peserta BPJS

5. Rumah sakit memiliki ruang tunggu,
kamar perawatan, tempat tidur,
peralatan medis, obat-obatan, WC
serta sanitasi yang memadai bagi
peserta BPJS

2 Reabiltiy 6. Petugas mengucapkan salam
pembuka (selamat pagi/siang/malam
bapak/ibu)pada awal pelayanan

7. Petugas selalu mengucapkan terima
kasih diakhir pelayanan

8. Tenaga medis memberikan informasi
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kepada pasien BPJS sebelum
pelayanan diberikan

9. Petugas tidak memandang satatus
social dan memperlakukan pelanggan
dengan hormat dan sopan

10. Tenaga medis mendengarkan dengan
sungguh-sungguh keluhan tentang
penyakit yang pasien BPJS derita
serta memberikan jalan keluar dalam
konsultasi

3 Responsiveness 11. Kemudahan mendapatkan dan
Kejelasan informasi pelayanan
kesehatan BPJS

12. Tenaga medis dapat diminta bantuan
kehadirannya dengan mudah atau
dengan mudah dapat dihubungi
(misal melalui sms/telepon) dalam
menangani keluhan pasien BPJS

13. Tenaga medis selalu
mengkomunikasikan informasi medis
yang mudah dipahami oleh pasien
BPJS

14. Petugas tidak menunjukan kesan
sibuk dalam menyambut pasien BPJS

15. Tenaga medis bersedia menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
pasien BPJS sehingga dapat tercipta
interaksi dua arah

16. Tenaga medis memberitahu jenis
penyakit, cara perawatan dan minum
obat secara lengkap

4 Assurance 17. Kesopanan Petugas Rumah sakit
dalam memperlakukan pasien BPJS

18. Keamanan di Rumah sakit baik saat
antrian pendaftaran maupun kegiatan
pengobatan pasien BPJS

19. Tenaga medis melayani dengan sikap
meyakinkan dan sopan sehingga
pasien BPJS merasa aman dan
nyaman

20. Tenaga medis memberikan pelayanan
sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan pasien BPJS

21. Tenaga medis memiliki kompetensi
yang tepat dalam mendiaknosa dan
memberikan solusi medis yang
diperlukan pasien

5 Emphaty 22. Tampilan petugas rumah sakit dalam
bertugas menggunakan seragam yang
selalu tampil dalam keadaan rapi
bersih dan sopan

23. Rumah sakit menyediakan tenaga
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medis yang tanggap melayani pasien
BPJS (misal (waktu tunggu,
kemudahan dalam merubah
perjanjian)

24. Prosedur pelayanan medis emergensi
dapat langsung dilakukan kepada
pasien BPJS (tanpa perlu melakukan
perjanjian)

25. Tenaga medis memberikan pelayanan
yang telah dijanjikan secara konsisten

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian tentang analisis pelayanan kesehatan pemerintah ini

dilakukan di Rumah Sakit Abdoel Moeloek yang terletak di jalan Dr. Rivai 6

penengahan Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena, RS. Abdoel Moeloek

merupakan satu-satunya Rumah Sakit tipe B di Provinsi Lampung yang

menjadi tujuan akhir pasien di setiap daerah Provinsi Lampung tidak

terkecuali pasien peserta BPJS. Menurut Akhmad Sapri, Kepala Bagian

Humas RSUD Abdul Moelok kepada Jejamo.com. kamis, 17/3/2016 Pasien

RS. Abdoel Moeloek hampir 75 persen dari pengguna BPJS. Rinciannya 23

persen dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan BPJS 52 persen, sisanya

umum. Untuk itu peneliti tertarik menjadikan RS. Abdoel Moeloek sebagai

Lokasi penelitian.
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E. Jenis Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti data tertulis.Data

penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah

dilakukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan percobaan atau pengukuran

gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta

mengenai obyek yang diteliti (Beni Kurniawan, 2012:31)

Berikut beberapa sumber data dalam penelitian kuatitatif, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik data

dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan

dengan sistem pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini data primer yang

digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan BPJS di Rumah

Sakit Abdoel Moeloek adalah kuisioner dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari instansi setempat.

Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari kebenaran

mengenai isu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Abdoel Moeloek.

Sumber data sekunder yang digunakan adalah study pustakaberupa berita

surat kabar, berita dari website, artikel, jurnal, dan referensi yang

berhubungan dengan isu pelayanan kesehatan peserta BPJS di rumah sakit

Abdoel Moeloek.
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F. Populsi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2014) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek, yang memiliki

kualitas dan kaakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini,

populasinya adalah pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Abdul Moeloek.

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 4140 pasien dengan

data sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pasien BPJS Rumah Sakit Abdul Moeloek

No Tahun Instalasi Total
1. 2016 Irna 1

Irna 2
Irna 3
Irja

696 pasien
816 pasien
624 pasien
2004 pasien

Total 4140 pasien
Sumber: diolah peneliti (2017)

2. Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok populasi

dengan menggunakan teknik penentuan sampel yaitu:

a. Random sampling

Random Sampling merupakan metode pengambilan sampel yaitu

setiap sampel memiliki kesempatan atau peluang yang sama

untuk terpilih. Responden yang termasuk dalam random
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sampling adalah pasien Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi

Lampung.

3. Sampel

Menurut Neuman dalam Herdiansyah (2010:104), sampel merupakan

bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian, yang

merupakan bagian representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-

ciri dari populasi.

Berikut adalah teknik pengambilan sampel pasien peserta BPJS di Rumah

Sakit Abdul Moeloek menggunakan rumus teknik Slovin yang sudah

diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai beriku

N
n=

N.d2+ 1

Keterangan:

n  = Banyaknya unit sample

N= Banyaknya Populasi

e = Taraf Nyata (0,10)

1   = Bilangan Konstanta

Pada Penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang

berdasarkan jumlah pasien BPJS tahun 2016 di Rumah Sakit Abdul

Moeloek Provinsi Lampung sebanyak  4140 jiwa.

Berikut adalah perhitungan sampel:

N = 4140
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Populasi 4140 BPJS tahun 2016 di Rumah Sakit Abdul Moeloek

Provinsi Lampung

e = Ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel

sebesar 10%

1 = Bilangan Konstanta

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut :

4140
n  =

(4140) . (0,1)2+ 1

41.40
n =

41,4 + 1

4140
n =

42,4

n = 97,6 dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa

banyaknya responden yang diteliti pada pengambilan sampel sebanyak

100 orang untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta BPJS terhadap

kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di RS. Abdul Moeloek.

Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan penentuan sampel

perkelompok.  Dari 100 sampel yang telah peneliti dapat, maka digunakan

Rumus Yaname, Siregar (2013 : 34) adalah menentukan sampel

perkelompok dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
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Ni
n = x  n

N

Keterangan :

Ni =  Jumlah populasi dari masing-masing kelompok

N =  Jumlah keseluruhan populasi

n =  Jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus pengambilan sampel kelompok di atas maka

sampel kelompok dalam penelitian ini yaitu:

Instalasi Rawat Inap :

2136
n = x 100

4140
n = 51,5 dibulatkan menjadi 50

Instalasi Rawat Jalan :

2004
n =                  x 100

4140

n = 48,4 dibulatkan menjadi 50

Berdasarkan rumus di atas, jumlah sampel dalam penelitian terdapat

100 sampel yang terdiri dari Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan RS.

Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang dapat dilihat dari tabel

berikut:
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Tabel 5.  Jumlah sampel per Instalasi
NO Lingkungan Jumlah Sampel ( Jiwa )
1 Instalasi Rawat Inap 50
2 Instalasi Rawat Jalan 50
Total Sampel 100
Sumber: Data diolah pada Januari 2017

Setelah masing-masing instalasi diperoleh jumlah sampel, maka untuk

menentukan siapa-siapa (nama) konstituen yang menjadi sampel dalam

penelitian ini digunakan sistem pengambilan acak.  Diharapkan dengan

sistem undian atau arisan ini setiap instalasi dari berbagai jenis usia,

pekerjaan, penyakit yang diderita bahkan jenis kelamin dapat diambil

sampelnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Pengertian metode angket atau kuesioner menurut Arikunto (2002: 200),

angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi

atau hal-hal yang ia ketahui.  Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 142),

angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yangdilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab.  Angket berupa daftar pertanyaan atau

angket tertulis. Sampel yang sesuai dengan karakteristik diberi kuesioner

mengenai masalah penelitian.
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Kuisioner yang dipergunakan adalah kuisioner tertutup yaitu daftar

pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang diberikan kepada 100

sampel warga mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di RS. Abdul

Moeloek Provinsi Lampung.

H. Teknik Pengolahan data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini melputi kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

1. Editing

Tahap editing adalah tahap yang digunakan untuk meneliti kembali data

yang telah diperoleh dilapangan apakah masih terdapat kesalahan

didalam melakukan kesalahan dalam pengisiannya, tidak tepat atau

terdapat keterangan fiktif.

2. Koding

Tahap koding adalah tahap dimana jawaban dari responden yaitu pasien

peserta BPJS Kesehatan di RS. Abdul Moeloek, yang mana jawaban

tersebut diklasifikasikan menurut jenis pertanyaan dengan memberikan

nomor pada setiap kuisioner yang dimaksudkan untuk memudahkan

penulis dalam mengolah data pada proses selanjutnya.

3. Tabulating

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang

serupa secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan
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mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa. Melalui tabulasi data

akan tampak ringkas dan bersifat merangkum. Pada penelitian ini data-

data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun kedalam

bentuk tabel, sehingga pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan

mudah.

4. Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap memberikan penafsiran atau penjabaran

atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan

menghubungkan jawaban yang diperoleh oleh data lain agar lebih mudah

dilakukan penarikan kesimpulan

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan

macam data yang diperoleh dan tujuan penelitian. Sebelum analisis data

dilakukan, penelti terlebih dahulu melakukan kode data dan menabulasikan

data dari kedua variabel dalam bentuk tabulasi. Proses analisis data dengan

hitungan secara keseluruhan dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0.

Penelitian ini menggunakan pengukuran model servqual didasarkan pada

asumsi bahwa pasien membandingkan pelayanan jasa pada atribut-atribut

yang relevan dengan standar ideal/sempurna untuk masing-masing atribut

pelayanan. Bila kepuasan sesuai dengan atau melebihi harapan/standar maka

presepsi atas pelayanan kesehatan BPJS di rumah sakit abdul moeloek akan

positif dan sebaliknya. Model ini menganalisis gap antara 2 variabel pokok
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yakni jasa yang diharapkan (expetded service) dan jasa yang dipersepsikan

(perceived service).

Pengukuran kualitas pelayanan dalam model servqual didasarkan pada skala

multi/item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pasien, serta

gap diantara keduanya pada  5 dimensi utama kualitas pelayanan (tanglible,

emphaty, responsiveness, Realibility, assurance). Analisis kualitas pelayanan

menggunakan model servqual mencakup perhitungan diantara nilai yang

diberikan para pasien peserta BPJS untuk setiap atribut dengan harapan dan

persepsi.

Berdasarkan proposisi diatas, Parasuraman dan Berry menyusun rumus

kepuasan pelanggan sebagai berikut:

Keterangan :
Q = kualitas pelayanan pelanggan
E = harapan pelanggan atau kualitas pelayanan
P = pelayanan yang sesungguhnya diterima

Dengan rincian berikut:

Tabel 6. Determinan kepuasan pelanggan
Determinan Pengertian Asal-usul

Tangibles Fasilitas, perlengkapan dan
penampilan personil secara fisik

Sama dari karya
sebelumnya

Reliability Kemampuan untuk menampilkan
pelayanan yang dijanjikan secara
akurat dan andal

Sama dari karya
sebelumnya

Responsiveness Kemampuan membantu
pelaynggan dan menyediakan
pelayanan yang tangkas

Sama dari karya
sebelumnya

Assurance Pengetahuan dan adab pekerja
dan kemampuan mereka
menghadirkan rasa bisa
dipercaya dan percaya diri

Gabungan dari 7
determinan dan karya
sebelumnya yaitu:
communication,

Q = P - E
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credibility, security,
competence, courtesy,
understanding/knowing,
dan acces

Emphaty Perhatian secara pribadi yang
oraganisasi sediakan bagi
pelanggan

Hipotesis penelitian yang mungkin dirumuskan dalam penelitian yang

menggunakan metode servqual ini adalah:

Tabel 7. Hipotesis Penelitian
H0 : Tidak terdapat kesenjangan antara harapan pelanggan dengan

pelayanan yang diterima pelanggan
H1 : Terdapat kesenjangan antara harapan pelanggan dengan pelayanan

yang diterima pelanggan

Berdasarkan Proposisi di atas juga dapat peneliti membuat Hipotesis Statistik

berikut :

H0 : ES = 0
H1 : ES ≠ 0

Dalam upaya membuktikan Hipotesis, peneliti harus terlebih dahulu mencari

nilai Q. Nilai Q dapat diperoleh dengan rumus:

Keterangan :
Q = Kualitas Pelayanan Pelanggan
E = Harapan Pelanggan atas Kualitas Pelayanan
P = Pelayanan yang sesungguhnya diterima

Q = P – E
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini

akan disampaikan tentang beberapa yang akan diakhiri dengan mengajukan

beberapa saran untuk perbaikan pelayanan Rumah Sakit Abdul Moeloek.

A. Kesimpulan

1. Pada dimensi tangible. dapat disimpulkan bahwa Harapan lebih tinggi dari

kenyataan,  hal ini membuktikan bahwa tingkat kualitas keadaan ruang tunggu

wc dan sanitasi serta  yang lainnya dirasa masih kurang puas. Sehingga tingkat

kepuasan pasien peserta  BPJS-pun menjadi kurang puas.

2. Pada dimensi realibility, dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas petugas

rumah sakit dalam mendengarkan keluhan pasien dengan sungguh-sungguh

masih kurang puas. Hal  ini membuktikan bahwa harapan lebih tinggi dari

kenyataan yang berarti kepuasan pasien peserta  BPJS masih kurang puas.

3. Pada dimensi responsiveness, dapat disimpulkan bahwa bahwa harapan

lebih tinggi dari kenyataan, hal ini membuktikan bahwa tingkat kualitas

pelayanan BPJS  Kesehatan dalam hal petugas rumah sakit yang tidak

menunjukan kesan sibuk terhadap pasien masih kurang puas. Sehingga kepuasan

pasien-pun masih merujuk pada hasil kurang puas.

4. Pada dimensi assurance, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien

terhadap tenaga medis yang melayani dengan sikap meyakinkan dan sopan masih

kurang puas.  Hal ini membuktikan bahwa harapan lebih tinggi dari kenyataan
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yang  berarti tingkat kualitas pelayanan kesehatan pada dimensi assurance masih

kurang puas.

5. Pada dimensi emphaty, dapat disimpulkan bahwa harapan lebih tinggi dari

kenyataan, hal ini membuktikan bahwa tingkat kualitas pelayanan kesehatan

BPJD di Rumah Sakit Abdul  Moeloek terhadap prosedur pelayanan medis

emergensi masih kurang puas. Hal  ini membuktikan bahwa tingkat kepuasan

pasien juga masih kurang puas.

6. Pada pengujian hipotesis akhir menunjukkan hasil bahawa peserta BPJS

merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit

Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa saran

untuk pihak Rumah Sakit Abdul Moeloek sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan

Dari kelima dimensi service quality (servqual) yaitu tangibles,

reability, responsiveness, assurance, emphaty yang digunakan sebagai

indikator terlihat bahwa Rumah Sakit Abdul Moeloek masih harus

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pasien khususnya pada

dimensi tangibles, reability, responsiveness, assurance, emphaty maka

disarankan:

1. Agar pihak Rumah Sakit Abdul Moeloek sebaiknya memperbaiki

keadaan keadaan ruang tunggu, kamar perawatan, tempat tidur,

peralatan medis, WC serta sanitasi yang digunakan pasien BPJS
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2. Agar  tenaga medis pihak Rumah Sakit Abdul Moeloek

mendengarkan keluhan tentang penyakit yang diderita pasien BPJS

dengan sungguh-sungguh atau memberikan jalan keluar dalam

konsultasi.

3. Agar tenaga medis tidak menunjukan kesan sibuk dalam

menyambut pasien BPJS

4. Agar tenaga medis melayani pasien dengan sikap yang sopan dan

meyakinkan sehingga pasien BPJS masih belum merasa aman dan

nyaman

5. Agar pelayanan medis emergensi dapat langsung dilakukan kepada

pasien BPJS.
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