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Aplikasi Job Design dalam Menata Ulang Beban Kerja  
di Unit Admission dan Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Jemursari 

Application of Job Design in Reorganize Work Load 
 in Admission and Medical Record Unit, Jemursari Islamic Hospital  
 

Nurul Imaniati 
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 

 
Abstrak 

Latar belakang: Hasil perhitungan beban kerja dengan metode Workload Indicator Staffing Need 
(WISN) pada bulan Desember 2014 menunjukkan tingginya beban kerja Unit Rekam Medis di 
Rumah Sakit Islam Jemursari sehingga perlu adanya penambahan tenaga rekam medis. Namun 
penambahan tenaga rekam medis dapat menyebabkan pengeluaran rumah sakit meningkat 
sehingga perlu diterapkan job design sebagai solusi. Penelitian bertujuan untuk mengaplikasikan job 
design dalam rangka menata ulang beban kerja di Unit Admission dan Unit Rekam Medis di Rumah 
Sakit Islam Jemursari.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Lokasi Penelitian berada di Rumah Sakit Islam Jemursari. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa data kepegawaian dan kegiatan pokok Unit Rekam Medis 
di Rumah Sakit Islam Jemursari sebagai dasar untuk melakukan job design. Hasil dan 
Pembahasan: Unit admission dan rekam medis memiliki keterkaitan dalam pengolahan data 
kunjungan pasien Rumah Sakit Islam Jemursari. Jumlah petugas admission lebih banyak dari dari 
petugas rekam medis. Petugas admission mempunyai kelonggaran waktu yang panjang setelah 
proses pendaftaran pasien.  
Kesimpulan: Untuk mengurangi beban kerja petugas rekam medis tanpa mengakibatkan 
peningkatan pengeluaran rumah sakit maka perlu dilakukan job design dengan metode job enrichment 
pada unit admission melalui penambahan uraian tugas admission yang bersifat memberi wewenang 
lebih terhadap pekerjaan tugas admission. 
Kata Kunci:  Beban Kerja, Job Design, Unit Admisiion, Unit Rekam Medis 
 

Abstract 
Background: The results of the work load calculation methods Workload Indicator Staffing Need (WISN) in 
December 2014 showed a high work load Medical Record Unit at the Jemursari Islamic Hospital so the need 
for additional personnel medical records. But the addition of personnel medical records can lead to increased 
hospital expenses that need to be applied to job design as a solution. Research aims to apply job design in 
order to rearrange the work load in Admission and Medical Record Unit at the Jemursari Islamic Hospital. 
Methods: This was an observational descriptive study using cross sectional design. The location is in the 
study of Jemursari Islamic Hospital. This study uses secondary data, staffing and main activities Medical 
Record Unit at the Jemursari Islamic Hospital as a basis for job design.  
Results and Discussion: Unit admission and medical records have relevance in data processing of patient 
visits Jemursari Islamic Hospital Jemursari. Number of admission officers more than from medical records 
clerk. Admission officers have leeway long time after the patient registration process. Conclusion: To reduce 
the workload of medical records clerk without causing an increase in hospital expenditure is necessary to do the 
job design job enrichment method at the admission unit through additional admission job descriptions that are 
given more authority to the work assignment admission. 
Keywords: Work Load, Job Design, Admisiion Unit, Medical Record Unit 
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Pendahuluan 
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 

yang berdiri sejak tahun 2009 merupakan 
salah satu rumah sakit nirlaba yang didirikan 
oleh Yayasan Rumah Sakit Islam. Rumah 
Sakit Islam Jemursari Surabaya memiliki 206 
TT dengan pelayanan sesuai klasifikasi rumah 
sakit tipe B non pendidikan. Pada tahun 
2014 jumlah rata-rata kunjungan Instalasi 
Rawat Jalan sebanyak 9578 pasien per bulan, 
sedangkan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
sebanyak 2157 pasien per bulan, yang MRS 
sebanyak 1156 pasien per bulan. Jumlah 
kunjungan pada tahun 2014 ini meningkat 
lebih dari 10% dibandingkan 2013. 

Setiap pasien yang datang akan 
diterima oleh petugas admission. Petugas 
admission akan melakukan pendataan dan 
memasukkan data tersebut ke dalam Sistem 
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-
RS). Kemudian pengolahan data dilakukan 
oleh rekam medis yang dibantu SIM-RS. 
Berdasarkan jumlah kunjungan pasien 
sebagaimana tertera di atas dapat dihitung 
jumlah kebutuhan tenaga di rumah sakit 
sebagaimana diatur dalam Kepmenkes 
No.81/MENKES/SK/I/2004 tentang 
pedoman penyusunan perencanaan sumber 
daya manusia kesehatan di tingkat propinsi, 
kabupaten/kota serta rumah sakit.  

Rumah Sakit Islam Jemursari memiliki 
tenaga rekam medis sebanyak 10 orang dan 
petugas admission sebanyak 22 orang. Dengan 
menggunakan metode WISN (Workload 
Indicator Staffing Need) didapatkan hasil 
perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis 

sebanyak 17 orang sedangkan admission 
sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan 
tingginya beban kerja rekam medis sehingga 
dirasa perlu adanya penambahan tenaga 
rekam medis. Oleh karena setiap 
penambahan karyawan akan meningkatkan 
pengeluaran rumah sakit, maka penting bagi 
rumah sakit mampu memahami dan 
menerapkan job design dalam manajemen 
sumber daya manusia. 
 
Metode 

Penelitian ini merupakan studi 
observasional. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif observasional dengan 
menggunakan rancang bangun cross sectional. 
Lokasi Penelitian berada di Rumah Sakit 
Islam Jemursari. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder berupa data kepegawaian dan 
kegiatan pokok Unit Rekam Medis di Rumah 
Sakit Islam Jemursari sebagai dasar untuk 
melakukan job design.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Umum Petugas Rekam 
Medis dan Admission RS Islam 
Jemursari 

Unit Admission dan Unit Rekam Medis 
Rumah Sakit Islam Jemursari berdasarkan 
struktur organisasi berada di bawah Manajer 
Informasi dan Kerjasama. Berdasarkan data 
kepegawaian Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya pada tahun 2014 menunjukkan 
bahwa jumlah petugas rekam medis sebanyak 
10 orang sedangkan petugas admission 
sebanyak 22 orang.  

Tabel 1 Data Kepegawaian Unit Admission dan Unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Jemursari 
Unit Kerja Kualifikasi Jumlah Masa Kerja Jenis 

Admission S1/D4 14 >5 tahun: 2 orang 
1-5 tahun: 5 orang 

 
<1 tahun: 7 orang 

Tetap: 2 orang 
Tetap: 1 orang 

Kontrak: 4 orang 
Kontrak: 7 orang 

D3 Rekam Medis 2 <1 tahun: 2 orang Kontrak 

D3 1 1-5 tahun: 1 orang Tetap 

SMA 5 >5 tahun: 3 orang 
1-5 tahun: 2 orang 

Tetap 
Tetap 

Rekam Medis D3 Rekam Medis 9 >5 tahun: 2 orang 
1-5 tahun: 1 orang 
<1 tahun: 6 orang 

Tetap 
Tetap 

Kontrak 

SMA 1 1-5 tahun: 1 orang Tetap 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa kualifikasi 
petugas admission terbanyak berasal dari 
lulusan sarjana sedangkan petugas rekam 
medis terbanyak berasal dari D3 Rekam 
Medis. Jika dibandingkan secara teliti maka 
dapat diketahui juga bahwa terdapat 
persamaan antara kualifikasi petugas 
admission dengan petugas rekam medis. 
Keduanya berasal dari lulusan D3 Rekam 
Medis dan SMA. Secara kuantitas, jumlah 
petugas admission lebih banyak jika 
dibandingkan dengan petugas rekam medis.  
 
Kegiatan Pokok Petugas Admission dan 
Petugas Rekam Medis 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 
No.81/MENKES/SK/I/2004 tentang 

pedoman penyusunan perencanaan sumber 
daya manusia kesehatan di tingkat Propinsi, 
Kabupaten/kota, serta rumah sakit, kegiatan 
pokok adalah kumpulan berbagai jenis 
kegiatan sesuai standar pelayanan dan standar 
operasional prosedur (SOP) untuk 
menghasilkan pelayanan kesehatan atau 
medik yang dilaksanakan oleh Sumber Daya 
Manusia kesehatan dengan kompetensi 
tertentu. 

Kegiatan pokok petugas admission 
adalah mengelola pendaftaran pasien pada 
pelayanan rawat jalan dan IGD. Adapun 
rincian kegiatan pokok yang dilaksanakan 
oleh petugas admission dideskripsikan pada 
tabel 2. 

Tabel 2 Kegiatan Pokok Petugas Admission 

Kegiatan 
Pokok 

Rincian Kegiatan Pokok 

Waktu yang 
dibutuhkan 
perkegiatan 

(menit) 

Rawat Jalan Pendaftaran Pasien Baru Jaminan Pribadi 6 

Pendaftaran Pasien Baru Jaminan Asuransi/Instansi 6 

Pendaftaran Pasien Baru Jaminan BPJS 8 

Pendaftaran Pasien Lama Jaminan Pribadi 1 

Pendaftaran Pasien Lama Jaminan Asuransi/Instansi 1.5 

Pendaftaran Pasien Lama Jaminan BPJS 3 

Pendaftaran Pasien Rawat Inap Dari Rawat Jalan 10 

Konfirmasi Asuransi Pasien Rawat Jalan untuk Rawat Inap 15 

IGD Mendaftar Pasien Baru IGD 1 

Mendaftar Pasien Lama IGD 2 

Mendaftar Pasien IGD Untuk Rawat Inap + Pemberian Informasi 10 

Input Data KRS Ke SIM-RS 2 

Konfirmasi Asuransi Pasien IGD Untuk Rawat Inap 15 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rincian kegiatan 
pokok petugas admission pada unit rawat jalan 
dan IGD bersifat sederhana. Tabel 2 juga 
memperlihatkan bahwa alokasi waktu 
pelayanan pendaftaran yang dilakukan oleh 
petugas admission tidak lama. Rentang waku 
pelayanan yang paling lama di unit rawat 
jalan yaitu pada konfirmasi asuransi pasien 
rawat inap dari rawat jalan sebesar 15 menit 
sedangkan di IGD yaitu pada konfirmasi 

pasien IGD untuk rawat inap sebesar 15 
menit. 

 Berbeda dengan unit admission, 
kegiatan pokok petugas rekam medis lebih 
banyak. Petugas rekam medis memiliki 
perang penting dalam mengelola rekam 
medis pasien meliputi menata berkas rekam 
medis (set BRM), filling, koding, 
laporan/analisis dan assembling. Adapun 
rincian kegiatan pokok yang dilaksanakan 
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oleh petugas rekam medis dideskripsikan pada tabel 3. 
Tabel 3 Kegiatan Pokok Petugas Rekam Medis 

Kegiatan 
Pokok 

Rincian Kegiatan Pokok 

Waktu yang 
dibutuhkan per 

kegiatan 
(menit) 

SET BRM Anfragh dokumen BRM logistik 60 

Set Rawat Jalan 2 

Set Rawat Inap Umum 1 

Set Rawat Inap Neo 1 

Set Rawat Inap Mawar 1 

Set IGD 2 

Melengkapi BRM identitas data sosial pasien rawat jalan 1 

Gunting Skotlet 0.33 

Cek nomor register pasien baru 0.08 

Filling Pengambilan Status Rawat Jalan 12 

Pengambilan Status Rawat Inap 15 

Pengambilan Status IGD 12 

Penyimpanan Status Rawat Jalan 0.5 

Penyimpanan Status Rawat Inap 1 

Penyimpanan status IGD 0.5 

Koding koding Rawat Jalan 1 

Koding Rawat Inap 1 

Koding IGD 1 

Laporan/ 
analisis 

Laporan Ekstern SIM-RS Online 1 

Laporan Ekstern DKK  4320 

Laporan Internal RS 2880 

Laporan STP Rawat Jalan 120 

Laporan STP Rawat Inap 120 

Laporan Tahunan RS 120 

Analisis IGD 240 

Analisis Rawat Jalan poli sore 1 

Analisis Rawat Jalan poli pagi 0.5 

Analisis Rawat Inap 0.5 

Sensus Harian Rawat Inap 5 

Assembling Merapikan dokumen BRM rawat jalan 1 

Merapikan dokumen BRM rawat inap 3 

Merapikan dokumen BRM IGD 1 

Mengecek kelengkapan dokumen BRM rawat jalan 2 

Mengecek kelengkapan dokumen BRM rawat inap 2 

Mengecek kelengkapan dokumen BRM rawat inap 2 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa rincian 
kegiatan pokok petugas rekam medis sangat 
kompleks. Tabel 3 juga memperlihatkan 
bahwa alokasi waktu yang dibutuhkan oleh 
petugas rekam medis dalam mengelola 
rekam medis pasien. Rentang waku 
pelayanan yang paling lama terletak pada 
anfragh dokumen BRM logistik sebesar 60 
menit (set BRM), pengambilan status rawat 
inap sebesar 15 menit (filling), laporan 
ekstern DKK sebesar 4.320 menit 
(laporan/analisis) dan merapikan dokumen 
BRM rawat inap sebesar 5 menit 
(assembling). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya 
maka dapat diketahui adanya kesenjangan 
antara kegiatan pokok yang dilakukan oleh 
petugas admission dengan petugas rekam 
medis. Petugas rekam medis yang memiliki 
kegiatan pokok lebih banyak namun tidak 
didukung dengan jumlah sumber daya 
manusia yang memadai sehingga 
mengakibatkan beban kerja petugas rekam 
medis menjadi tinggi. Lain halnya dengan 
petugas admission, kegiatan pokok nya lebih 
sedikit namun jumlah sumber daya manusia 
nya lebih banyak. Oleh karena itu untuk 
perlu dilakukan manajemen sumber daya 
manusia melalui job design agar dapat 
mengurangi beban kerja yang dirasakan oleh 
petugas rekam medis. Terlebih lagi kegiatan 
pokok antara unit admission dan unit rekam 
medis berhubungan.  
 
Aplikasi Job Design pada Petugas 
Admission dan Petugas Rekam Medis 
Rumah Sakit Islam Jemursari  

Bentuk pelayanan rekam medis di 
Rumah Sakit Islam Jemursari berupa 
pelayanan rekam medis manual dengan 
registrasi komputerisasi yang pengelolaanya 
berjalan dalam satu sistem secara otomatis 
yang saling berkaitan dengan seluruh 
pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam 
Jemursari. Lembar administrasi dan medis 
sebagian diolah secara manual dan otomatis 
melalui sistem informasi manajemen rumah 
sakit. 

Petugas admission memiliki uraian 
tugas sangat sederhana namun penting dalam 
pengolahan data rekam medis. Oleh karena 
sebagian besar input data Sistem Informasi 
Manajemen Rumah Sakit berawal dari 
petugas admission. Sehingga apabila input 
awal yang dilakukan oleh petugas admission 
salah maka akan berpengaruh pada proses 
pelayanan di Rumah Sakit Islam Jemursari. 
Selain itu pengolahan data yang dilakukan 
oleh petugas rekam medis akan 
menghasilkan data yang kurang valid bila 
input data oleh admission kurang benar. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
deskripsi tugas perekam medis dan admission 
termasuk dalam ruang lingkup rekam medis. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 
unit tersebut memiliki keterkaitan dalam hal 
pekerjaan dan hasil tugas. Oleh karena 
admision sebagai peng-input data di sistem 
informasi manajemen rumah sakit, 
sedangkan perekam medis sebagai pengolah 
data sehingga didapatkan hasil berupa 
laporan data pasien serta informasi tentang 
pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam 
Jemursari. 

Berdasarkan data analisis kebutuhan 
tenaga admission dengan metode WISN 
sebanyak 5 orang sedangkan jumlah tenaga 
admission yang ada saat ini sebanyak 22 
orang. Dalam hal ini tampak bahwa tenaga 
admission terlalu berlebihan. Namun, perlu 
diperhatikan bahwa kegiatan pokok admission 
adalah sebagai pendaftar. Sehingga pelayanan 
yang dilakukan oleh petugas admission 
berlangsung di awal mula ketika pasien 
pertama kali datang di rumah sakit. Selain itu 
pasien umumnya datang secara bersamaan 
sehingga membutuhkan lebih banyak petugas 
secara bersamaan sehingga waktu tunggu 
pasien untuk mendaftar tidak lama. Dari 
hasil analisis juga dapat diketahui ketika 
semua pasien yang akan diperiksa telah 
melalui proses pendaftaran ditemukan 
adanya kelonggaran waktu yang panjang. 
Dari data analisis kebutuhan tenaga dengan 
metode WISN pada petugas rekam medis 
didapatkan kekurangan tenaga rekam medis.  
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Mengingat ruang lingkup petugas 
admission dan petugas rekam medis masih 
dalam satu lingkup pelayanan rekam medis 
maka beberapa tugas perekam medis dapat 
direkomendasikan untuk dialihkan ke 
petugas admission. Sehingga dapat 
mengurangi beban rumah sakit kekurangan 
petugas rekam medis dapat di fasilitasi 
dengan melakukan job design di unit admission 
dengan menambah uraian tugas admission 
yang bersifat memberi wewenang lebih 
terhadap pekerjaan tugas admission (job 
enrichment).  

Job desain dengan menggunakan 
metode job enrichment memberikan 
keuntungan dan kerugian. Berikut ini 
merupakan kuntungan dan kerugian yang 
terjadi: 
Keuntungan: 
1. Para pekerja mendapat penghargaan, 

pengakuan  aktualisasi diri 
2. Para pekerja merasa bahwa ia 

merupakan bagian atau milik dari 
organisasi 

3. Para pekerja menemukan pekerjaan 
yang berarti 

4. Job enrichment menurunkan jumlah 
ketidakhadiran, pergantian kerja dan 
keluhan-keluhan 

5. Memotivasi para pekerja unuk 
memberikan performa atau kinerja 
terbaiknya 

 
Kerugian: 
1. Membuat banyak perubahan dalam 

pekerjaan. Sehingga mengakibatkan 
banyak pekerja yang menentang 

2. Tidak adanya persetujuan dengan para 
pekerja sebelum melaksanakan job 
enrichment 

3. Adanya pemaksaan kepada para pekerja 
untuk menerima job enrichment 

4. Memberikan keterbatasan bagi para 
manajer dan profesional yang sudah 
terampil 

Dengan menambah tanggung jawab 
seorang admission diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi serta kinerja petugas 

admission dan unit rekam medis. Dengan 
adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan 
kepada petugas admission diharapkan adanya 
penghargaan dan pengakuan terhadap 
aktualiasasi diri, serta meningkatkan rasa 
memiliki terhadap rumah sakit. Selain itu 
dengan adanya job enrichment diharapkan 
dapat mengurangi kebutuhan penambahan 
tenaga rekam medis baru. Kompensasi 
diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
manajemen untuk menghindari kerugian 
yang muncul akibat pelaksanaan job 
enrichment. 

 
Kesimpulan 

Peningkatan kunjungan di Rumah 
Sakit Islam Jemursari mengakibatkan beban 
kerja menjadi semakin meningkat, terutama 
unit rekam medis karena data rekam medis 
menjadi semakin banyak yang harus diolah 
dan ditata sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan informasi yang valid dan 
akurat. Hal ini didukung dengan adanya 
analisis kebutuhan sumber daya manusia 
dengan metode WISN yaitu kebutuhan 
tenaga rekam medis sebanyak 17 orang dan 
tenaga admission sebanyak 5 orang.  

Dalam rangka mengurangi beban 
rumah sakit ketika melakukan penambahan 
jumlah karyawan, maka kami 
merekomendasikan untuk melakukan 
aplikasi job design, dalam hal ini job 
enrichment, yang diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi serta kinerja 
karyawan. Job enrichment dapat dilakukan bagi 
petugas admission dengan memberikan 
pelatihan dan pengetahuan tentang ilmu 
rekam medis secara superfisial, sehingga 
petugas admission dapat diberi tanggung 
jawab tugas filling berkas rekam medis serta 
assembling atau pengecekan berkas rekam 
medis yang kembali ke tempat penyimpanan 
berkas rekam medis. Langkah tersebut 
diharapkan dapat meminimalkan kebutuhan 
tenaga rekam medis baru. Manajemen juga 
perlu memperhitungkan kompensasi yang 
diberikan untuk karyawan yang dilakukan job 
enrichment dalam pekerjaannya, mengingat 
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faktor kerugian yang mungkin timbul bila hal 
tersebut tidak terpenuhi. 
 
Saran 

Rekomendasi untuk pelaksanaan job 
enrichment petugas admission yaitu kegiatan 
filling BRM pada kegiatan pokok rekam 
medis dapat dialihkan ke admission, tentunya 
dengan pelatihan dan bimbingan oleh rekam 
medis sebelumnya. Sehingga dapat 
menghindari resiko kehilangan BRM. 
Kegiatan assembling, memeriksa kelengkapan 
berkas rekam medis, kemudian menyimpan 
berkas rekam medis sesuai ketentuan dan 
kegiatan koding, melakukan pengkodean 
diagnosa sesuai ketentuan diharapkan bisa 
dilakukan oleh petugas admission dengan 
kualifikasi sebagian besar berasal dari S1 
Kesehatan Masyarakat dan D3 Rekam Medis 
dapat terlaksana bila dilakukan pelatihan 
terlebih dahulu. 
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Internalisasi  Budaya Organisasi Berdasarkan Organizational Culture 
AssessmentInstrument(OCAI) di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

Internalization Organizational Culture Based On Organization Cultural Assessment  
Instrument(OCAI) in Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 
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ABSTRACT 
 

 Human resources is the most valuable thing in a hospital organisation. Rumah Sakit Muhammaddiyah 
Lamongan (RSML) is an Islamic hospital under an organisation named Perserikatan Muhammaddiyah Lamongan. 
In 2009, the management team and director of RSML prepared a structured organisation’s culture for RSML. The 
implemented value refers to the history and mission of Muhammaddiyah organisation, brought by the founder and 
former activists. The basic value is known as ISTAWA. However, the implementation and socialization of ISTAWA 
within the hospital environment was considered ineffective. Thus, an internalization program to maximize the 
implementation of ISTAWA is needed. General purpose of this scientific paper is to identify the level of knowledge, 
behavior, and typology of organisation culture as the basic strategic planning to effectively implement the value of 
ISTAWA in RSML.The result of this study showed that actually the process of building the cultural value of 
ISTAWA is not difficult. All ISTAWA values are already implemented in everyday life. The cultures that already 
owned by RSML also support the internalization of ISTAWA in RSML, such as the easiness of building the human 
resource involvement and ability, the feeling of ownership and responsibility towards RSML, the process of 
empowerment, education and training to increase the human resource competency, and increase the sense of 
innovation and ownership. The reccomentation for internalization culture of ISTAWA is to standarize the 
operational procedure, to give awards for individual who implements ISTAWA well, to create a slogans using 
common language, to make a training program and mentoring by the manager and supervisor of RSML. 
 
Key Word: ISTAWA, Internalization, Organization Cultural Assessment Instrument (OCAI) 
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PENDAHULUAN 
 Sumber Daya Manusia (SDM) 
merupakan aset terpenting dalam organisasi 
rumah sakit.SDM adalah subyek pelaksana 
kebijakan dan kegiatan operasional di rumah 
sakit. Manajemen SDM yang tepat akan 
memberikan modal yang berharga dalam 
upaya memberikan pelayanan terbaik bagi 
pasien (Bates, 1994). Nilai (value) yang 
ingin ditanamkan oleh pendiri RS 
disosialisasikan kepada seluruh karyawan 
untuk membentuk budaya organisasi. 
Budaya organisasi yang tampak (observable 
culture) dapat dilihat sebagai perilaku 
organisasi (Allaire & Firsirotu, 1984). 

Rumah Sakit Muhammadiah 
Lamongan (RSML) adalah rumah sakit 
kegamaan yang berazaskan Islam yang 
berada di bawah naungan Persyarikatan 
Muhammadiyah Lamongan. Saat ini RSML 
berstatus sebagai rumah sakit umum tipe B 
yang telah terakreditasi versi 2012 dengan 
predikat paripurna. RSML telah memiliki 
Visi, Misi dan Nilai Budaya  yang dijadikan  
elemen kunci dalam rencana strategis 
organisasi.Akan tetapi, perilaku, kebiasaan, 
serta tata cara karyawan RS dalam 
menghadapi permasalahan dianggap belum 
optimal dalam mencerminkan  nilai-nilai 
yang sudah ada (corporate value).  
 Pada tahun 2009 manajemen  dan 
direksi RSML melaksanakan penyusunan 
budaya organisasi RSML bersama-sama 
pemilik yayasan dan pengelola. Nilai –nilai 
merujuk pada buku perjalanan organisasi 
dan misi Muhammadiyah  yang dibawa oleh 
para pendiri dan akitifis Muhammadiyah  
terdahulu. Nilaidasar yang 
ditetapkantersebutdikenaldengan ISTAWA. 
Dalam implementasi nilai budaya 
tersebutmanajemen RSML melakukan  
proses sosialisasi yang belum maksimal. 
Program sosialisasi ini bertujuan untuk 
menjadikan corporate value sebagai landasan 
dalam bertindak sehingga menciptakan 
budaya organisasi yang diharapkan.Untuk 
proses implementasi nilai Istawa  pihak 
manajemen RSML perlu melakukan upaya  

internalisasi nilai budaya Istawa di organisasi 
secara komprehensif. Sehingga 
tujuanumumdalamkaryailmiahiniadalahmen
gidentifikasitingkatpengetahuan, 
perilakudantipologibudayaorganisasisebagai
dasarperencanaanstrategiinternalisasinilaibu
dayaorganisasi di RSML. 
 
Pengertian Budaya 

Budaya adalah keseluruhan sistem 
gagasan tindakan dan hasil karya manusia 
dalam rangka kehidupan masyarakat yang 
dijadikan miliki diri manusia dengan cara 
belajar. Budaya dapat digambarkan sebagai 
piramida berlapis tiga. Lapisan paling atas 
adalah hal-hal yang dapat dilihat kasat mata 
seperti bentuk bangunan, pakaian, tarian, 
musik, teknologi, dan barang-barang lain. 
Lapisan tengah adalah perilaku, gerak-gerik 
dan adat istiadat yang sering kali dapat juga 
dilihat. Lapisan paling bawah adalah 
kepercayaan (belief), asumsi, dan nilai 
(sharedvalue) yang mendasari lapisan di 
atasnya (Koentjaraningrat, 1998). 
 
Budaya Organisasi 

Deshpande & Farley (1999) 
mendefinisikan budaya organisasi sebagai 
serangkaian tata nilai, keyakinan, dan pola 
perilaku yang membentuk identitas 
organisasi serta perilaku para anggotanya. 
Sedangkan secara sederhana Luthans (1998) 
mendefinisikan budaya organisasi sebagai 
norma dan nilai yang mengarahkan perilaku 
anggota organisasi. 

Schein (1992)  mengemukakan 
bahwa budaya organisasi mengacu pada 
sistem makna bersama yang dianut oleh 
seluruh anggota organisasi yang 
membedakan organisasi itu dengan 
organisasi lain. Budaya organisasi bersifat 
spesifik dan tidak ada satu organisasi di 
dunia yang memiliki budaya organisasi yang 
identik. Unsur yang membentuk budaya 
organisasi adalah ilmu pengetahuan 
(knowledge), kepercayaan (belief), seni 
(arts), moral, hukum, adat-istiadat, 
perilaku/kebiasaan(norma) masyarakat, 
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asumsi dasar, sistem nilai, 
pembelajaran/pewarisan, dan masalah 
adaptasi eksternal dan integrasi internal. 
Schein (1992) mengamati budaya organisasi 
dari 3 (tiga) variable dimensi 
budayaorganisasi, yaitu dimensi adaptasi 
eksternal (external adaptation tasks), 
dimensiintegrasi internal (internal 
intergration tasks) dan dimensi asumsi-
asumsidasar (basic underlying assumtions) 
 
Membangun Budaya Organisasi 

Budaya organisasi harus sesuai dan 
dikembangkan dari nilai-nilai yang ada 
dalam anggotanya, sesuai juga dengan 
tantangan dan kemajuan perusahaan. Budaya 
perusahaan haruslah mempunyai dampak 
positif untuk efektivitas pencapaian visi 
organisasi. Budaya organisasi yang kuat 
mampu mengikat seluruh anggota menjadi 
sistem perekat. Selain itu budaya organisasi 
yang kuat dapat mendorong organisasi 
untuk meraih keunggulan kompetitif dan 
memiliki kinerja istimewa. 
 
Organization Culture Assesment 
Instrument (OCAI) 

Organization Culture Assesment 
Instrument (OCAI adalah instrument untuk 
menggambarkan Profil Budaya Organisasi 
yang pernah dikembangkan oleh riset yang 
dilakukan Fortune 500 sebagai 
organisasi/perusahaan kelas dunia. Dalam 
riset diagnosis organisasi instrumen OCAI 
ini dirancang dalam bentuk kuisener untuk 
diagnosis dan identifikasi jenis budaya 
organisasi yang mencakup Clan Culture 
(budaya kelompok), Adhocracy Culture 
(budaya adhokrasi) Market Culture (budaya 
Pasar) dan Hierarchy Culture (budaya 
hirarki). Sedangkan atribut budaya 
organisasi mencakup Dominant Organizatonal 
Characteristic, Organizational Leadership, 
Management Of Employees, Organizational 
Glue, Strategic Emphasis, dan Criteria of 
Success.   

Jenis skala pengukuran yang 
digunakan dalam instrumen tersebut 

dikategorikan sebagai skala ordinal karena 
jarak antara data tidak harus memiliki 
interval yang relative sama. Pada dasarnya 
penggunaan instrumen yang baik harus valid 
dan reliabel. Instrumen harus mempunyai 
validitas internal dan eksternal. Instrumen 
yang mempunyai validitas internal (sering 
disebut rasional) sedangkan intrumen yang 
mempunyai validitas ekternal (sering 
disebut empiris). 

Terkait dengan instrumen tersebut 
Cameron dan Freeman (1991) telah 
membuktikan validitas OCAI di dalam studi 
budaya organisasi untuk mengukur 4 jenis 
atau kuadran budaya organisasi. Dari studi 
Quinn and Spreitzer ( 1991) bahwa hasil 
pengukuran relative konsisten jika OCAI ini 
digunakan berulang kali (memiliki 
reliabilitas). Berdasarkan hal tersebut maka 
instrumen ini sudah baku dan standart 
karena telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. 

Menurut Cameron dan 
Quinndalam Tjahjono (2010), terdapat 
model pengukuran dan diagnosis budaya 
organisasi berdasarkan competing values 
framework. Model ini membagi budaya 
organisasi ke dalam empat tipe budaya 
yaitu: 
1. Clan Culture  
 Model atau jenis budaya yang lebih 
menitikberatkan pada hubungan dan sistem 
kekeluargaan (clan) yang sifatnya guyub 
ciri-ciri kekeluargaan inilah sangat 
menonjol. Gaya kepemimpinan yang 
berkembang biasanya lebih cenderung 
sebagai yang memfasilitasi (fasilitator) 
konflik atau segenap permasalahan yang 
berkembang dalam organisasi.Kriteria 
efektivitas ditekankan pada kohesivitas 
kelompok (team), pengembangan moral 
karyawan (employee moral) serta 
sumberdaya manusia (SDM). Sedangakan 
pedoman manajemen yang dipakai biasanya 
berprinsip pada pentingnya partisipasi 
karyawan atau anggota organisasi. 
Komitmen karyawan atau kelompok dicapai 
melalui pengembangan partisipasi karyawan 
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dalam dinamika kerja, proses manajemen, 
serta pengambilan keputusan.  
 
2  Adhocracy Culture  
 Model atau jenis budaya ini 
cenderung bersifat “mengalir” dalam artian 
anggota organisasi tidak dibatasi oleh 
struktur, sebab model ini lebih 
mementingkan penciptaan situasi dimana 
karyawan bisa dengan bebas menggali serta 
menyalurkan ide-ide segar, kreatif, dan 
inovatif ; serta berpandangan ke depan dan 
mandiri. Gaya kepemimpinan yang 
dikembangkan lebih sebagai innovator, 
wirausaha, serta visionary leadership. 
Effectiveness atau kriteria efektivitas dititik 
beratkan pada output yang jelas, proses 
kerja yang efektif serta prinsif 
pertumbuhan. Budaya adhocracy percaya 
bahwa proses inovasi mampu menciptakan 
sumberdaya baru, dan sumberdaya baru 
sangat diperlukan bagi pertumbuhan.  
 
3.  Market Culture  
 Jenis budaya yang mengedepankan 
kompetensi yang ketat dan tinggi. Bahkan 
bagi organisasi dengan market culture yang 
kuat. Situasi persaingan yang ketat dan 
tinggi bukan hanya ditunjukan bagi 
competitor bisnis saja, melainkan 
dikalangan karyawan. Gaya kepemimpinan 
yang dikembangkan adalah sebagai 
competitor dan pendorong yang tangguh. 
Kriteria efektivitas terfokus pada bagaimana 
“menaklukan” pesaing serta pencapaian 
target. Pedoman manajemen yang dipakai 
tidak lain, kecuali prinsip persaingan dalam 
meraih produktivitas.  
4. Hierarchy Culture  
 Budaya ini sangat menekankan 
pentingnya struktur yang baik dan rapi 
dalam organisasi. Semua proses kerja diatur 
secara baku dan sistematis. Birokrasi sangat 
relevan dengan jenis  budaya ini. Gaya 
kepemimpinan yang dikembangkan adalah 
sebagai kordinator dengan fungsi 
mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus 
juga sebagai organisator yang unggul. 

Kriteria efektivitas ditekankan pada efisiensi 
serta batasan-batasan waktu yang tegas dan 
ketat. Model atau pedoman manajemen 
yang digunakan biasanya berpusat pada 
pengendalian dan control yang ketat.  

Untuk menganalisis budaya 
organisasi, competing values framework 
memiliki 6 variabel yang mewakili keempat 
budaya (competing values cultures) dalam 
organization cultureassessment instrument 
(OCAI), yaitu: karakter dominan, tipe 
kepemimpinan, tipe manajemen, perekat 
organisasi, penekanan strategi, dankriteria 
keberhasilan. 
 
METODE PENELITIAN 
Rancang bangun penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di RSML. 
Pengambilan data dilaksanakan selama dua 
bulan, yaitu mulai Bulan Agustus 2015 
sampai dengan September tahun 2015.   

Pemilihan sampel dari karyawan dihitung 
dengan menggunakan rumus Slovin, dengan 
jumlah populasi seluruh karyawan RSML 
sebesar 528 orang dan Margin of Error 
sebesar 10%, didapatkan hasil besar sampel 
minimal sebanyak 84 orang. Penentuan 
sampel menggunakan simple random sampling 
dengan mengundi nomor urut karyawan 
sesuai daftar nama karyawan RSML. Dari 84 
kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner 
yang kembali dalam waktu sesuai dengan 
yang direncanakan dan dapat diolah  
sebanyak 84 kuesioner. 
 Selain kuesioner, penelitian ini juga 
menyertakan pertanyaan terbuka yang  diisi 
oleh narasumber terpilih. Adapun dalam 
mengolah dan menganalisis data, penelitian 
ini menggunakan salah satu instrumen yang 
disebut  Organizational Culture Assessment 
Instrument (OCAI) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
GambarannUmumnRumahSakitMuh
ammadiyahLamongan 

Diawali dari sebuah Pos Kesehatan 
Bencana Banjir di Lamongan menjadi Balai 
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Kesehatan Islam(BAKIS)/PKU 
muhammadiyah Daerah Lamongan didirikan 
pada tanggal 03  Agustus 1968. Mula-mula 
sebagai Balai Pengobatan Islam dengan 
menyewa suatu bangunan di Jalan K. H. 
Ahmad Dahlan no. 7 Lamongan sampai 
dengan tahun 1978 (sekarang masih ada) 

Sejalan dengan perkembangan, saat 
ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 
menempati gedung baru diatas lahan seluas 
22.096 M2di jalan Jaksa Agung Suprapto no. 
76 Lamongan 62215. Peletakan batu 
pertama pembangunannya dilaksanakan oleh 
Gubernur Jawa Timur Bpk. Basofi 
Soedirman 17 Oktober 1994 dan 
peresmiannya dilaksanakan Menko Kesra 
Azwar Anas pada 5 Juli 1997. Dengan 
pelayanan medis yang lebih modern dalam 
lingkungan yang asri dan bernuansa Islami, 
kita terus berupaya untuk meujudkan visi, 
misi dan tujuan Rumah Sakit 
Muhammadiyah Lamongan 
 
Nilai – Nilai dan Budaya Organisasi 
Nilai merupakan landasan moral yang 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan di rumah sakit. Value utama rumah 
sakit Islam adalah IHSAN  yang harus 

mampu dijabarkan secara utuh dalam 
pelayanan rumah sakit. Dalam syariat Islam, 
IHSAN itu merupakan perwujudan amal 
ibadah yang berkualitas dan bernilai tinggi 
karena memenuhi enam unsur, yaitu: 

a. Kecermatan dalam melakukan amal-
ibadah (Itqonul’ Amal) 

b. Ketepatan waktu dalam melakukan 
amal-ibadah (Al’ Amalu bi waqtihi) 

c. Ketertiban dalam melakukan amal-
ibadah (Tartibu fil’ amal) 

d. Kesabaran dan ketekunan dalam 
melakukan amal-ibadah (Ash Shobru fil’ 
Amal) 

e. Kesinambungan dalam melakukan amal-
ibadah (Al Istiqomah fil’ Amal) 

f. Keikhlasan dalam melakukan amal-
ibadah (Al Ihlasu fil’ Amal) 

 
Budaya Organisasi 
Core valueRSML yang ditetapkan harus 
disesuaikan nilai IHSAN pada standar khusus 
AUMK. Core value yang ditetapkan adalah 
ISTAWA yang mempunyai arti harfiah 
bersemayam. ISTAWA dapat dijabarkan dan 
diartikan seperti tercantum dalam Tabel1.

Tabel 1Penjabaran dan arti core value“ISTAWA” pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan , 
Jawa Timur 

NO KATA PENJABARAN ATAU ARTI 

1 ISTAWA ISTAWAmerupakankependekandari 
I     -  Itqon (profesional,cermat), IstiqomahdanIkhlas 
S    -  Shobru (sabar) 
Ta  -  Tartibu (tertib) 
Wa - Waqtihi(tepatwaktu) 
ISTAWAmengandung 6 unsurdalamihsan 

 2 Itqon Sumber daya insani mempunyai kompetensi sesuai standart profesi yang berlaku dan 
melaksanakan kegiatan sesuai perkembangan ilmu  terkini 

3 Istiqomah  Pelayanan kesehatan dilakukan secara terus-menerus berlandaskan amalibadah ajaran  islam, 
selalu mengikuti kemajuan perkembangan ilmu dan melakukanperbaikansertainovasi secara 
berkelanjutansesuaikebutuhanpelanggan.  

4 Ikhlas Memberikanpelayanan yang aman, efektif, dan ramahkarenamemohonridhoAllah SWT 

5 Shobru Memberikanpelayanan yang ramah, tidakmudahmarah, melayanidengan penuh telaten dan 
kesabaran. 

6 Tartibu Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi atau prosedur yang telah 
ditetapkan,  

7 Waqtihi Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditetapkan. 
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Perilaku Karyawan terhadap Core Value ISTAWA 
Tabel2. Perilaku ISTAWA pada Karyawan RSML 

NO PERILAKU 
A 

TIDAK PERNAH 
(1-3) 

B 
KADANG/ 
JARANG 

(4-7) 

C 
SELALU 

(>7) 

1 Membaca Basmalah untuk memulai dan 
membaca hamdalah untuk menyudahi 
setiap kegiatan dalam memberikan 
pelayanan 

0  
(0%) 

12  
(14.29%) 

72 
(85.71%) 

2 Mengingatkan bahwa waktu shalat telah 
masuk, agar tetap dapat memelihara 
dan melaksanakan shalat dengan baik 

2  
(2.38%) 

27  
(32.14%) 

55  
(65.48%) 

3 Menjaga Aurat seoptimal mungkin 
termasuk juga para pasien sendiri 

1  
(1.22%) 

25  
(30.49%) 

56  
(68.29%) 

4 Melakukan terapi psikis (ath-thibb ar-
ruhaniy) misalnya dengan 
memperdengarkan ayat-ayat suci Al 
Qur‟an secara tartil dan bacaan 
terjemahannya 

5  
(6.02%) 

35  
(42.17%) 

43  
(51.81%) 

5 Menyampaikan kepada pasien dan 
keluarganya bahwa apa yang 
menimpanya adalah tetap sesuatu yang 
baik (husnudhon) sepanjang mereka 
beriman kepada Allah SWT 

2 (2.47%) 26 (32.10%) 53 (65.43%) 

6 Memberikan nasehat agar sabar, 
optimis, dan tawaqal kepada pasien dan 
keluarganya 

1  
(1.22%) 

19  
(23.17%) 

62  
(75.61%) 

7 Memberikan pelayanan kesehatan 
dengan performance yang menarik 
(basth-al wajh) dan menjunjung sopan 
santun (husn al-khuluq) 

4  
(4.88%) 

20  
(24.39%) 

58  
(70.73%) 

8 Tidak diskriminatif dalam memberikan 
pertolongan dan wajib mendahulukan 
yang dhorurot 

1  
(1.20%) 

22  
(26.51%) 

60  
(72.29%) 

9 Diupayakan memberikan do‟a 
permohonan kesembuhan dan 
kesabaran secara bersama setelah sholat 
jama‟ah yang dipimpin oleh imam 
shoalat 

4  
(4.82%) 

26  
(31.33%) 

53  
(63.86%) 

10 Dalam rangka melaksanakan tuntunan 
surat Al Ashr perlu membuka saran dan 
kritik terhadap berbagai aspek 
pelayanan kesehatan yang diberikan, 
sebagai bahan instropeksi diri dan dalam 
rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kepada umat 

2 
(2.38%) 

25 
(29.76%) 

57 
(67.86%) 
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Hasil Survei Pengetahuan ISTAWA 
Pengetahuankaryawan RSML 
tentangistilahdankepanjanganISTAWA 
dapatdipelajaripadaTabel3. 
 

Istilah 
ISTAWA 

Frekuensi Persentase 

Tahu 67 67% 

Tidaktahu 33 33% 

Jumlah 100 100% 

 
 

Kepanjangan 
ISTAWA 

Frek 
uensi 

% 

Dapat menyebutkan 
semua 6 18% 

Dapat menyebutkan 
sebagian 21 64% 

Tidakdapatmenyebutkan 6 18% 

Jumlah  100% 

 

Asal Informasi Frekuensi % 

SDI 2 7% 

Atasan Langsung 22 76% 

Direktur 2 7% 

Rapat 3 10% 

Jumlah  100 

 
Pengetahuan karyawan RSML tentang 
istilah ISTAWA  masih sangat kurang 
(33%); (2) Dari  33% karyawan RSML 
yang tahuistilah ISTAWA, hanya 18% yang 
biasmenyebutkansemuanilai ISTAWA; (3) 
Hal ini menunjukkan sosialisasinilaidasar 
ISTAWA di 
RSMuhammadiyahLamonganmasih belum 
maksimal. 
 
 
Hasil Survei AsalInformasiIstilah 
ISTAWA 
Hasil Survei AsalInformasiIstilah 
ISTAWAdapatdijelaskanpadaTabel 5. 
BerdasarkanTabel 5 
dapatdiperolehinformasibahwadari 33% 
karyawan RSML yang mengetahui  tentang 
istilah ISTAWA, sebanyak 76% 
memperoleh informasi dari atasan 
langsung. Hal ini menunjukkan bahwa 
atasan langsung memiliki peran yang cukup 
besar dalam upaya sosialisasi nilai dasar 
ISTAWA di RSMuhammadiyah Lamongan. 
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Hasil Survei Perilaku ISTAWA 
Perilaku ISTAWA Karyawan RSML dijelaskan pada tabel 6. 
Tabel 6. Perilaku ISTAWA Karyawan RSML 

No Perilaku Rata2 

P1  Membaca Basmalah untuk memulai dan membaca hamdalah 
untuk menyudahi setiap kegiatan dalam memberikan 
pelayanan  

8.8 

P2  Mengingatkan bahwa waktu shalat telah masuk, agar tetap dapat 
memelihara dan melaksanakan shalat dengan baik  

7.9 

P3  Menjaga Aurat seoptimal mungkin termasuk juga para pasien sendiri  8.3 

P4  Melakukan terapi psikis (ath-thibb ar-ruhaniy) misalnya 
dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al Qur’an secara 
tartil dan bacaan terjemahannya  

7.3 

P5  Menyampaikan kepada pasien dan keluarganya bahwa apa yang 
menimpanya adalah tetap sesuatu yang baik (husnudhon) sepanjang 
mereka beriman kepada Allah SWT  

8.2 

P6 Memberikan nasehat agar sabar, optimis, dan tawaqal kepada pasien 
dan keluarganya  

8.4 

P7  Memberikan pelayanan kesehatan dengan performance yang menarik 
(basth-al wajh) dan menjunjung sopan santun (husn al-khuluq)  

8.2 

P8  Tidak diskriminatif dalam memberikan pertolongan dan wajib 
mendahulukan yang dhorurot  

8.4 

P9  Diupayakan memberikan do‟a permohonan kesembuhan dan kesabaran 
secara bersama setelah sholat jama‟ah yang dipimpin oleh imam shoalat  

7.8 

P10  Dalam rangka melaksanakan tuntunan surat Al Ashr perlu membuka 
saran dan kritik terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan yang 
diberikan, sebagai bahan instropeksi diri dan dalam rangka 
meningkatkan mutu pelayanan kepada umat  

8.3 

 
Berdasarkan tabel 6 dapat diperoleh 
informasi bahwa (1) Perilaku karyawan di 
RSML sebagian besar telah mencerminkan 
nilai-nilai ISTAWA; (2) paling tinggi pada 
perilaku membaca Basmalah untuk memulai 
dan membaca hamdalah untuk menyudahi 
setiap kegiatan dalam memberikan pelayanan, 
yaitu sebesar 85,71%; dan (3) perilaku 
tersebut mencerminkan nilai ikhlas, 
istiqomah, dan tartibu.  

Berdasarkan hasil Survei 
Pemahaman dan Perilaku ISTAWA pada 
Karyawan RSML dapat diketahui bahwa 
(1) Adanya kesesuaian antara pemahaman 
dan perilaku karyawan pada nilai Ikhlas dan 
Tartibu; (2) ada perbedaan antara 
pemahaman dan perilaku pada nilai 
Istiqomah pada karyawan RSML; (3) Hal 
ini dapat dikarenakan perilaku ISTAWA 
yang dilakukan oleh karyawan RSML 
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adalah yang lebih mudah diaplikasikan 
sehari-hari.  

 

Tipologi Budaya Organisasi RSML 
Tipologi Budaya Organisasi RSML 

dapat dijelaskan pada Gambar 1.
 

 
 

Gambar 1 Hasil Tipologi Budaya Organisasi RSML 
 
Berdasarkan hasil survey tipologi budaya 
organisasi di RSML didapatkan kenyataan 
budaya organisasi di RSML adalah 
Hierarchy sedangkan yang diharapkan oleh 
karyawan adalah tipe Clan. 
 
 
HasilWawancaraDenganManajemen
RSML 
HasilwawancaradenganManajemen RSML 
dapatdijelaskansebagaiberikut. 
a. Nilai-nilai budaya organisasi mulai 

diperkenalkan pada saat proses seleksi 
karyawan dengan melakukan test 
keislaman dan prilaku ihsan  

b. Ada keterlibatan pembimbing rohani 
dalam manajemen rekruitmen, 
dimana dilakukan seleksi mendasarkan 
akan hubungan individu dengan 
organisasi Muhammadiyah. 

c. Hal ini menunjukkan organisasi 
Muhammadiyah sangat terstruktur 

dalam pengelolaan karyawan RSML 
dan penanaman nilai. 

 
Hasil Tipologi Budaya 
RSMLBerdasarkanHasilWawancara 
Hasil Tipologi Budaya RSML 
danWawancaradijelaskansebagaiberikut. 
a. Hasil tipologi budaya organisasi di 

RSML didapatkan kenyataan budaya 
organisasi menurutkaryawandi RSML 
adalah Hierarchy dan harapan oleh 
karyawan adalah tipe Clan. 

b. IdentifikasiTipologiBudayaorganisasi 
RSML 
inisudahsesuaidenganhasilwawancaray
angdilakukandenganpihakmanajemen 
RSML. 

c. Harapankaryawan RSML 
tentangbudayaorganisasiadalahClandap
atmenjadibahanmasukanbagimanajem
endalammelakukanupayainternalisasin
ilaidasar ISTAWA. 
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Program Internalisasi Nilai Dasar 
ISTAWA di RSML 
Program internalisasi nilai dasar ISTAWA 
berdasar teori Levin, mengenai 3 Stage of 
Change, yaitu tahap unfreeze, transition, dan 
freeze. Tahap unfreeze memungkinkan untuk 
munculnya kesadaran akan perlunya sebuah 
perubahan, kemudian pada tahap transition 
sudah muncul perubahan dan mengarah 
kepada perubahan perilaku sesuai nilai yang 
ditanamkan, dan akhirnya pda tahap freeze 
diharapkan adanya penguatan untuk 
mempertahankan perubahan yang telah 
dibuat. Adapun program internalisasi nilai 
dasar ISTAWA di RSML terdiri dari: 
1. Workshop ISTAWA 

Tujuan dilakukan workshop ISTAWA 
adalah 
a. Pejabat Struktural mengetahui dan 

memahami nilai ISTAWA secara 
keseluruhan 

b. Merumuskan indikator penilaian 
ISTAWA untuk karyawan RSML 

c. Memaparkan evaluasi form penilaian 
kinerja karyawan RSML disesuaikan 
dengan nilai ISTAWA 

d. Membentuk pengorganisasian Tim 
Pengendali ISTAWA beserta uraian 
tugas 

2. Deklarasi ISTAWA dengan tujuan 
seluruh karyawan RSML dapat 
mengenal nilai ISTAWA. 
HasilKegiatanterdiridari: 
a. SenamBersama 
b. PembacaanDeklarasi ISTAWA 
c. LombaYel-yel ISTAWA 
d. LombaCerdasCermat 

3. Pembuatan dokumen membangun 
budaya ISTAWA 
Dokumen Membangun Budaya 
ISTAWA disusun sebagai pedoman 
dalam melakukan internalisasi Budatya 
ISTAWA. Sebagaimana budaya 
ISTAWA terdiri dari 6 nilai yang 
kemudian diuraikan dalam definisi dan 
operasionalisasi masing-masing nilai 

4. Review form penilaian kinerja 
karyawan 

Sebagai perwujudan internalisasi 
nilai dasar ISTAWA dalam kehidupan 
organisasi RSML maka perlu 
terintegrasi dalam kriteria penilaian 
kinerja karyawan sehingga tercermin 
nilai-nilai ISTAWA dalam kehidupan 
sehari-hari di RS. Dari hasil review 
Penilaian Kinerja Karyawan dilakukan 
melalui forum pejabat struktural RSML 
dengan melakukan telaah pada form 
yang sudah ada dan mengkategorikan ke 
dalam nilai-nilai ISTAWA sesuai per 
definisi. 

 
KESIMPULAN 
1. Proses pembinaan nilai budaya 

ISTAWA bukan sesuatu yang sulit, 
karena pada dasarnya semua prosedur 
mulai dari tahapan seleksi dan 
rekruitmen karyawan sudah 
berdasarkan azas dan kriteria yang 
ditetapkan oleh persyarikatan 
Muhammadiyah.  

2. Semua nilai – nilai ISTAWA sudah 
tercermin dalam kehidupan sehari- 
hari. Hanya saja istilah ISTAWA 
merupakan istilah yang baru yang 
memang belum melekat dibenak 
masing-masing anggota organisasi atau 
karyawan karena istilah tersebut 
merupakan kesimpulan inti dari 
budaya Ihsan yang disusun kemudian. 

3. Budaya yang sudah dimiliki RSML 
yang mendukung upaya internalisasi 
nilai Dasar ISTAWA di RSML adalah: 

a. Mudahnya membangun 
keterlibatan (Involvement) dan 
kemampuan karyawan , rasa 
kepemilikan  dan tanggung jawab 
di RSML .  

b. Proses pemberdayaan,  pendidikan 
dan pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi dengan tanggung 
jawab cukup baik sehingga 
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menumbuhkan rasa inovasi dan 
kepemilikan.  

c. Perlunya konsistensi, yaitu 
mengusahakan karyawan  memiliki 
prilaku budaya   internal yang kuat 
dan kohesif secara terius menerus. 

4. Rekomendasi proses internalisasi 
Budaya ISTAWA di RSML dapat 
dilakukan dengan cara :  

a. Meningkatkan  upaya  formal 
mengenai indoktrinasi ISTAWA 
pada organisasi, misi, visi, nilai-
nilai dan materi yang digunakan 
untuk merekrut, menseleksi, dan 
sosialisasi.  

b. Menciptakan  nilai-nilai dasar  
yang mencerminkan inti budaya  
ISTAWA  terukur dalam evaluasi  
kinerja pegawai 

c. Memberikan penghargaan 
terhadap individu bagi yang 
membudayakan ISTAWA  saat  
pelayanan kepada pelanggan, dan 
berusaha mencapai keunggulan. 

d. Menggunakan bahasa awam berupa 
Slogan, bahasa, singkatan dan 
ucapan-ucapan. Misalnya ( Istilah 
istiqomah = „ajeg‟) yang lebih 
mudah dimengerti dengan bahasa 
sehari-hari,  

e. Model peran yang dibuat secara 
sadar, program  pelatihan, 
pengajaran,dan bimbingan oleh 
manajer dan supervisor.  

f. Imbalan eksplisit, status simbol 
(misalnya gelar) dan kriteria 
promosi. 

g. Cerita-cerita, legenda, atau mitos 
mengenai para pendiri 
Muhammadiyah selalu diberikan 
dalam kajian islam/ cerita-cerita 
keberhasilan RSML dengan budaya 
yang berlandaskan Ihsan 
(ISTAWA) 

h. Proses, atau outcome yang 
diperhatikan, diukur dan 

dikendalikan para pemimpin. 
Misalnya RSML 
melakukanupayaterpaduuntukmen
gukur kinerja, 
mengendalikandanmemberikanim
balanatascost efficiency.  

i. Adanya transparansi manajemen 
dalam melakukan evaluasi kinerja 
RS dimana para manajer peka  
terhadap kritik dan krisis 
organisasi 

j. Bagi organisasi Muhammdiyah 
aliran kerja dan struktur organisasi 
jelas. Struktur 
hirarkisesuaiuntukmenanamkan 
orientasi terhadap kontrol dan 
otoritas  organisasi yang lebih 
merata.  

k. Lalu level medium manajer 
menjadi champion yang berupaya 
memberdayakan para pegawai dan 
meningkatkan keterlibatan 
pegawai dengan cara kekeluargaan 
sesuai dengan tipologi pekerja. 
 

Saran 
Untuk memiliki budaya organisasi yang 
kuat dan efektif, maka disarankan sebagai 
berikut :  
1. Semua karyawan di RS memiliki 

pemahaman umum dari visi,misi, 
strategi dan tujuan RS, memahami 
nilai-nilai /core value.    

2. Setiap unit kerja dalam RS telah 
memiliki semangat dankomitmenyang 
sama dalam kerjasama tim 

3. Manajemen  mendefinisikan 
keberhasilan pencapaian kinerjadan 
bentuk  penghargaan terhadap 
pencapaian kinerja individu atau tim,   

4. Manajemen RS  memiliki tatacara 
menangani kesepakatan dan 
ketidaksepakatan (konflik internal), 
proses adaptif dan inovatif setiap 
individu dalam lingkungan RS/ 
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organisasi terencana sejak dimulainya 
proses rekruitmen karyawan 

5. Perasaan setiap anggota terhadap 
setiap aspek kehidupan didalam 
internal RS sama sehingga ketika 
dirasakan secara keseluruhan hasilnya 
akan membentuk nilai budaya 
organisasi RS . 

6. Budaya organisasi tidak bisa diubah 
dengan mudah,  perlu mengulangi 
terus menerus sosialisasi kepada 
karyawan. Diperlukan analisis yang 
lebih mendalam  dan  refleksi dari 
kepercayaan  dan asumsi masing-
masing karyawan . Hanya dengan 
memahami secara lebih mendalam 
maka kita dapat menentukan langkah 
yang tepat untuk memperkuat budaya 
dan efektivitas organisasi.  
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Analisis Penyebab Rendahnya Budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam)  
pada Karyawan Rumah Sakit XYZ 

Analysis of Causes the Lowest Culture of 3S (Senyum, Sapa, Salam) 
at Employees in XYZ  Hospital 

Akbar Fahmi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 

 
Abstrak 

Latar belakang: budaya organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan 
pasien. Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan pasien rawat inap terhadap budaya 3S 
(Senyum, Sapa, Salam) pada karyawan Rumah Sakit XYZ  pada Maret-April 2014 masih 
berada di bawah standar yaitu < 90%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab 
rendahnya budaya 3S pada karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya sehingga menyebabkan 
ketidakpuasan pasien dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan budaya 3S di Rumah 
Sakit XYZ.  
Metode: penelitian ini merupakan studi deskriptif eksploratif dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Studi ini menggunakan metode studi literatur dan observasi 
lapangan untuk membantu dalam menganalisis faktor penyebab rendahnya budaya 3S pada 
karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya. Lokasi studi ini berada di Rumah Sakit Islam 
Surabaya.  
Hasil dan Pembahasan: visi, nilai, sejarah organisasi dan tradisi yang  berkembang 
mempengaruhi budaya organisasi. Visi, nilai dan sejarah organisasi Rumah Sakit XYZ telah 
sesuai dengan budaya 3S. Namun tidak ditemukan bukti bahwa budaya 3S menjadi tradisi 
yang berkembang di Rumah Sakit XYZ. Budaya 3S telah disosialisasikan kepada karyawan 
baru tetapi kurang intensif sehingga budaya 3S tidak diimplementasikan dengan baik. 
Budaya 3S tidak termasuk dalam sistem reward SDM.  
Kesimpulan: Penyebab budaya 3S yang rendah di karyawan Rumah Sakit XYZ  adalah 
tradisi 3S yang belum mengakar, komitmen  manajemen  puncak yang rendah dan proses 
sosialisasi yang tidak optimal.  
Kata Kunci: Budaya organisasi, Budaya 3S, Kepuasan 

 
Abstract 

Background: organization culture have important role to increase satisfaction of patient. Result of 
survey show that satisfaction of inpatiet on culture of 3S (Senyum, Sapa, Salam) in employees of XYZ 
Hospital in March-April 2014 still  under standard is < 90%. This study aim to analysis causes of 
the lowest of 3S culture in employees of Surabaya Islamic Hospital so it influence disatisfaction of 
patient and to arrange recommendation to increase culture of 3S in Surabaya Islamic Hospital. 
Methods: This research  is descriptive and explorative study with using crosssectional design. This 
research use literatur study method and observation of field to help in analysis factor of causes the 
lowest culture of 3S in employess of Surabaya Islamic Hospital. This Research located in XYZ 
Hospital.  
Result and Disscusion: vision, mission, history of organization and tradition can influence 
organization culture. Vision, mission and history of organization have appropriate with culture of 3S. 
But not found the evidence that culture of 3S become tradition in XYZ Hospital. Culture of 3S has 
socialized to new employees but not intensive so it not well done. Culture of 3S not include in reward 
system of human resource. Conclusion: cause of the lowest culture of 3S in employees of XYZ 
Hospital is tradition 3S not developed, commitment of top management is less and process 
socialiszation is not optimal. 
Keywords: Organization Culture, Culture of 3S, Satisfaction 
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Pendahuluan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan aset terpenting dalam 
organisasi rumah sakit. Sumber Daya 
Manusia (SDM) adalah subyek pelaksana 
kebijakan dan kegatan operasional di 
rumah sakit. Manajemen SDM yang tepat 
akan memberikan modal yang berharga 
dalam  upaya  memberikan  pelayanan  
terbaik  bagi  pasien  (Bates,  1984). Nilai 
(value)  yang  ingin  ditanamkan  oleh  
pendiri  rumah  sakit  disosialisasikan  
kepada seluruh karyawan untuk 
membentuk budaya organisasi. Budaya 
organisasi  yang tampak (observable culture) 
dapat dilihat sebagai perilaku organisasi 
(Allaire &  Firsirotu, 1984).   

Perilaku organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan dalam 
memberikan  pelayanan kepada pasien. Bila 
budaya organisasi berhasil dibangun dengan  
baik,  maka  kinerja  karyawan dalam 
melayani pasien akan semakin  baik. Hal 
tersebut akan meningkatkan kepuasan 
pasien terhadap pelayanan rumah sakit. 
Budaya organisasi merupakan aspek  yang 
penting untuk dikaji dalam upaya 
meningkatkan kepuasan pasien (Roberts & 
Hunt, 1991). 

Selaras  dengan  motto  rumah  
sakit,  manajemen  Rumah Sakit XYZ  
meluncurkan program senyum, sapa dan 
salam (3S) untuk mencapai visi rumah sakit 
sebagai pilihan utama masyarakat. Program 
3S diharapkan dapat menjadi budaya 
organisasi yang diresapi oleh seluruh 
karyawan Rumah Sakit XYZ baik  tenaga  
kesehatan  maupun penunjang.  

Program 3S adalah suatu prosedur 
seluruh  karyawan  dalam  menangani 
pasien. Seluruh karyawan harus 
tersenyum, mengucapkan 
Assalamualaikum dan menyapa  (dengan  
menyebut  nama  bila  memungkinkan) bila  
bertemu seorang pasien. Program 3S 
diharapkan dapat menyentuh sisi 
humanistik dalam pelayanan kesehatan dan 
mencitrakan Rumah Sakit XYZ  sebagai 

rumah sakit yang high  touch kepada  
pasien.  

Program 3S diharapkan dapat 
mendorong peningkatan kepuasan pasien 
terhadap pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit XYZ.  Indikator keberhasilan 
Program 3S merujuk  pada  Standar  
Pelayanan  Minimal  (SPM)  Rumah Sakit 
berdasarkan Ketetapan  Direktur Jenderal 
Bina Pelayanan Medis Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia tahun yaitu 
standar kepuasan pelanggan harus ≥ 90%.  

Hasil survei pada periode Maret-
April 2014 menunjukkan bahwa kepuasan 
pasien rawat inap terhadap budaya 3S 
karyawan di Rumah Sakit XYZ masih di 
bawah standar yaitu senyum (87%), salam 
(87%) dan sapa (86%). Ada kesenjangan 
antara hasil survei dan standar yang ingin 
dicapai yaitu kepuasan pasien terhadap 3S 
≥ 90%. Untuk mencapai standar yang 
diharapkan, maka diperlukan sebuah upaya  
pembangunan budaya 3S di kalangan 
karyawan perlu dilakukan.   

Latar belakang yang telah dijelaskan 
sebelumnya menjadi landasan dalam 
melakukan studi lebih lanjut. Adapun 
tujuan studi analisis ini adalah untuk 
menganalisis penyebab rendahnya budaya 
3S pada karyawan di Rumah Sakit XYZ dan 
menyusun rekomendasi untuk 
meningkatkan budaya 3S pada karyawan di 
Rumah Sakit XYZ. 

 
Metode 

Penelitian ini merupakan studi 
deskriptif eksploratif dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Studi ini 
menggunakan metode studi literatur dan 
observasi lapangan untuk membantu dalam 
menganalisis faktor penyebab rendahnya 
budaya 3S karyawan di Rumah Sakit XYZ. 
Lokasi studi ini berada di Rumah Sakit 
XYZ. Variabel yang dikaji menjadi faktor 
penyebab rendahnya budaya 3S karyawan 
di Rumah Sakit XYZ meliputi visi,  nilai,  
sejarah organisasi  dan  tradisi. 
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Hasil dan Pembahasan 
Analisis Penyebab Rendahnya 
Budaya 3S Karyawan di Rumah Sakit 
XYZ 

Upaya  membangun  budaya  
organisasi  didahului  dengan  kajian  
terhadap proses  pembentukan  budaya  
organisasi  dan  faktor-faktor  yang  
mempengaruhi kegagalan sebuah budaya 
organisasi terbentuk. Pengetahuan yang 
memadai dalam dua  aspek  tersebut  
menjadi  dasar  penyusunan  usulan  
terhadap  masalah  yang dikaji. Budaya  
organisasi  dibentuk  oleh  sekumpulan  
faktor  dalam  waktu  yang  lama. Faktor  
yang  membentuk  budaya  organisasi  
adalah  visi,  nilai,  sejarah organisasi  dan  
tradisi  yang  berkembang  (Roberts  &  
Hunt,  1991).   

Upaya pembangunan budaya 
organisasi tidak dapat melepaskan  keempat  
faktor tersebut. Budaya organisasi  yang  
telah  terbentuk  harus  menjadi  
pertimbangan penting dalam upaya 
pembangunan budaya organisasi yang lebih 
baik. Visi organisasi adalah hal pertama 
yang harus dianalisis.  Visi yang efektif 
antara  lain  harus  memiliki  karakteristik 
seperti imagible (dapat digambarkan), 
desirable (suatu hal yang  diidamkan), 
feasible (dapat  dilaksanakan), focused 
(terfokus), flexible  (mudah disesuaikan), 
communicable (dapat dikomunikasikan) 
(Pearson, 2010). 

Visi  Rumah Sakit XYZ adalah  
menjadi  rumah  sakit    pilihan  utama  
masyarakat. Visi Rumah Sakit XYZ  sudah  
cukup  memiliki karakter Visi yang efektif 
yaitu imagible (dapat digambarkan), 
desirable (suatu  hal  yang  diidamkan), 
feasible (dapat dilaksanakan), flexible 
(mudah disesuaikan),  communicable  (dapat 
dikomunikasikan) dan  focused  (terfokus).  
Visi tersebut juga sudah sejalan dengan 
budaya 3S yang ingin dibangun. Visi 
Rumah Sakit XYZ sudah memberikan 
tujuan yang akan diraih  oleh  organisasi.  
Salah  satu  upaya  pencapaian  tujuan  
tersebut  adalah membangun budaya 3S 

yang kuat di kalangan karyawan Rumah 
Sakit XYZ.  

Aspek selanjutnya yang harus 
dianalisis adalah  nilai (value) organisasi. 
Pendiri  Rumah Sakit XYZ   menetapkan  
TAWADLU  sebagai  nilai  organisasi  yang  
harus dijunjung tinggi oleh setiap 
karyawan. TAWADLU merupakan sebuah  
akronim. Huruf “T” mewakili tepat dan 
cepat. Huruf “A” yang pertama mewakili 
aman dan bermutu.  Huruf  “W”  mewakili  
wajib  mengutamakan  pasien.  Huruf  “A”  
yang kedua  mewakili  amanah.  Huruf  “D”  
mewakili  dalam  jangkauan  masyarakat. 
Huruf “L” mewakili lingkungan sehat. 
Huruf “U” mewakili ukhuwah islamiyah. 
Nilai TAWADLU memiliki fokus yang 
luas. Wajib mengutamakan pasien dan 
ukhuwah islamiyah merupakan nilai 
organisasi yang mendukung budaya 3S.  

Karyawan dituntut mengutamakan 
pelayanan kepada pasien dengan 
memberikan  
pelayanan prima. Budaya 3S adalah upaya 
pendiri untuk memberikan pelayanan 
prima  kepada  setiap  pasien. Ukhuwah  
islamiyah  mendorong  setiap  karyawan 
untuk berinteraksi secara islami kepada 
setiap pasien. Di kalangan pemeluk agama 
islam  populer  ajaran  mewajibkan  
menyapa  seorang  muslim  yang  lain  
dengan  ucapan  salam  dan  menganjurkan  
tersenyum.  Nilai  ukhuwah  islamiyah  
sudah sesuai dengan semangat budaya 3S.  

Aspek ketiga adalah sejarah 
organisasi. Rumah Sakit XYZ didirikan 
berawal dari hasil pertemuan bersama 
antara pengurus Muslimat NU dan NU 
cabang Surabaya pada tanggal 04 Maret 
1970 di Kediaman H. Yahya Hasyim, Jetis, 
Wonocolo, dengan dorongan  serta  
landasan  Fardlu  Kifayah  dicapai  
kesepakatan  untuk  mendirikan sebuah 
rumah sakit. Sejarah Rumah Sakit XYZ  
memberikan gambaran bahwa  Rumah 
Sakit Islam Surabaya didirikan sebagai  
upaya  memenuhi  kewajiban  Fardlu  
Kifayah  untuk  mendirikan  rumah sakit.  
Nuansa  islami  sangat  kental  dalam  
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sejarah  pendirian  Rumah Sakit XYZ.  Hal  
tersebut memberikan alasan logis 
berkembangnya budaya 3S di kalangan 
karyawan Rumah Sakit XYZ.  

Aspek  terakhir  adalah  tradisi  
yang  berkembang.  Tidak  ada  bukti  
bahwa tradisi  3S  telah  menjadi  tradisi  
yang  dilakukan  oleh  karyawan  Rumah 
Sakit XYZ   kepada seluruh pasien. 
Berdasarkan observasi empiris penulis sejak 
Juli-Desember 2014, budaya  3S  tidak  
tampak  menjadi  tradisi  yang  mengakar  
di  karyawan  Rumah Sakit XYZ. Penulis  
masih  menemukan  sebagian  besar  
perawat  yang  tidak  mengucapkan salam  
dan  tersenyum  kepada  pasien.  Hal  
tersebut  menunjukkan  bahwa  tradisi yang 
berkembang di Rumah Sakit XYZ tidak 
mendukung terbentuknya budaya 3S. 
Proses pembentukan budaya  organisasi 
dijelaskan secara bervariasi dalam beberapa  
jurnal  penelitian.  Secara  garis  besar  
penulis  merangkum  proses pembentukan 
budaya organisasi menjadi empat tahap:  
1. Filosofi Pendiri Organisasi (Roberts & 

Hunt, 1991) 
2. Mekanisme Seleksi (Roberts & Hunt, 

1991) 
3. Sosialisasi Budaya Organisasi (Feldman, 

1981) 
4. Komitmen Manajemen Puncak 

(Luthans et al, 1985)  
Budaya  organisasi  tumbuh  dari  

filosofi  yang  ditanamkan  oleh  pendiri 
organisasi.  Filosofi pendiri Rumah Sakit 
XYZ  yang menjunjung tinggi nilai nilai 
islami dalam pelayanan  kepada  pasien  
menjadi  dasar  tumbuhnya  budaya  3S  di  
Rumah Sakit XYZ. Setelah Rumah Sakit 
XYZ berdiri, seleksi dan perekrutan 
karyawan dilakukan untuk mengisi 
berbagai  posisi  dalam  upaya  mencapai  
visi  organisasi.  Mekanisme  seleksi  
dirancang sedemikian  rupa  sehingga  
terpilih  anggota organisasi yang memiliki 
visi yang selaras dengan visi organisasi.  

Penyelidikan  lebih  lanjut  perlu  
dilakukan  untuk mengevaluasi  proses  
seleksi  karyawan baru Rumah Sakit XYZ. 

Budaya 3S disosialisasikan kepada  seluruh  
karyawan  baru  Rumah Sakit XYZ,  
namun  kurang  intensif.  Hal  tersebut 
diperparah  dengan  sebagian  besar  
karyawan  Rumah Sakit XYZ.  yang tidak 
mengimplementasikan budaya 3S. Hal 
tersebut mempengaruhi  perkembangan 
perilaku karyawan baru dalam 
imlplementasi budaya 3S. Komitmen 
manajemen puncak Rumah Sakit XYZ juga 
tidak cukup  adekuat  dalam 
mengimplementasikan budaya 3S. Budaya 
3S tidak termasuk dalam sistem reward 
SDM Rumah Sakit Islam Surabaya. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Proses Pembentukan Budaya 
Organisasi  

Berdasarkan  analisis  terhadap aspek 
pembentukan budaya organisasi  dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya budaya 3S di Rumah Sakit 
Islam Surabaya disusun usulan untuk 
manajemen Rumah Sakit Islam Surabaya. 
Usulan  aplikatif  disusun  agar  dapat  
diimplementasikan secara praktis. Penulis 
berharap usulan yang diajukan dapat 
memberikan sumbang saran bagi perbaikan 
kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam 
Surabaya, khususnya terbentuknya budaya 
3S di kalangan karyawan Rumah Sakit 
Islam Surabaya.  

 
Rekomendasi Perbaikan Budaya 3S 
Karyawan di Rumah Sakit Islam 
Surabaya 

Model pembangunan budaya 
organisasi yang digagas oleh Pascale (1985) 
menjadi acuan untuk memberikan usulan 
untuk membangun budaya 3S Karyawan di 
Rumah Sakit Islam Surabaya. Model ini 
terdiri dari tujuh langkah penting yang 
bersifat umum  sehingga  relatif  mudah  
untuk  diterapkan  dalam  banyak  
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organisasi.  Langkah pertama adalah 
seleksi. Langkah kedua adalah  pengenalan 
anggota baru terhadap nilai  dan  visi  dan  
misi  organisasi  pada  masa  orientasi.  
Langkah  ketiga  adalah training.  Langkah  
keempat  adalah  monitoring dan reward. 
Langkah kelima adalah  identifikasi.  
Langkah  keenam  adalah  penguatan  dari  
pendiri  (founder reinforcement). Langkah 
ketujuh adalah role models.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Model Pengembangan Budaya 
Organisasi (Pascale, 1985) 
 

Harriss dan Mossholder (1996), 
menunjukkan bahwa budaya organisasi 
berdiri  sebagai pusat seluruh faktor yang 
berasal dari manajemen sumber daya 
manusia. Budaya organisasi dipercaya 
mempengaruhi perilaku individu terhadap 
komitmen,  motivasi, moral  dan  
kepuasan.  Wallach (1983), menunjukkan 
bahwa kinerja karyawan dan hasil kerja 
yang menyenangkan, termasuk kepuasan 
kerja, loyalitas terhadap  organisasi,  dan  
keterlibatan  kerja,  tergantung  pada  
kecocokan antara  karakteristik individu 
dan budaya organisasi.  Seleksi karyawan 
yang sesuai dengan  visi,  misi  dan  nilai  
organisasi  menjadi  aspek  penting  dalam  
upaya pembangunan budaya 3S.  

Rekomendasi pertama yang diajukan 
adalah merancang mekanisme rekruitmen 
karyawan  dengan mengakomodasi 
kepribadian karyawan yang selaras dengan 
budaya 3S  menjadi  prioritas  penting.  
Prosese  seleksi  dan  rekruitmen  
karyawan baru  menjadi  fase  krusial  

dalam  memberikan  input  SDM  baru.  
SDM  yang  fit dengan  budaya  3S  lebih  
mudah  dikelola  untuk  
mengimplementasikan  dan 
mengembangkan budaya 3S dibanding 
SDM yang memiliki karakter bertentangan 
dengan  budaya  3S.  Proses  wawancara  
yang  memperhatikan  pola  interaksi  
calon karyawan baru ditinjau dari senyum, 
salam sapa harus menjadi prioritas penting.  

Hasil penelitian Rashid et. Al., 
(2003) di  Malaysia menunjukkan bahwa 
budaya  organisasi berhubungan dengan 
kualitas kepemimpinan  para  manajer. 
Manajer  dengan  kepemimpinan yang kuat 
akan memberikan lingkungan yang 
kondusif bagi terbentuknya budaya 
organisasi, begitu juga sebaliknya. 
Organisasi dengan manajer yang memiliki 
kepemimpinan  kuat  akan  memiliki  
budaya organisasi yang kuat.   

Rekomendasi kedua yang diajukan 
adalah menyelenggarakan masa orientasi 
karyawan baru yang diperkaya  dengan  
pengenalan  terhadap  budaya organisasi.  
Masa  orientasi  karyawan  baru  yang  
diperkaya  dengan  pengenalan  budaya 
senyum,  salam  dan  sapa  akan  membantu  
menanamkan  nilai  dasar  budaya  3S 
dalam  diri  setiap  karyawan  dan  
mengikis  nilai-nilai  yang  bertentangan  
dengan budaya 3S.  

Rekomendasi ketiga yang diajukan 
adalah menyelenggarakan  training 
karyawan  baru  yang  menyelaraskan 
ketrampilan  dasar dengan semangat  
budaya 3S.  Contoh  training yang dapat 
diimplementasikan adalah training 
memasang infus diawali  dengan  senyum,  
salam  dan  sapa  sebagai  prosedur 
operasional. Budaya  3S  menjadi  core  
value  dalam  setiap  pemberian  pelayanan 
kesehatan kepada pasien. Hal tersebut 
selain akan meningkatkan kepuasan pasien 
juga akan memperkuat corporate branding 
Rumah Sakit Islam Surabaya sebagai rumah 
sakit islam dengan pelayanan prima dan 
penuh kasih.  
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Rekomendasi keempat yang 
diajukan adalah melakukan performance 
appraisal dan sistem reward yang 
mengakomodasi aspek implementasi 
budaya 3S dalam komponen  penyusunnya. 
Berdasarkan hasil observasi, Rumah Sakit 
XYZ  memiliki kekurangan dalam hal 
monitoring dan reward. Sejauh ini tidak ada 
performance appraisal untuk melihat apakah 
seorang karyawan mengimplementasikan 
budaya 3S. Sistem reward yang 
dikembangkan juga tidak mengakomodasi 
implementasi budaya 3S dalam komponen 
pertimbangan penerimaan reward  
karyawan. Oleh karena itu pelru  dilakukan  
performance  appraisal  dan  sistem  reward  
yang mengakomodasi aspek implementasi 
budaya 3S dalam komponen penyusunnya.  

Rekomendasi kelima yang diajukan 
adalah rekonsiliasi individu karyawan baru 
dengan nilai-nilai budaya 3S. Proses 
rekonsiliasi individu dengan budaya 3S 
akan menginduksi tumbuhnya semangat 
sebagai bagian dari organisasi  dan  rela 
berkorban bagi perkembangan organisasi. 

Rekomendasi keenam yang diajukan 
adalah pengembangan cerita-cerita 
inspiratif yang berkaitan dengan budaya 3S. 
Kisah-kisah pendiri organisasi dalam 
mengamalkan  3S  dalam  kehidupan  
sehari-hari perlu didokumentasikan  dan 
dikomunikasikan. Buku biografi pendiri 
organisasi perlu disusun dengan diwarnai 
semangat  senyum,  salam  dan  sapa.  
Kisah-kisah  karyawan  berprestasi  yang 
berhasil  meniti  karir  dari  tenaga  
operasional  hingga  menjadi  direktur  
karena mengamalkan budaya 3S perlu 
dikaji dan dipublikasikan.    

Rekomendasi ketujuh diajukan  
adalah  promosi  karyawan  yang  berhasil  
menerapkan budaya 3S untuk menjadi role 
model bagi seluruh anggota organisasi. 
Strategi  ini  akan  menjadi  motivasi  yang  
bagus  bagi  karyawan  lain  untuk 
mengembangkan budaya 3S dalam diri 
mereka. Penganugerahan Most Excellence 
Service  Award  dapat  diberikan  untuk  
kategori  personal  maupun  unit.  

Publikasi hal tersebut melalui buletin 
rumah sakit kepada seluruh anggota 
organisasi dapat dikembangkan  untuk  
menjadi  role  model  bagi  karyawan  lain. 
Pemilihan karyawan teladan 3S juga dapat 
menjadi strategi role model yang bagus. 
Inti  dari  ketujuh  langkah  tersebut  adalah  
proses  sosialisasi  dan pelembagaan  
budaya  3S  di  karyawan Rumah Sakit 
XYZ. Sosialisasi adalah proses 
mentransmisikan  budaya  organisasi.  
Ketika  seorang  karyawan  telah  
tersosialisasi (socialized) dengan sebuah 
organisasi, hal tersebut akan 
menumbuhkan komitmen karyawan  
terhadap  visi  dan  nilai  organisasi  
(Roberts & Hunt,  1991). Proses sosialisasi  
budaya  3S  dengan  tujuh  langkah  Pascale 
harus digalakkan  kembali oleh manajemen 
puncak Rumah Sakit Islam Surabaya dalam 
upaya membangun budaya 3S. 
 
Kesimpulan 

Penyebab budaya 3S yang rendah di 
karyawan Rumah Sakit XYZ adalah  tradisi  
3S  yang  belum  mengakar,  komitmen  
manajemen  puncak yang rendah dan 
proses sosialisasi yang tidak optimal. 
Rekomendasi yang diajukan untuk 
membangun budaya 3S di  karyawan  
Rumah Sakit XYZ  adalah  merancang  
proses seleksi karyawan baru yang fit 
dengan budaya 3S sebagai prioritas 
pertimbangan, arah proses resosialisasi 
budaya 3S dari atas ke bawah dan  
mengakomodasi implementasi budaya 3S 
dalam  performance appraisal  dan sistem  
reward karyawan. 

 
Saran 

Evaluasi  terhadap  proses  seleksi  
karyawan  baru  perlu  dilakukan  untuk 
mengetahui  sudah  sesuai  dengan  
semangat  membangun  budaya  3S  
karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya.  
Survei  kepuasan  pelanggan  terhadap  
senyum,  salam  dan  sapa  perlu dilakukan 
kembali setelah usul tersebut 
diimplementasikan. 
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di Rumah Sakit X Surabaya 

Analysis of Relationship between Quality of Health Services with Customer Satisfaction  
in Surabaya X Hospital 

 
Anastasia 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
 

Abstrak 
 
Latar belakang: mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi pemenuhan terhadap standar 
mutu dan kepuasan pelanggan. Era globalisasi menyebabkan persaingan menjadi terbuka sehingga 
industri pelayanan kesehatan harus mengubah paradigma dalam memberikan pelayanan kesehatan. 
Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan pasien dengan mutu pelayanan kesehatan. 
Metode: penelitian ini merupakan penelitian survei dengan rancang bangun cross sectional. Lokasi 
penelitian terletak di Rumah Sakit X Surabaya. Populasi penelitian adalah pasien di ruang rawat 
jalan. Sampel penelitian adalah 80 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan accidental sampling. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu 
mutu pelayanan kesehatan (Servqual: reliability, assurance, tangible, emphaty, responsiveness) dan 
variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan (harapan dan persepsi pasien).  
Hasil dan Pembahasan: semua variabel mutu pelayanan kesehatan berhubungan dengan 
kepuasan pelanggan sehingga metode Servqual dapat diaplikasikan di Rumah Sakit X Surabaya, 
namun masih harus disempurnakan dengan beberapa variabel lain karena pengaruh mutu 
pelayanan kesehatan dengan metode Servqual terhadap kepuasan pasien sebesar 90,36%. 
Kesimpulan: rumah sakit perlu menyusun strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit X Surabaya melalui strategi yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan 
memperhatikan besamya pengaruh variabel mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan 
pelanggan.  
Kata Kunci: kepuasan pelanggan, mutu pelayanan kesehatan, metode Servqual 
 

Abstract 
Background: quality of health services include fulfillment standard of quality and customer satisfaction. 
Globalization effect competition become open so industry of health services have to change paradigm in giving 
health services. Hospital must give services that it focus on customer satisfaction. This research aim to identify 
relationship between customer satisfaction and quality of health services.  
Methods: this research is survey studi with cross sectional design. Location of research is Surabaya X 
Hospital. Population of research is patient of inpatient room. Sample of research is 80 persons. Technique for 
sample making using accidental sampling. Variable of research consist of independent variable is quality of 
health services (Servqual: reliability, assurance, tangible, emphaty, responsiveness) and dependent variable is 
customer satisfaction (expectation and perception of patient.  
Result and discussion: all of quality of health services variable related with customer satisfaction so 
Servqual method can be applied in Surabaya X Hospital, but still must be perfected with other variable 
because influence of quality of health services with Servqual method on customer satisfaction is 90,36%.  
Conclusion: hospital need arrange strategy for increasing quality of health services in Surabaya X Hospital 
through strategy that it focus on customer satisfaction with observe bigness of influence quality of health 
services variable on customer satisfaction. 
Keywords: customer satisfaction, quality of health services, Servqual method 
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Pendahuluan 
Aspek yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia adalah kesehatan. Setiap 
orang melakukan berbagai cara untuk 
memperoleh kesehatan yang prima. 
Seseorang yang menderita sakit biasanya 
akan berusaha untuk mengatasi dan 
mengobati penyakit yang dideritanya hingga 
sembuh. Terwujudnya keadaan sehat adalah 
kehendak semua pihak. Untuk dapat 
mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak 
hal yang perlu dilakukan. Salah satu 
diantaranya yang dinilai mempunyai peranan 
yang cukup penting adalah 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
seperti rumah sakit (Adisasmito, 2009). 

Keberadaan rumah sakit masih sering 
skali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini 
cukup wajar mengingat rumah sakit adalah 
instansi yang sangat berentuhan dengan 
persoalan hidup masyarkat secara 
keseluruhan dimana pelayanan rumah sakit 
setiap saat akan berhubungan dengan 
masyarakat. Karena itu, instansi ini harus 
siap memberikan layanan maksimal jika ingin 
mendapat penilaian positif masyarakat. Tapi 
kenyataan di lapangan pelayanan rumah sakit 
yang maksimal selama ini masih terkesan 
sulit didapatkan oleh masyarakat ketika 
hendak berobat atau pelayanan lainya. 
Keluhan ini tidak hanya sering dikeluhkan 
oleh pasien, tetapi juga banyak dipersoalkan 
keluarga atau pengunjung rumah sakit pada 
umumnya (Agus, 2008). 

Tujuan pembangunan kesehatan 
adalah tercapainya kemampuan untuk hidup 
sehat bagi setiap penduduk agar dapat 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal sebagai salah satu unsur 
kesejahteraan umum dari tujuan nasional. 
Untuk itu perlu ditingkatkan upaya 
memperluas dan mendekatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat dengan mutu 
yang baik dan biaya yang terjangkau.  

Kecenderungan kompetisi segmentasi 
rumah sakit di pasar bebas dan pengaruh 
persaingan ketat rumah sakit disertai 
perlunya pelayanan yang berkualitas yang 

mengakibatkan rumah sakit harus dikelola 
secara profesional. Hubungan dengan pasien 
merupakan bagian yang paling penting dari 
tugas rumah sakit. Dalam hal ini kepuasan 
pasien merupakan indikator kinerja rumah 
sakit yang utama di samping mutu pelayanan 
medis dan non medis serta kepuasan 
pelanggan. Menurut Samsi Jacobalis (1989) 
kepuasan pasien merupakan output 
pelayanan rumah sakit dan merupakan salah 
satu dimensi mutu pelayanan kesehatan 
rumah sakit.  

Dalam memberikan pelayanannya, 
rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan 
kesehatan haruslah dikelola secara 
profesional dan efektif untuk meningkatkan 
mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat, 
rumah sakit perlu dikelola secara efisien, 
untuk meningkatkan cakupan pelayanan 
sehingga pengelolaannya harus dengan 
prinsip-prinsip ekonomi pelayanan 
kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan 
perkembangan pelayanan kesehatan yang 
cenderung sebagai barang dan mengacu pada 
kekuatan pasar dalam perekonomian 
masyarakat. 

Kepuasan pelanggan melalui 
pemberian pelayanan jasa yang bermutu 
merupakan suatu komitmen dan tanggung 
jawab dari manajemen dan seluruh 
karyawannya. Menurut Azwar (1996) 
pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi 
yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan juga harus 
memenuhi keinginan pemakai jasa pelayanan 
rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit 
adalah produk akhir dari interaksi dan 
ketergantungan yang rumit antara berbagai 
komponen atau aspek rumah sakit sebagai 
suatu sistem. Jumlah kunjungan pasien di 
Rumah Sakit X Surabaya mengalami 
penurunan selama 3 tahun terakhir akibat 
pelayanan kesehatan yang diberikan belum 
seperti yang diharapkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kepuasan pasien dengan mutu 
pelayanan kesehatan. 

.  
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Metode  
Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan rancang bangun cross sectional. 
Lokasi penelitian terletak di Rumah Sakit X 
Surabaya selama 15 Maret – 15 April 2013. 
Populasi penelitian adalah pasien di ruang 
rawat jalan. Sampel penelitian adalah 80 
orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan accidental 
sampling. Variabel penelitian ini terdiri dari 
variabel independen yaitu mutu pelayanan 

kesehatan (Servqual: reliability, assurance, 
tangible, emphaty, responsiveness) dan variabel 
dependen yaitu kepuasan pelanggan (harapan 
dan persepsi pasien). Penelitian ini 
menggunakan metode Importance Performance 
Analysis (IPA). Pengumpulan data penelitian 
melalui wawancara dengan alat bantu 
kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif-kualitatif-kuantitatif.  
 

 
 

Gambar 1 Hasil Pengukuran Importance 
Performance Analysis (IPA) 

 
Kuadran satu, “Concentrate Here” (high 

importance & low satisfaction)  
Faktor-faktor yang terletak dikuadran ini 
merupakan prioritas untuk ditingkatkan. 
Kuadran dua, “Keep up The Good Work” (high 
importance & high satisfaction)  
Faktor-faktor yang terletak dikuadran ini 
dianggap sebagai faktor penunjang bagi 
kepuasan konsumen. Kuadran tiga, “Low 
Priority” (low importance & low satisfaction)  
Faktor-faktor yang terletak dikuadran ini 
mempunyai tingkat kepuasan yang rendah dan 
sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi 
konsumen. Kuadran empat, “Possible Overkill” 

(low importance & high satisfaction). Faktor-faktor 
yang terletak dikuadran ini dianggap tidak 
terlalu penting sehingga pihak manajemen 
perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait 
dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-
faktor lain yang mempunyai prioritas 
penanganan lebih tinggi yang masih 
membutuhkan peningkatan. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi jenis 
kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jenis 
pekerjaan. Jumlah responden yang berjenis 
kelamin perempuan (67,50%) lebih banyak 
daripada laki-laki (32,50%). Responden 
dengan usia terbanyak berada dalam rentang 
31-40 tahun sebesar 28,40%. Tingkat 
pendidikan responden sebagian besar berasal 
dari lulusan SMA/Sederajat sebesar 33,33%. 
Jenis pekerjaan responden sebagian besar 
adalah sebagai wiraswasta sebesar 24,69%. 
 
Kepuasan Responden 
 Berikut ini merupakan rincian faktor 
yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 
berdasarkan mutu pelayanan kesehatan 
meliputi reliability, assurance, tangible, emphaty 
dan responsiveness. 
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Tabel 1 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan  

No 
Faktor- Faktor yang 

mempengaruhi 

Penilaian 
X Y 

 
Kesesuaia

n 
Pelaksana

an 
Harapan 

Reliability 

1 Kemudahan pelayanan rawat inap 
311 325 

       
3.99  

       
4.11  97.08% 

2 Kesesuaian tarif pelayanan 
281 325 

       
3.60  

       
4.11  87.59% 

3 Keramahan dokter 
396 297 

       
3.60  

       
3.76  95.74% 

4 Keramahan petugas/perawat 
310 332 

       
3.97  

       
4.26  93.19% 

Assurance 

5 Ketepatan jam visite dokter 
280 325 

       
3.64  

       
4.17  87.29% 

6 Ketelitian dokter 
316 339 

       
4.05  

       
4.29  94.41% 

7 Pemahaman perawat akan prosedur 
310 331 

       
3.97  

       
4.19  94.75% 

8 Kesopanan petugas/perawat 
246 330 

       
3.19  

       
4.23  75.41% 

9 Sikap dokter 
323 329 

       
4.19  

       
4.22  99.29% 

10 Sikap petugas/perawat 
321 339 

       
4.12  

       
4.29  96.04% 

Tangibles 

11 Penampilan gedung 
244 317 

       
3.13  

       
4.12  75.97% 

12 Kebersihan 
270 322 

       
3.46  

       
4.13  83.78% 

13 Kenyamanan 
282 327 

       
3.62  

       
4.19  86.40% 

14 Fasilitas ruang tunggu 
269 326 

       
3.45  

       
4.13  83.54% 

15 Tempat Parkir 
241 308 

       
3.13  

       
3.95  79.24% 

16 Toilet 
259 313 

       
3.32  

       
3.96  83.84% 

17 Taman 
267 322 

       
3.42  

       
4.08  83.82% 

18 Penampilan dokter 
307 333 

       
3.94  

       
4.22  93.36% 

19 Penampilan petugas/perawat 
302 334 

       
3.87  

       
4.23  91.49% 

20 Ketelitian petugas/perawat 
304 332 

       
3.90  

       
4.26  91.55% 
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21 Tampilan Menu Masakan 
299 329 

       
3.83  

       
4.16  92.07% 

22 Tekstur Masakan Menu Pasien 
287 328 

       
3.68  

       
4.15  88.67% 

23 Aroma masakan menu pasien 
285 330 

       
3.70  

       
4.18  88.52% 

24 Variasi menu makanan 
289 322 

       
3.75  

       
4.13  90.80% 

25 Kebersihan alat makan 
305 329 

       
3.96  

       
4.22  93.84% 

26 Cita rasa masakan menu pasien 
294 319 

       
3.82  

       
4.14  92.27% 

Empathy 

27 Kesedian membantu petugas/perawat 
315 324 

       
4.04  

       
4.21  95.96% 

28 
Kejelasan dan ketuntasan petugas 
dalam menjawab 317 326 

       
4.06  

       
4.23  95.98% 

Responsiveness 

29 Kecepatan layanan dokter 
313 330 

       
4.01  

       
4.29  93.47% 

30 Kecepatan layanan petugas/perawat 
318 327 

       
4.08  

       
4.25  96.00% 

  
       
3.76  

       
4.16  90.38% 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan antara harapan pasien dengan 
pelayanan yang diberikan berdasarkan 
reliability, assurance, tangible, emphaty, 
responsiveness. Pada dimensi reliability, 
kesenjangan terjadi pada aspek kemudahan 
pelayanan rawat inap, kesesuaian tarif 
pelayanan dan keramahan petugas/perawat. 
Pada dimensi assurance, kesenjangan terjadi 
pada semua aspek meliputi ketepatan jam visite 
dokter, ketelitian dokter, pemahaman perawat 
akan prosedur, kesopanan petugas/perawat, 
sikap dokter dan sikap petugas/perawat. Pada 
dimensi tangible, kesenjangan terjadi pada 
semua aspek yang terdiri dari penampilan 
gedung, kebersihan, kenyamanan, fasilitas 
ruang tunggu, tempat parkir, toilet, taman, 
penampilan dokter, penampilan 
petugas/perawat, ketelitian petugas/perawat, 
tampilan menu masakan, tekstur masakan 
menu pasien, aroma masakan menu pasien, 
variasi menu masakan, kebersihan alat makan 
dan cita rasa masakan menu pasien. Pada 

dimensi empathy, kesenjangan terjadi pada 
aspek kesediaan membantu petugas/perawat, 
kejelasan dan ketuntasan petugas dalam 
menjawab. Sedangkan dimensi resposiveness, 
kesenjangan terjadi pada aspek kecepatan 
layanan dokter, kecepatan layanan 
petugas/perawat. 
Mutu Pelayanan Kesehatan  
 

Prioritas
Utama

Pertahankan
Prestasi

• Reliability

1.Kemudahan 
Pelayanan

2.Kesesuaian Tarif

3.Keramahan 
Dokter

4.Keramahan 
PerawatPrioritas

Rendah
Berlebihan

12

3.

4

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40

Gambar 2 Diagram Kartesius Faktor 
Reliability 
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Berdasarkan gambar 2 menunjukkan 
bahwa keramahan perawat berada di kuadran 
dua sehingga harus dipertahankan karena hal 
tersebut menjadi faktor penunjang bagi 
kepuasan pasien. Kemudahan pelayanan dan 
keramahan dokter berada di kuadran satu 
sehingga perlu menjadi prioritas bagi 
manajemen rumah sakit. Sedangkan kesesuaian 
tarif pelayanan berada di kuadran tiga sehingga 
tidak terlalu menjadi prioritas karena memiliki 
tingkat kepuasan yang rendah.  

Prioritas
Utama

Pertahankan
Prestasi

• Assurance

5 ketepatan jam 
visite dokter

6 Ketelitian dokter

7 Pemahaman
perawat akan
prosedur

8 Kesopanan
petugas/perawat

9 Sikap dokter

10  sikap
petugas/perawat

Prioritas
Rendah

Berlebihan

5

6

7
8 9

10

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40

 
 

Gambar 3 Diagram Kartesius Faktor Assurance 
Berdasarkan gambar 3 menunjukkan 

bahwa ketepatan jam visite dokter dan 
kesopanan petugas/perawat berada di kuadran 
empat sehingga dianggap tidak terlalu penting 
sehingga pihak manajemen perlu 
mengalokasikan sumber daya yang terkait 
dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-
faktor lain yang mempunyai prioritas 
penanganan lebih tinggi yang masih 
membutuhkan peningkatan. Sedangkan 
ketelitian dokter, pemahaman perawat akan 
prosedur, sikap dokter dan sikap 
petugas/perawat berada di kuadran dua 
sehingga dianggap sebagai faktor penunjang 
rumah sakit. 

Prioritas
Utama

Pertahankan
Prestasi

• Tangibels

11 penampilan gedung

12 Kebersihan

13 Kenyamanan

14 Fasilitas ruang
tunggu

15 Tempat parkir

16 Toilet 

17 Taman 

18 Penampilan dokter

19 Penampilan
petugas/perawat

20 Ketelitian
petugas/perawat

Prioritas
Rendah Berlebihan

15
12 13

14

11 16

17

1819
20

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40

 
 
Gambar 4 Diagram Kartesius Faktor Tangible 

  
Berdasarkan gambar 4 menunjukkan 

bahwa penampilan dokter, penampilan 
petugas/perawat dengan ketelitian 
petugas/perawat berada di kuadran dua 
sehingga dianggap sebagai faktor penunjang 
rumah sakit. Kebersihan, kenyamanan berada 
di kuadran empat sehingga sehingga dianggap 
tidak terlalu penting. Penampilan gedung, 
fasilitas ruang tunggu, toilet dan taman berada 
di kuadran tiga sehingga sehingga tidak terlalu 
menjadi prioritas karena memiliki tingkat 
kepuasan yang rendah. 

Prioritas
Utama

Pertahankan
Prestasi

• Empathy

27 kesediaan
membantu
petugas/perawat

28  kejelasan dan
ketuntasan petugas
dlm menjawab

Prioritas
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Gambar 5 Diagram Kartesius Faktor Empathy 
 

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan 
bahwa kesediaan membantu petugas/perawat 
dan kejelasan dan ketuntasan petugas dalam 
menjawab berada di kuadran dua sehingga 
dianggap sebagai faktor penunjang kepuasan 
pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Oleh 
karena itu manajemen rumah sakit perlu untuk 
mengalokasikan sumber daya untuk 
mempehatikan aspek tersebut. 
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Prioritas
Utama

Pertahankan
Prestasi

• RESPONSIVNESS

29 kecepatan layanan 
dokter

30 kecepatan layanan 
petugas/perawat
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Gambar 6 Diagram Kartesius Faktor 
Responsivness 

 
Berdasarkan gambar 6 menunjukkan 

bahwa kecepatan layanan  dokter dan 
kecepatan layanan petugas/perawat berada di 
kuadran dua sehingga dianggap sebagai faktor 
penunjang kepuasan pasien terhadap pelayanan 
rumah sakit. Oleh karena itu manajemen 
rumah sakit perlu untuk mengalokasikan 
sumber daya untuk mempehatikan aspek 
tersebut. 

 
Kesimpulan  

Semua variabel mutu pelayanan 
kesehatan berhubungan dengan kepuasan 
pelanggan sehingga metode Servqual dapat 
diaplikasikan di Rumah Sakit X Surabaya, 
namun masih harus disempurnakan dengan 
beberapa variabel lain karena pengaruh mutu 
pelayanan kesehatan dengan metode Servqual 
terhadap kepuasan pasien sebesar 90,36%.  
 
Saran 

Rumah sakit perlu menyusun strategi 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit X Surabaya melalui strategi yang 
berfokus pada kepuasan pelanggan dengan 
memperhatikan besamya pengaruh variabel 
mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Kepuasan pelayanan kesehatan dapat berdampak terhadap loyalitas pasien. Jumlah 
pasien di Klinik Gigi Dental Care H. Usman mengalami penurunan selama tahun 2012-2014. Penelitian 
bertujuan untuk menganalisis kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan menyusun 
rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pasien.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan rancang 
bangun cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pasien yang memanfaatkan pelayanan 
kesehatan di Klinik Gigi Dental Care H. Usman. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik 
proporsi sehingga diperoleh 29 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Variabel 
penelitian adalah dimensi kualitas pelayanan kesehatan meliputi reliability, responsiveness, assurance, 
emphaty dan tangible.  
Hasil dan Pembahasan: Pasien merasa puas terhadap kualitas pelayanan pada dimensi reliability, 
responsiveness dan emphaty. Sedangkan pada dimensi assurance dan tangible, pasien juga merasa puas 
namun kepuasan berada di posisi margin dimana pasien cenderung mudah berubah menjadi tidak puas. 
Kesimpulan: Manajemen Klinik Gigi Dental Care H. Usman perlu meningkatkan loyalitas pasien 
dengan menggunakan pendekatan marketing mix (8P) agar kunjungan pasien meningkat. 
 
Kata Kunci: Kepuasan, Pasien, Pelayanan Kesehatan 
 

Abstract 
Background: Satisfaction of health services can impact on loyality of patient. Number of patient in H. Usman 
Dental Care Clinic decreased during 2012-2014. This study have objectives to analysis patient satisfaction for 
quality of health services and to arrange resommendation as effort to increase patient satisfaction.  
Method: This was an observational descriptive study using cross sectional design. Population in this study is all 
patient who get health services in H. Usman Dental Care Clinic. Sample in this study are taken with using 
proportion technique so providable 29 respondents. This study use instrument through questionnaire. Variable of 
study is dimension in quality of health services included reliability, responsiveness, assurance, emphaty and 
tangible.  
Results and Discussion: Patients feel satisfied on dimension reliability, responsiveness and emphaty. Whereas 
on dimension assurance and tangible, patient also feel satisfied but it located in margin position where patient easy 
to change into unsatisfied.  
Conclusion: Management of H. Usman Dental Care Clinic need to improvement loyality of patient with using 
marketing mix (8P) approach in order to visiting of patient can increasing. 
 
Keywords:  Satisfaction, patient, health sercives 

 
 
 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
40 

 

Pendahuluan 
Klinik Gigi Dental Care H. Usman adalah 

sebuah unit pelayanan kesehatan gigi untuk 
masyarakat. Klinik Gigi Dental Care H. Usman 
secara resmi mendapatkan izin klinik dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada 
tanggal 12 Mei 2010. Klinik Gigi Dental Care 
H. Usman berusaha memberikan pelayanan 
yang terbaik secara cepat dan tepat. Pelayanan 
yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan 
jumlah pasien yang berobat atau melakukan 
perawatan di Klinik Gigi Dental Care H. 
Usman. Laporan jumlah pasien Klinik Gigi 
Dental Care H. Usman tahun 2012-2014 
sebagai berikut: 
 
 
Tabel 1 Jumlah Pasien Klinik Gigi Dental Care 

H. Usman Tahun 2012-2014 

Tahun 
Bulan 

2012 2013 2014 

Januari 380 454 577 

Februari 433 405 397 

Maret 411 460 582 

April 597 578 576 

Mei 461 485 619 

Juni 399 307 645 

Juli 533 285 523 

Agustus 407 388 693 

September 453 639 628 

Oktober 476 500 575 

November 478 391 641 

Desember 446 327 458 
Jumlah pasien 
per tahun 

5474 5219 6914 

Sumber: Data sekunder Klinik Gigi Dental Care 
H. Usman 
  

 Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah 
pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman 
mengalami penurunan dari tahun 2012-2015. 
Data tersebut sekaligus memberikan gambaran 
kunjungan pasien yang melakukan pengobatan 
maupun perawatan di Klinik Gigi Dental Care 
H. Usman. Penurunan jumlah pasien salah 
satunya dipengaruhi oleh kepuasan pelayanan. 
Permasalahan tersebut menjadi latar belakang 
penelitian ini dilakukan. Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk  menganalisis 
kepuasan pasien Klinik Gigi Dental Care H. 
Usman terhadap kualitas pelayanan kesehatan 
dan menyusun rekomendasi sebagai upaya 
untuk meningkatkan kepuasan pasien. 
Metode 

Penelitian ini merupakan studi 
observasional dengan menggunakan rancang 
bangun cross sectional. Unit analisis adalah 
individu. Lokasi Penelitian berada di Klinik 
Gigi Dental Care H. Usman. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh pasien yang 
memanfaatkan pelayanan kesehatan di Klinik 
Gigi Dental Care H. Usman. Besar sampel 
ditentukan oleh peneliti sebanyak 29 
responden. Pengambilan sampel dilakukan 
mulai tanggal 27 Desember 2014 sampai 
dengan 14 Januari 2015 di Klinik Gigi Dental 
Care H. Usman. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Variabel penelitian 
adalah kualitas pelayanan kesehatan meliputi 
(1) kehandalan pelayanan dokter gigi 
(reliability); (2) daya tanggap pelayanan dokter 
gigi (responsiveness); (3) jaminan pelayanan 
dokter gigi (assurance); (4) empati pelayanan 
dokter gigi (emphaty) dan (5) bukti fisik dan 
non fisik pelayanan (tangible). 
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Hasil dan Pembahasan 
Kualitas Pelayanan Kesehatan Klinik Gigi Dental Care H. Usman 
Tabel 2 Kepuasan Pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman berdasarkan Kehandalan Pelayanan Dokter 

Gigi (Reliability) 

No Kualitas Pelayanan 
Kepuasan 

Jumlah 
STP TP P SP 

1 Ketepatan waktu dokter 
gigi dalam memulai 
memberikan pelayanan 

  18 
(62,1%) 

11 
(37,9%) 

29  
(100%) 

2 Ketelitian dokter gigi 
dalam melakukan 
pemeriksaan 

 2 (6,9%) 19 
(65,5%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

3 Penjelasan dokter gigi 
tentang penyakit 

 1 (3,4%) 20  (69%) 8 (27,6%) 29  
(100%) 

4 Keterampilan dokter gigi 
dalam bekerja 

 1 (3,4%) 19 
(65,5%) 

9  
(31%) 

29  
(100%) 

Mean Komposit 380/116 = 3,28 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa secara 

umum pada dimensi reliability, pasien sangat 
puas terhadap kualitas pelayanan Klinik Gigi 
Dental Care H. Usman, namun apabila 
ditelusuri lebih mendalam terdapat beberapa 
variabel yang memuaskan. Sebanyak 65,5% 
pasien merasa puas terhadap ketelitian dokter 
gigi dalam melakukan pemeriksaan dan 
keterampilan dokter gigi. 

Kepuasan perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang muncul setelah 
membandingkan hasil produk yang dipikirkan 
terhadap hasil yang diharapkan. Jika kinerja 
berada di bawah harapan, maka pelanggan 
tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 
pelanggan amat puas atau senang (Kotler & 
Keller, 2009). Berdasarkan hasil penelitian, 
sebagian besar pasien merasa sangat puas 

terhadap dimensi reliability mutu pelayanan. 
Hal tersebut sesuai dengan Zethaml dan Berry 
(1988) dalam Tjiptono (2004) yang 
menyatakan bahwa reliability merupakan 
kemampuan memberikan pelayanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan 
memuaskan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa aspek technical quality mutu pelayanan 
telah tercapai. Hal tersebut sesuai dengan 
Supriyanto (2010) yang menyatakan bahwa 
technical quality (mutu teknik), yang meliputi 
pelayanan medis, keperawatan, penunjang 
medis (laboratorium, apotek) dan administrasi. 
Namun apabila dilihat lebih mendalam terdapat 
variabel dalam kategori puas. Kepuasan berada 
dalam kategori border line karena pasien akan 
dengan mudah berubah menjadi tidak puas

. 
Tabel 3 Kepuasan Pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman berdasarkan Daya Tanggap Pelayanan 

Dokter Gigi (Responsiveness) 

No Kualitas Pelayanan 
Kepuasan 

Jumlah 
STP TP P SP 

1 Jawaban dokter gigi 
dalam menjawab setiap 
pertanyaan tentang 
penyakit 

  23 
(79,3%) 

6 (20,7%) 29 
(100%) 

2 Tanggapan dokter gigi 
pada setiap keluhan 

  21 
(72,4%) 

8 (27,6%) 29 
(100%) 
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penyakit  

3 Kecepatan dokter gigi 
dalam memberikan 
pengobatan atau tindakan 

  20 
(69%) 

9 
(31%) 

29 
(100%) 

Mean Komposit 284/87 = 3,26 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada 

dimensi responsiveness didapatkan mean 
komposit 3,26 termasuk kategori sangat puas. 
Jika diteliti lebih mendalam pada setiap 
variabel, sebanyak 72,4% pasien merasa puas 
terhadap tanggapan dokter gigi pada setiap 
keluhan pasien yang juga secara langsung 
berhubungan dengan 69% pasien merasa puas 
dengan kecepatan dokter gigi dalam 
memberikan pengobatan atau tindakan. 

Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan sebagian besar pasien merasa sangat 
puas terhadap dimensi responsiveness. Hal ini 

sesuai dengan Zethaml dan Berry (1988) dalam 
Tjiptono (2004) yang menyatakan bahwa 
responsiveness (daya tanggap) adalah keinginan 
para staf untuk membantu para pelanggan dan 
memberikan layanan yang cepat. Namun jika 
diteliti lebih mendalam pada setiap variabel 
sebanyak 72,4% pasien merasa puas terhadap 
tanggapan dokter gigi pada setiap keluhan 
pasien yang juga secara langsung berhubungan 
dengan 69% pasien merasa puas dengan 
kecepatan dokter gigi dalam memberikan 
pengobatan atau tindakan.

. 
Tabel 4 Kepuasan Pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman berdasarkan Jaminan Pelayanan Dokter 

Gigi (Assurance) 

No Kualitas Pelayanan 
Kepuasan 

Jumlah 
STP TP P SP 

1 Keyakinan atas 
keterampilan dokter gigi 
dalam melakukan 
pemeriksaan atau 
pelayanan 

 1 (3,4%) 21 
(72,4%) 

7 (24,1%) 29  
(100%) 

2 Keyakinan atas ketepatan 
dalam melakukan 
diagnosa penyakit 

 1 (3,4%) 20  
(69%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

3 Keyakinan atas 
kemampuan dokter gigi 
dalam memberikan 
terapi atau pengobatan 

 1 (3,4%) 20  
(69%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

Mean Komposit 281/87 = 3,23 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa pada 

dimensi assurance didapatkan mean komposit 
sebesar 3,23  termasuk dalam kategori puas. 
Keyakinan dokter gigi dalam melakukan 
diagnosa penyakit secara tepat berpengaruh 
terhadap terapi atau pengobatan yang akan 
dilakukan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh 
keterampilan dokter gigi dalam melakukan 
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gigi. 

Menurut Zethaml dan Berry (1988) 
dalam Tjiptono (2004), assurance (jaminan) 
mencakup pengetahuan, kompetensi, 
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 
dimiliki para staf (bebas dari bahaya, resiko, 
atau keragu-raguan). Berdasarkan hasil 
penelitian sebagian besar pasien puas terhadap 
dimensi assurance. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa aspek mutu pelayanan functional quality 
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belum tercapai. Menurut Supriyanto (2010), 
mutu pelayanan kesehatan adalah derajat 
kesempurnaan atau tingkat kesempurnaan 
penampilan pelayanan kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 
dimana functional quality meliputi bagaimana 
mutu teknik disampaikan kepada konsumen

. 
Tabel 5 Kepuasan Pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman berdasarkan Empati Pelayanan Dokter 
Gigi (Emphaty) 

No Kualitas Pelayanan 
Kepuasan 

Jumlah 
STP TP P SP 

1 Perbedaan pelayanan 
dokter gigi pada setiap 
pasien 

  20  
(69%) 

9  
(31%) 

29  
(100%) 

2 Keramahan pelayanan 
dokter gigi  

  20  
(69%) 

9  
(31%) 

29  
(100%) 

3 Kesopanan pelayanan 
dokter gigi 

  19 
(65,5%) 

10 
(34,5%) 

29  
(100%) 

4 Kemampuan dokter gigi 
dalam mendengarkan 
setiap keluhan penyakit 

  21 
(72,4%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

5 Keakraban hubungan 
antara dokter gigi 
dengan pasien 

1 
(3,4%) 

1 (3,4%) 20  
(69%) 

7 (24,1%) 29  
(100%) 

6 Keakraban komunikasi 
antara dokter gigi 
dengan pasien 

 2 (6,9%) 19 
(65,5%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

Mean Komposit 568/174 = 3,26 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa secara 

umum pada dimensi emphaty termasuk dalam 
kategori sangat puas tapi jika dilihat lebih 
mendalam terdapat beberapa variabel yang 
termasuk kategori puas. Sebanyak 69% pasien 
merasa puas terhadap keramahan pelayanan 
dokter gigi dan 65,5% pasien merasa puas 
terhadap kesopanan pelayanan dokter gigi. 
Keramahan dan kesopanan dokter gigi dalam 
pelayanan akan menimbulkan keakraban 
hubungan dan komunikasi antara dokter gigi 
dengan pasien sehingga dokter gigi dapat 
mendengarkan setiap keluhan penyakit pasien. 

Menurut Zethaml dan Berry (1988) 
dalam Tjiptono (2004), emphaty meliputi 
kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman 
atas kebutuhan individual para pelanggan. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 

sebagian besar pasien merasa sangat puas 
dengan keramahan, perilaku, kesabaran dan 
kesopanan dokter gigi. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aspek functional quality 
telah tercapai. Hal ini sesuai dengan Supriyanto 
(2010) yang menyatakan bahwa functional 
quality meliputi mutu teknik disampaikan 
kepada konsumen atau pengguna. Tapi jika 
dilihat lebih mendalam ternyata ada beberapa 
variabel yang termasuk kategori puas. 
Sebanyak 69% pasien merasa puas terhadap 
keramahan pelayanan dokter gigi dan 65,5% 
pasien merasa puas terhadap kesopanan 
pelayanan dokter gigi. Keramahan dan 
kesopanan dokter gigi dalam pelayanan akan 
menimbulkan keakraban hubungan dan 
komunikasi antara dokter gigi dengan pasien 
sehingga dokter gigi dapat mendengarkan 
setiap keluhan penyakit pasien. 
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Tabel 6 Kepuasan Pasien Klinik Gigi Dental Care H. Usman berdasarkan Bukti Fisik dan Non Fisik 
Pelayanan (Tangible) 

No Kualitas Pelayanan 
Kepuasan 

Jumlah 
STP TP P SP 

1 Penampilan sikap dokter 
gigi 

 2  
(6,9%) 

18 
(62,1%) 

9  
(31%) 

29  
(100%) 

2 Kerapian penampilan 
dokter gigi 

 1  
(3,4%) 

20  
(69%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

3 Kebersihan penampilan 
dokter gigi 

 1  
(3,4%) 

20  
(69%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

4 Kebersihan ruang tunggu  2  
(6,9%) 

19 
(65,5%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

5 Kerapian ruang tunggu  2  
(6,9%) 

20  
(69%) 

7 (24,1%) 29  
(100%) 

6 Kenyamanan ruang 
tunggu 

 4 (13,8%) 17 
(58,6%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

7 Kebersihan ruang periksa  1  
(3,4%) 

16 
(55,2%) 

12 
(41,4%) 

29  
(100%) 

8 Kerapian ruang periksa  1  
(3,4%) 

18 
(62,1%) 

10 
(34,5%) 

29  
(100%) 

9 Kenyamanan ruang 
periksa 

 1  
(3,4%) 

18 
(62,1%) 

10 
(34,5%) 

29  
(100%) 

10 Penataan ruang tunggu  7 (24,1%) 17 
(58,6%) 

5 (17,2%) 29  
(100%) 

11 Penataan ruang periksa  3 (10,3%) 20  
(69%) 

6 (20,7%) 29  
(100%) 

12 Kelengkapan alat-alat 
yang dipakai 

 1  
(3,4%) 

18 
(62,1%) 

10 
(34,5%) 

29  
(100%) 

13 Kesiapan alat-alat yang 
dipakai 

  19 
(65,5%) 

10 
(34,5%) 

29  
(100%) 

14 Kebersihan alat-alat yang 
dipakai 

 1  
(3,4%) 

20  
(69%) 

8 (27,6%) 29  
(100%) 

Mean Komposit 1310/406 = 3,23 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa pada 

dimensi tangible diperoleh mean komposit 3,23 
termasuk dalam kategori puas. Kualitas 
pelayanan juga dipengaruhi bukti fisik dan non 
fisik pelayanan. Sebanyak 62,1% pasien merasa 
puas dengan penampilan sikap dokter gigi dan 
69% pasien merasa puas terhadap kerapian dan 
kebersihan dokter gigi. Sebanyak 65,5% pasien 
merasa puas dengan kebersihan ruang tunggu 
dan 24,1% pasien tidak puas dengan penataan 
ruang tunggu. Pasien merasa puas terhadap 
kebersihan ruang periksa sebanyak 55,2%, 
sedangkan 62,1% pasien tidak puas terhadap 

kerapian dan kenyamanan ruang periksa. 
Sebanyak 62,1% pasien merasa puas terhadap 
kelengkapan alat yang dipakai.  

Menurut Zethaml dan Berry (1988) 
dalam Tjiptono (2004), tangible (bukti fisik) 
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 
dan sarana komunikasi. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan sebagian besar pasien 
merasa puas terhadap aspek tangible. Pasien 
merasa puas dengan variabel penampilan, 
kerapian dan kebersihan dokter gigi, 
kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruang 
tunggu dan ruang periksa, penataan ruang 
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tunggu dan ruang periksa serta kelengkapan, 
kesiapan dan kebersihan alat-alat yang dipakai. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek mutu 
pelayanan amenity belum tercapai karena puas 
itu border line pasien akan dengan mudah akan 
menjadi tidak puas. Menurut Supriyanto 
(2010), amenity meliputi hal yang terkait 
dengan rasa nyaman dan aman menurut 
dimensi waktu mendapatkan pelayanan, 
tempat, prosedur dan kebebasan dalam 
mendapatkan layanan. 

Secara keseluruhan pasien merasa sangat 
puas terhadap dimensi reliability, responsiveness 
dan emphaty. Sedangkan pada dimensi assurance 
dan tangible secara umum pasien merasa puas. 
Menurut Supriyanto (2010), mutu pelayanan 
kesehatan adalah derajat kesempurnaan atau 
tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan 
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan 
harapan pelanggan.  

 
Mutu pelayanan pada dasarnya adalah intangible, meskipun proses produksi dan konsumsi bisa 
bersamaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa  kualitas 
pelayanan pada dimensi reliability, 
responsiveness, dan emphaty pasien merasa sangat 
puas tetapi jika dilihat lebih mendalam terdapat 
variabel dalam kategori puas. Sedangkan pada 
dimensi assurance dan tangible pasien merasa 
puas. Dari hasil tersebut masih sangat jauh dari 
yang diharapkan, kepuasan tersebut pada posisi 
margin karena pasien cenderung mudah 
berubah menjadi tidak puas. 
 
 
 
 
 

Saran 
Klinik Gigi Dental Care H. Usman harus 

meningkatkan loyalitas pasien dengan 
memperhatikan marketing mix (8P) seperti 
memberikan pelayanan prima (operasional 
excellence), memberikan biaya perawatan gigi 
yang terjangkau bagi semua kalangan, 
menempatkan lokasi yang sangat strategis dan 
mudah dijangkau, mempunyai tempat parkir 
yang nyaman, mengandalkan word of mouth 
yang akan menciptakan experiential marketing 
dan memberikan pelayanan kesehatan gigi 
sesuai prosedur (SOP).  
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Dokter gigi perlu diberi training dan 
kursus untuk meningkatkan keterampilan 
dokter gigi sehingga pasien yang datang untuk 
melakukan perawatan gigi akan sangat puas 
terhadap pelayanan yang diberikan.  
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ABSTRAK 

 
Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan rumah sakit. 

Kebutuhan tenaga secara efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan harus mampu dipenuhi oleh 
rumah sakit guna meningkatkan daya saingnya. Workload Indicators of Staffing Need (WISN) adalah suatu 
metode yang digunakan menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Metode ini dapat 
membandingkan kondisi ketenagaan riil dengan hasil penghitungan. Melalui rasio WISN dapat 
diketahui kelebihan atau kekurangan tenaga yang ada. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif, dengan 
melakukan observasi, indepth interview, dan telaah dokumen. Observasi menggunakan metode work 
sampling dan daily log untuk mengetahui pola penggunaan waktu kerja dan Workload Indicators of Staffing 
Need (WISN) untuk penghitungan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja. Data dikumpulkan 
secara kuantitatif dengan melakukan observasi secara total sampling yaitu seluruh tenaga farmasi 
berjumlah lima belas (15) orang. Data kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada lima (5) orang 
informan kunci yang dipilh dengan metode purposive sampling. Data diolah dan dianalisis dengan 
software WISN. Penelitian ini dilakukan di RSJ Menur, selama 3 bulan dimulai dari bulan Oktober 
2015 sampai dengan Desember 2015. Penelitian bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan tenaga 
farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur berdasarkan beban kerja.  

Hasil penelitian didapatkan kegiatan tenaga farmasi di Instalasi Farmasi RSJ Menur. Pada 
tenaga apoteker terdiri dari kegiatan langsung 37,56%, kegiatan tidak langsung 29,93%, kegiatan lain 
produktif 15,44%, kegiatan lain tidak produktif 20,07%, sehingga kegiatan produktif tenaga apoteker 
81,93%. Pada tenaga teknis kefarmasian didapatkan kegiatan langsung 37,85%, kegiatan tidak langsung 
27,94%, kegiatan lain produktif 14,32%, kegiatan lain tidak produktif 24,89%, sehingga kegiatan 
produktif tenaga teknis kefarmasian 80,11%. Rasio beban kerja tenaga farmasi untuk apoteker sebesar 
0,645 dan tenaga teknis kefarmasian sebesar 0,839 yang berarti belum sesuai dengan kebutuhan. Hasil 
perhitungan kebutuhan tenaga dengan menggunakan WISN didapatkan kekurangan jumlah tenaga 
apoteker sebanyak tiga (3) orang dan jumlah kekurangan tenaga teknis kefarmasian sebanyak dua (2) 
orang. 
Keywords: Human Resources, WISN, Workload, Pharmacists 
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ABSTRACT 
 

Human resources is one important component in hospital services. Manpower requirements efficiently 
without sacrificing quality of service should be able to be met by the hospital in order to increase their 
competitiveness. Workload Indicators Staffing of Need (WISN) is method used calculate manpower needs based on 
workload. This method can compare the real workforce with the calculation results. WISN ratio can be known 
through excess or shortage there. 

This study is a descriptive analysis of quantitative data, by observation, indepth interview, and review 
documents. Observations using work sampling methods and daily logs to determine the usage patterns of working 
time and Workload Indicators of Staffing Need (WISN) for calculating power requirements based on workload. 
Data were collected quantitatively by observation in total sampling that the entire pharmaceutical personnel 
amounted to fifteen (15) persons. The qualitative data was conducted by interviews with five (5) key informants 
were chosen by purposive sampling method. The data is processed and analyzed by software WISN. This research 
was conducted in Menur Mental Hospital, for 3 months starting from the month of October 2015 to December 
2015. The study aims to determine the required amount of pharmaceutical personnel in Pharmacy Installation of 
Menur Mental Hospital East Java Province based on the workload. 

The analysis results obtained pharmacists’s activities in the pharmacy installation of Menur Mental 
Hospital. At pharmacists consists of the direct activities 29.93%, 37.56% indirect activities, other activities 
earning 15.44%, other activities unproductive 20.07%, resulting in productive activities pharmacists 81.93%. 
In the pharmaceutical technical personnel activity obtained direct activities 27.94%, 37.85% indirect activities, 
other activities earning 14.32%, other activities unproductive 24.89%, resulting in productive activities 
pharmaceutical technical personnel 80.11%. The ratio of pharmaceutical personnel workload for phramacists at 
0,645 and pharmaceutical technical personnel amounted to 0.839, which means not in accordance with 
requirements. The result of the calculation of energy needs by using WISN obtained a shortage of pharmacists as 
many as three (3) persons and the number of pharmaceutical technical personnel shortages as much as two (2) 
people. 
Keywords: Human Resources, WISN, Workload, Pharmacists 
 
PENDAHULUAN 

Suatu organisasi membutuhkan 
sumber daya manusia yaitu orang yang telah 
memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan 
usaha mereka pada organisasi (Handoko, 
1998). Merencanakan kebutuhan SDM secara 
tepat sesuai dengan fungsi pelayanan setiap unit 
penting dilakukan oleh pimpinan rumah sakit. 
(Ilyas, 2004, Dessler, 2005 dan Handoko, 
1998). Salah satu indikator keberhasilan rumah 
sakit yang efektif dan efisien adalah jumlah 
SDM yang cukup tersedia, berkualitas, 
profesional sesuai dengan fungsi dan tugas 
setiap personel, dan disesuaikan dengan 
kebutuhan rumah sakit berdasarkan tipe rumah 
sakit dan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat. 

Menurut Permenkes RI No. 58 Tahun 
2014 yang dimaksud dengan Instalasi Farmasi 
adalah unit pelaksana fungsional yang 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan 
kefarmasian di Rumah Sakit. Tuntutan 
masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, 
mengharuskan adanya perubahan pelayanan 
dari paradigma lama (Drug Oriented) ke 
paradigma baru (Patient Oriented) dengan 
filosofi pelayanan kefarmasian. 
Penyelenggaraan Standar Pelayanan 
Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung 
oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, 
pengorganisasian yang berorientasi pada 
keselamatan pasien dan standar prosedur 
operasional.  

Rumah Sakit Jiwa Menur yang 
selanjutnya disingkat sebagai RSJ Menur 
berstatus Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) dengan klasifikasi rumah sakit khusus 
kelas A dengan jumlah TT (Tempat Tidur) 
yang tersedia sebanyak 250 TT. Perkembangan 
pelayanan RSJ Menur memerlukan 
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pengembangan karyawan agar terjadi 
keselarasan antara kegiatan dan kebutuhan 
SDM.   

Instalasi Farmasi RSJ Menur 
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Pelayanan Medis dan Keperawatan, dikepalai 
oleh seorang apoteker dan dibantu oleh 4 
apoteker pendamping, 10 asisten apoteker, 
dan 4 tenaga administrasi. Instalasi Farmasi 
menyediakan obat untuk pasien rawat inap, 
pasien rawat jalan serta pasien gawat darurat. 
Pelayanan kefarmasian di RSJ Menur meliputi 
dua kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat 
manajerial berupa pengelolaan Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis 
Habis Pakai dan kegiatan Pelayanan Farmasi 
Klinik. Instalasi Farmasi merupakan salah satu 
revenue centre utama.  

Berdasarkan data capaian SPM Instalasi 
Farmasi tahun 2014, terlihat dari 4 indikator, 2 
indikator telah memenuhi target. Sedangkan 
indikator yang belum tercapai yaitu tidak 
adanya kejadian kesalahan pemberian obat dari 
target 100% hanya tercapai 99%, karena masih 
adanya kesalahan pemberian obat meskipun 
sangat kecil. Kemungkinan pada saat terjadi 
kesalahan karena tidak adanya kontrol obat 
karena keterbatasan petugas. Penulisan resep 
sesuai formularium dari target 100% hanya 
tercapai  99,72%, karena terdapat obat baru 
yang dipakai dokter, namun belum masuk 
dalam daftar formularium karena kontrol 
komite farmasi dan terapi yang belum optimal 
berjalan, dimana sebagian besar anggotanya 
berasal dari instalasi farmasi. Berdasarkan 
evaluasi LAKIP RSJ Menur tahun 2015, 
terlihat nilai pencapaian Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) terhadap instalasi farmasi 
RSJ Menur tahun 2014 adalah 78,69% 
menurun dari tahun 2013 yaitu 80,69%. Pada 
Tahun 2014 masih terdapat jumlah resep yang 
tidak terlayani sebesar 4730 resep yang 
sebagian besar disebabkan kekosongan stok 
obat yang diresepkan. 

Pengelola SDM harus mampu 
menghitung kebutuhan SDM secara tepat 
berdasarkan kebutuhan unit pelayanan. 
Kelebihan jumlah SDM memberikan 

konsekuensi biaya tenaga kerja yang tinggi dan 
menimbulkan ketidakefisienan dalam 
pengelolaan keuangan. Kekurangan jumlah 
SDM memberikan efek beban kerja yang tinggi 
kepada karyawan dan dapat mengakibatkan 
menurunnya kepuasan kerja, meningkatkan 
kejadian burn out, meningkatkan keinginan 
pindah kerja, menurunkan keselamatan pasien 
dan menurunkan kualitas pelayanan kepada 
pasien (Beswick, 2010 dan MacPhee, 2006) 

Salah satu metode yang dapat 
digunakan dalam penentuan kebutuhan tenaga 
kesehatan menurut Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 
81/MENKES/SK/I/2004 adalah 
menggunakan Indikator kebutuhan tenaga 
berdasarkan beban kerja Workload Indicator of 
Staffing Need (WISN), yaitu metode 
perhitungan kebutuhan SDM kesehatan 
berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang 
dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan 
pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Kelebihan metode WISN mudah 
dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis 
mudah diterapkan, komprehensif dan realistis 
(Depkes, 2004 dan Depkes, 2009). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan analisa data kuantitatif, 
dengan melakukan observasi, indepth interview, 
dan telaah dokumen. Data kegiatan rumah 
sakit diambil dari laporan kegiatan rumah sakit 
yang dilaporkan tiap bulan oleh unit rekam 
medis selama tahun 2014. Beban kerja standar 
dihitung melalui survei di instalasi farmasi dan 
dilakukan diskusi dan pengamatan untuk 
mengidentifikasi jenis pekerjaan yang 
dilakukan. 

Instrumen WISN digunakan WHO 
sebagai dasar pemenuhan memperhitungkan 
ketenagaan di sarana kesehatan di berbagai 
negara dan waktu kerja yang digunakan 
beberapa tenaga kesehatan sudah diakui 
keandalannya. Keunggulan WISN adalah 
kemudahan dan kesederhanaan metodenya dan 
bisa diterapkan untuk berbagai profesi tidak 
hanya profesi kesehatan (Aiken et all, 2002) 
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Penelitian ini dilakukan di RSJ Menur, 
Jalan Menur Nomor 120 Surabaya selama 3 
bulan dimulai dari bulan Oktober sampai 
dengan Desember 2015. Subyek penelitian 
meliputi tenaga kefarmasian RSJ Menur, yaitu 
apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk 
memperkuat kualitas data yang didapat 
dilakukan wawancara dengan manajemen RSJ 
Menur, yaitu Kabid Penunjang Medik, Wadir 
Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala 
Instalasi Farmasi, serta 1 orang apoteker dan 1 
orang tenaga teknis kefarmasian. Pada 
penelitian ini pengumpulan data dengan 
instrumen penelitian berupa formulir 
karakteristik responden, formulir lembar 
pengamatan work sampling, formulir daily log 
dan stop watch. Data yang diperoleh berupa: 
1. Data primer, diperoleh dari: 

a. Observasi, yaitu pengamatan yang 
dilakukan secara acak dan sesaat, setiap 
lima menit secara bergantian terhadap 
seluruh apoteker dan tenaga teknis 
kefarmasian yang bertugas (work 
sampling) setiap harinya selama satu 
minggu kerja pada tanggal 19-26 
Oktober 2015. Hasil pengamatan dicatat 
pada tabel yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. 

b. Wawancara mendalam (indepth interview) 
dengan Direktur RSJ Menur, Kepala 
Bidang Penunjang Medik dan Kepala 
Instalasi Farmasi. 

2. Data sekunder, diperoleh dari dokumen 
kepegawaian rumah sakit dan dokumen 
instalasi farmasi rumah sakit. 

 
Jumlah Waktu Setiap Pola Kegiatan 
Tenaga Farmasi 

Observasi dilakukan dengan metode 
work sampling dan daily log untuk mendapatkan 
pola kegiatan staf di Instalasi Farmasi RSJ 
Menur, sedangkan perhitungan kebutuhan 
tenaga dilakukan dengan rumus Workload 
Indicator of Staffing Need (WISN). Pengamatan 
kegiatan dilaksanakan oleh tenaga pengamat 
yang sudah dilatih sebelumnya. Pencatatan 
hasil pengamatan yang dilakukan selama tujuh 
hari kerja penuh dicatat di dalam instrumen 

pengumpulan data yaitu formulir pencatatan 
kegiatan tenaga farmasi. Pengamatan dan 
pencatatan dilakukan setiap lima menit selama 
waktu kerja dalam satu hari terhadap seluruh 
tenaga farmasi yang bekerja pada hari itu. 
Setiap hari setelah pencatatan selesai, segera 
dilakukan analisis data. Pertama dengan 
mengelompokkan pola kegiatan atas kegiatan 
langsung, kegiatan tidak langsung, kegiatan lain 
produktif dan kegiatan lain tidak produktif. 
Kemudian hasil rekapitulasi data waktu 
kegiatan tersebut dikelompokkan lagi pada 
waktu kerja pagi, sore dan malam. Dari setiap 
data yang terkelompok tersebut dikalikan lima 
karena pengamatan dilakukan setiap lima 
menit. Akhirnya didapatkan data jumlah waktu 
dalam menit dari masing-masing pola kegiatan 
tersebut di atas terbagi dalam kelompok waktu 
kerja pagi dan sore. Segera didapatkan data 
jumlah waktu produktif tenaga pekarya.  

Pada hasil perhitungan didapatkan pada 
tenaga apoteker terdiri dari kegiatan langsung 
37,56%, kegiatan tidak langsung 29,93%, 
kegiatan lain produktif 15,44%, kegiatan lain 
tidak produktif 20,07%, sehingga kegiatan 
produktif tenaga apoteker 81,93%. Pada 
tenaga teknis kefarmasian didapatkan kegiatan 
langsung 37,85%, kegiatan tidak langsung 
27,94%, kegiatan lain produktif 14,32%, 
kegiatan lain tidak produktif 24,89%, sehingga 
kegiatan produktif tenaga teknis kefarmasian 
80,11%. 
 
Penggunaan waktu produktif 

Waktu produktif dipakai untuk 
menghitung besarnya standar beban kerja yaitu 
dengan membagi waktu kerja tersedia dengan 
rerata waktu produktif yang diperlukan untuk 
menyelesaikan satu satuan produk layanan 
(Ilyas, 2004). Berdasarkan data yang didapat 
dari work sampling dan daily log didapatkan 
waktu kerja produktif dalam total waktu satu 
hari adalah adalah 1950 menit atau 90,3%. 
Selanjutnya, data waktu kerja produktif 
bersama dengan data sekunder dimasukkan ke 
dalam rumus perhitungan jumlah tenaga dari 
Workload Indicators of Staffing Need (WISN) 
(Shipp, 1998). 
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Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga 
farmasi berdasarkan indikator beban 
kerja (Metode WISN). 
Langkah-langkah perhitungan kebutuhan 
tenaga kesehatan berdasarkan metode WISN 
melalui 5 langkah sebagai berikut (Depkes RI, 
2004): 
1. Menetapkan Unit Kerja dan Kategori SDM 

Bertujuan untuk memperoleh kategori 
SDM yang bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit. 

2. Menetapkan Waktu Kerja tersedia 
Standar kegiatan adalah waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang pekerja yang 
terdidik dan terlatih dengan baik terampil 
dan berdedikasi untuk melaksanakan suatu 
kegiatan sesuai standar profesional dalam 
keadaan setempat (WHO, 2010). Tujuan 
penetapan standar waktu kerja adalah 
memperoleh waktu kerja tersedia untuk 
setiap kategori SDM yang bekerja di unit 
pelayanan salama kurun waktu satu tahun. 
Keterangan : 
A = Hari kerja tersedia selama satu tahun 
yang berlaku di Rumah Sakit 
B = Cuti tahunan  
C = Pendidikan dan Pelatihan/Diklat 

Adalah waktu tiap kategori SDM 
mengikuti pendidikan dan pelatihan 

D = Hari Libur Nasional 
E = Ketidakhadiran kerja 

Adalah ketidakhadiran kerja setiap 
kategori SDM selama satu tahun, 
karena alasan sakit, tidak masuk 
dengan atau tanpa izin  

F = Waktu Kerja 
Waktu kerja tersedia selama satu hari 
sesuai peraturan yang berlaku 

Adapun rumus waktu kerja tersedia yaitu:  
Waktu kerja tersedia =  
(A - (B+C+D+E)) X F 

3. Menyusun Standar beban kerja 
Standar Beban Kerja adalah suatu kegiatan 
pokok yang disusun berdasarkan waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan (rerata waktu) yang dimiliki oleh 
setiap kategori SDM. Rerata waktu untuk 

menyelesaikan kegiatan pelayanan sangat 
bervariasi dan sesuai dengan karakteristik 
pasien (umur, jenis kelamin) jenis dan 
beratnya penyakit, prasarana serta 
kompetensi setiap SDM. Dalam 
menetapkan rerata waktu dapat ditetapkan 
berdasarkan standar, pengalaman selama 
bekerja, kesepakatan bersama dan 
berdasarkan pengalaman. Beban kerja 
setiap kategori SDM di unit kerja rumah 
sakit meliputi: 
a. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh 

setiap kategori tenaga 
b. Rerata waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tiap kegiatan pokok 
c. Standar beban kerja per satu tahun 

setiap kategori SDM 
Beban kerja standar diperoleh dengan 
membagi waktu kerja tersedia selama 
setahun dengan unit waktu untuk kegiatan 
tertentu (WHO, 2010). 

4. Menyusun Standar kelonggaran 
Standar kelonggaran adalah standar 
kegiatan untuk berbagai kegiatan dimana 
tidak dilakukan pencatatan statistik 
tahunan secara teratur. Standar 
kelonggaran ditulis sebagai persentase dari 
waktu kerja sesungguhnya (Depkes, 
2009). Penyusunan standar kelonggaran 
bertujuan untuk diperolehnya faktor 
kelonggaran setiap kategori SDM, meliputi 
jenis kegiatan dan dibutuhkan waktu utuk 
menyelesaikan suatu kegiatan yang rutin 
dilakukan, baik kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan pelayanan atau program 
di instalasi farmasi atau yang tidak 
berkaitan langsung.  
Produktivitas tenaga kerja tidak mungkin 
mencapai 100%, karena adanya faktor 
kelelahan dan kejenuhan dari tenaga kerja 
tersebut sebesar 15%, sehingga 
produktivitasnya hanya 85% (Hellwig, 
1991). Sedangkan menurut International 
Labour Organization (ILO), faktor minimal 
kelonggaran tenaga kerja yang mencakup 
keletihan dan kejenuhan, untuk pria 
mencapai 9% sedangkan untuk wanita 
11%. Tenaga kerja dianggap produktif bila 
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mampu menyelesaikan 80% dari beban 
tugasnya (Ilyas, 2004) 
Untuk mengetahui standar waktu 
kelonggaran dapat dilakukan dengan 
pengamatan dan wawancara setiap kategori 
SDM terhadap frekuensi kegiatan dalam 
satu hari, minggu atau bulan dan waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
kegiatan. Faktor kelonggaran individu 
diperoleh dengan menghitung waktu yang 
digunakan beberapa petugas tersebut 
untuk semua kegiatan tambahan dalam 
setahun dan dibagi dengan waktu kerja 
tersedia (Depkes, 2009). 
 
Standar Kelonggaran = Rata-rata waktu 
per faktor kelonggaran 
Waktu Kerja Tersedia 
 

5. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan 
per unit kerja 
Perhitungan kebutuhan SDM per Unit 
kerja bertujuan untuk memperoleh jumlah 
dan kategori SDM per Unit kerja sesuai 
dengan beban kerja selama satu tahun. 
Berbagai data yang diperlukan untuk 
perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja 
meliputi, waktu kerja tersedia, standar 
beban kerja, standar kelonggaran masing-
masing kategori SDM dan jumlah kegiatan 
tiap unit kerja selama satu tahun. 
Kebutuhan SDM =   Kuantitas kegiatan 
Pokok   + Standar Kelonggaran 

 
Standar Beban Kerja 

Jumlah waktu kegiatan diubah dalam 
bentuk menit, dengan cara dikalikan lima 
karena pengamatan dan pencatatan kegiatan 
dilakukan setiap lima menit. Hasilnya 
merupakan jumlah waktu setiap jenis kegiatan 
selama waktu kerja. Jumlah waktu tersebut 
kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan 
jumlah waktu setiap kegiatan apoteker selama 
tujuh (7) hari dan asisten apoteker selama tujuh 

(7) hari terbagi atas shift pagi, sore dan malam. 
Jumlah waktu setiap jenis kegiatan dibagi hari 
pengamatan sehingga didapat rerata jumlah 
waktu setiap jenis kegiatan selama satu hari. 
Data ini kemudian digunakan untuk 
menghitung rerata waktu penyelesaian setiap 
unit kegiatan pokok, standar beban kerja dan 
standar kelonggaran. Penghitungan jumlah 
kebutuhan tenaga dilakukan dengan 
memasukkan data primer yaitu jumlah waktu 
setiap pola kegiatan dan data sekunder ke 
dalam rumus WISN.  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian 
Hasil Penelitian adalah sebagai berikut 
Tabel 1. Perhitungan Hari Kerja Efektif 
Kod
e 

Faktor 
Nilai Keterangan 

A Hari Kerja 312 Hari/Tahun 

B Cuti Tahunan 12 Hari/Tahun 

C Diklat 12 Hari/Tahun 

D 
Hari libur 
Nasional 16 Hari/Tahun 

E Ketidak hadiran  7 Hari/Tahun 

F Waktu kerja 8 Jam/hari 

 Hari kerja tersedia  265 
Hari kerja/ 

tahun 

 Waktu kerja tersedia  2120 Jam/tahun 

 Waktu kerja tersedia  127200 menit/tahun 

Sumber: Data Primer dan Unit Kepegawaian 
RSJ Menur Tahun 2104 
Tabel 2. Perhitungan Standar Waktu 
Kelonggaran 

Waktu kelonggaran 

Kegiatan 
Waktu 

(menit/tahun) 

Standar 
Kelonggaran 

(SKL) 

Rapat 
intern 
Farmasi 360           0,003  

Sosialisasi 120           0,001  

Ishoma 7300           0,067  

Total             0,072  

Sumber: Data Primer dan Unit Kepegawaian 
RSJ Menur Tahun 2104 
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Tabel 3. Perhitungan Beban Kerja Apoteker 

Jenis Kegiatan 
Standar 
Waktu 
(Menit) 

SBK Frekuensi 
Kebutuhan 

SDM 

Membuat kerangka acuan 54 2,356 1 0.000 

Menelaah/mengkaji data-data 60 2,120 1 0.000 

Membuat rencana kegiatan 18 7,067 1 0.000 

Menyajikan rencana kegiatan 40 3,180 1 0.000 

Mengklasifikasi perbekalan farmasi 60 2,120 4 0.002 

Menentukan jenis perbekalan farmasi 12 10,600 4 0.000 

Inventarisasi pemasok 48 2,650 4 0.002 

Menilai mutu pemasok 21 6,057 4 0.001 

Mengolah data perencanaan 54 2,356 4 0.002 

Menyusun rencana kebutuhan 60 2,120 4 0.002 

Menyajikan rencana kebutuhan 80 1,590 4 0.003 

Membuat surat pesanan 12 10,600 48 0.005 

Menganalisa usulan pembelian 60 2,120 4 0.002 

Meretur perbekalan farmasi yang tidak sesuai 
spesifikasi 

15 8,480 12 0.001 

Menilai barang sumbangan/hibah 60 2,120 4 0.002 

Memeriksa perbekalan farmasi 18 7,067 36 0.005 

Mengelompokan perbekalan farmasi 30 4,240 36 0.008 

Menyusun perbekalan farmasi 42 3,029 36 0.012 

Memeriksa catatan/ bukti perbekalan farmasi 20 6,360 36 0.006 

Mengkaji permintaan perbekalan farmasi 
distribusi 

12 10,600 12 0.001 

Merekapitulasi usulan penghapusan 48 2,650 1 0.000 

Menganalisa usulan penghapusan 60 2,120 1 0.000 

Membuat jadwal penghapusan 12 10,600 1 0.000 

Mengawasi proses pemusnahan 180 707 1 0.001 

Menyusun laporan pengelolaan perbekalan 
farmasi 

60 2,120 12 0.006 

Evaluasi kegiatan pengelolaan perbekalan 
farmasi 

90 1,413 12 0.008 

Mengkaji resep (NR) (200 lbr/hari) 2 63,600 53000 0.833 

Memeriksa obat pada resep (NR) 2 63,600 53000 0.833 

Menyerahkan resep (NR) 2 63,600 53000 0.833 

Mengkaji resep (R) (20 lbr/hari) 4 31,800 5300 0.167 

Memeriksa obat pada resep (R) 4 31,800 5300 0.167 

Menyerahkan resep (R) 2 63,600 5300 0.083 

Membaca dan mengkaji daftar terapi dosis 
unit 

20 6,360 2650 0.417 

Memeriksa obat dosis unit 6 21,200 2650 0.125 
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Jenis Kegiatan 
Standar 
Waktu 
(Menit) 

SBK Frekuensi 
Kebutuhan 

SDM 

Menyerahkan obat dosis unit 4 31,800 2650 0.083 

Merekap rincian pemakaian obat dan biaya 8 15,900 2650 0.167 

Visite ke ruang rawat 24 5,300 2650 0.500 

Pelayanan Informasi Obat 30 4,240 48 0.011 

Konseling Obat 48 2,650 2650 1.000 

Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga 
kesehatan lain 

180 707 12 0.017 

Evaluasi Penggunaan Obat 60 2,120 12 0.006 

Pemantauan Terapi Obat 105 1,211 2650 2.188 

Monitoring Efek Samping Obat 180 707 2 0.003 

Pemantauan kadar obat dalam darah 180 707 12 0.017 

Menganalisis efektivitas biaya 80 1,590 12 0.008 

Menyusun laporan farmasi klinis 60 2,120 60 0.028 

Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan 
farmasi 

180 707 1 0.001 

Memimpin satuan unit kerja 51 2,494 265 0.106 

Operan  5 25,440 365 0.014 

Total    7,678 

Analisa WISN Kebutuhan Tenaga Apoteker: 
a. Jumlah kebutuhan SDM   7,678 + 0,072 = 7.749  
b. SDM saat ini      5 orang  
c. Ratio WISN  (b/a)   0.645  
d. Analisa Ratio WISN   KURANG 

 
Tabel 4. Perhitungan Beban Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 

Jenis Kegiatan Standar 
Waktu 
(menit) 

SBK Frekue
nsi 

Kebutuhan 
SDM 

Mengumpulkan data-data perencanaan dari 
unit pengguna 

20  6,360  4  0.001  

Merekapitulasi data-data kebutuhan 
perbekalan farmasi sesuai kebutuhan 

60  2,120  4  0.002  

Menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi 60  2,120  4  0.002  

Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi 20  6,360  36  0.006  

Menyimpan perbekalan farmasi 20  6,360  36  0.006  

Mendistribusikan perbekalan farmasi 20  6,360  12  0.002  

Mengumpulkan data dan membuat usulan 
daftar penghapusan 

60  2,120  1  0.000  

Menyusun laporan kegiatan pengelolaan 
perbekalan farmasi 

60  2,120  12  0.006  

Enteri Resep (NR) (200 lbr/hari) 3  42,400  53000  1.250  

Menerima Telepon (4 telp/hari) 5  25,440  1060  0.042  

Mengacckan obat substitusi (10 acc/hari) 5  25,440  2650  0.104  
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Jenis Kegiatan Standar 
Waktu 
(menit) 

SBK Frekue
nsi 

Kebutuhan 
SDM 

Mengambilkan obat (NR) 3 42,400 53000 1.250 

Menulis di kartu stok (NR) 1 127,200 53000 0.417 

Memberi Etiket dan membungkus (NR) 1 127,200 53000 0.417 

Mengecek Obat (NR) 2 63,600 53000 0.833 

Menyerahkan obat ke pasien 2 63,600 53000 0.833 

Enteri Resep (R) (20 lbr/hari) 4 31,800 5300 0.167 

Mengambilkan obat (R) 3 42,400 5300 0.125 

Menulis di kartu stok (R) 1 127,200 5300 0.042 

Membuka bungkus obat yg diracik 1 127,200 5300 0.042 

Memblender obat racikan + didiamkan 5 25,440 5300 0.208 

Membungkus obat racikan/ capsul 30 4,240 5300 1.250 

Mengecek Obat (R) 4 31,800 5300 0.167 

Menyerahkan obat ke pasien (R) 2 63,600 5300 0.083 

Racikan salep 12 10,600 12 0.001 

Retur Obat Ranap dan Rajal 6 21,200 23600 1.113 

Melakukan rekapitulasi dan pembendelan 
resep 

15 8,480 24 0.003 

Menyiapkan kebutuhan obat untuk tiap kali 
pemakaian dosis unit 

5 25,440 51675 2.031 

pengiriman ODD 15 8,480 1590 0.188 

Membuat rincian pemakaian obat dan 
biayanya 

60 2,120 2650 1.250 

Operan  5 25,440 365 0.014 

Total    11,853 

Analisa WISN Kebutuhan Tenaga Teknis Kefarmasian: 
a. Jumlah kebutuhan SDM 11,853 + 0,072  = 11.925  
b. SDM sekarang    10 orang  
c. Ratio WISN (b/a)  0.839  
d. Analisa Ratio WISN  KURANG 

 
Hasil perhitungan kebutuhan tenaga dengan 
menggunakan metode Workload indicator of 
Staffing Need (WISN) didapatkan kekurangan 
kebutuhan apoteker sebanyak tiga (3) orang 
dan tenaga teknis kefarmasian sebanyak dua (2) 
orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah 
tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 
yang ada sekarang belum sesuai dengan 
kebutuhan. 

Hasil penghitungan kebutuhan tenaga 
dengan WISN ditentukan oleh ketepatan data 
kegiatan di instalasi farmasi RSJ Menur. 
Penghitungan beban kerja standar tergantung 
kepada kejujuran petugas untuk mengukur 

lama pelaksanaan pekerjaannya. Terkadang 
petugas berusaha memperpanjang waktu 
pelaksanaan pekerjaannya agar mendapat 
penghitungan kebutuhan tenaga yang besar 
sehingga tenaga di unitnya tidak dikurangi. 

Hasil wawancara mendalam dengan 
informan didapatkan bahwa belum terdapat 
metode tertentu yang digunakan dalam 
menghitung kebutuhan SDM di instalasi 
farmasi RSJ Menur. Perencanaan kebutuhan 
SDM dilaksanakan berdasarkan perkiraan 
dengan melihat fasilitas, jenis tenaga kesehatan 
dan jenis pelayanan yang diberikan di RSJ 
Menur.  
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Dari hasil wawancara dan observasi, 
juga didapatkan beberapa penyebab tingginya 
beban kerja yaitu belum optimalnya 
penggunaan SIM yang terintegrasi di RSJ 
Menur, sebagai contoh di instalasi farmasi, 
petugas perlu menginput pelayanan 
kefarmasian di dalam 3 macam sistem yang 
berbeda yang satu sama lain belum terintegrasi 
dengan baik, juga terdapat kegiatan monitoring 
evaluasi terhadap pengadaan stok obat dan alat 
kesehatan yang masih dilakukan secara manual 
karena hasil akhir dalam 3 sistem penginputan 
masih tidak valid. Kegiatan visite di ruang 
rawat inap pada tahun 2015 dijalankan oleh 1 
orang apoteker yang hanya mampu dilakukan 
pada satu (1) ruang rawat inap dari enam (6) 
ruang rawat inap, sehingga diperlukan 
tambahan tenaga untuk ke depannya untuk 
mengurangi beban kerja apoteker.  

Selain itu, hambatan yang ditemukan 
dalam instalasi farmasi antara lain obat 
terkadang kosong/habis, sulitnya rekrutmen 
tenaga, dokter masih didapatkan meresepkan 
obat di luar formularium. Peneliti 
menyarankan program diklat untuk lebih 
mengoptimalkan penggunaan waktu kerja yang 
ada untuk kegiatan produktif, dimana 
pelaksanaan kegiatan dapat menambah kredit 
poin untuk jabatan fungsional apoteker dan 
tenaga teknis kefarmasian yang berstatus PNS, 
misalnya dengan mengintensifkan kegiatan PIO 
dan visite ke rawat inap. Hal yang penting 
adalah menggerakkan pegawai yang merupakan 
salah satu tugas kepala instalasi farmasi sebagai 
manajer. 

Peningkatan peran manajer (kepala 
instalasi farmasi) dilakukan dengan melakukan 
penyusunan standar pekerjaan serta 
memotivasi pegawai. Berbagai program yang 
diperkirakan mampu mewujudkan tujuan 
peningkatan motivasi tersebut antara lain 
pemberian insentif, membuat uraian pekerjaan 
yang jelas dan terinci, pelatihan dan 
peningkatan kemampuan yang realistis dan 
sebagainya (Gomes, 2001). 

Penyelenggaraan pelayanan 
kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga farmasi 
profesional yang berwenang berdasarkan 

undang-undang, memenuhi persyaratan dari 
segi aspek hukum, strata pendidikan, kualitas 
maupun kuantitas dengan jaminan kepastian 
adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan 
dan sikap keprofesian terus menerus dalam 
rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan 
pelanggan.  
 
Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan  

Kegiatan pada tenaga farmasi di 
Instalasi Farmasi RSJ Menur yaitu pada tenaga 
apoteker terdiri dari kegiatan langsung 
37,56%, kegiatan tidak langsung 29,93%, 
kegiatan lain produktif 15,44%, kegiatan lain 
tidak produktif 20,07%, sehingga kegiatan 
produktif tenaga apoteker 81,93%. Pada 
tenaga teknis kefarmasian didapatkan kegiatan 
langsung 37,85%, kegiatan tidak langsung 
27,94%, kegiatan lain produktif 14,32%, 
kegiatan lain tidak produktif 24,89%, sehingga 
kegiatan produktif tenaga teknis kefarmasian 
80,11%. Hasil penelitian didapatkan Rasio 
beban kerja tenaga farmasi untuk apoteker 
sebesar 0,645 dan tenaga teknis kefarmasia 
sebesar 0,839 yang berarti belum sesuai 
dengan kebutuhan. Jumlah kebutuhan tenaga 
farmasi berdasarkan pendekatan perhitungan 
rumus WISN adalah sebanyak tiga (3) orang 
apoteker dan dua (2) orang tenaga teknis 
kefarmasian.  
 
Saran 
1. Melalui hasil perhitungan kebutuhan 

jumlah tenaga farmasi sebanyak tiga (3) 
orang apoteker dan dua (2) orang tenaga 
teknis kefarmasian, maka dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi manajemen RSJ 
Menur untuk segera mengambil kebijakan 
yang sesuai, misalnya melakukan 
rekrutmen untuk tenaga apoteker dan 
tenaga teknis kefarmasian, pemberian 
pelatihan kepada tenaga apoteker dan 
tenaga teknis kefarmasian untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
produktivitas. 

2. Hasil penelitian dengan metode work 
sampling, sebaiknya dilakukan ulang secara 
berkala dan dilakukan penelitian lebih 
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lanjut untuk mendapatkan gambaran 
sesungguhnya terhadap pola penggunaan 
waktu kegiatan pada tenaga yang diamati. 
Untuk mengurangi bias dari hasil 
pengamatan kegiatan, waktu penelitian 
sebaiknya dilakukan lebih dari tujuh hari. 
Karena mungkin masih terdapat kegiatan 
yang tidak terpantau dan tercatat.  

3. Manajemen dapat memfasilitasi instalasi 
farmasi untuk meningkatkan kegiatan 
sesuai dengan kewenangannya, sehingga 
penggunaan waktu kerja untuk kegiatan 
produktif meningkat, seperti melakukan 
kegiatan baru yang belum pernah 
dilakukan antara lain membuat karya tulis 
ilmiah berdasarkan penelitian. 

4. Peningkatan peran manajer (kepala 
instalasi farmasi) dalam memotivasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan 
peningkatan pelayanan kefarmasian di 
Instalasi Farmasi RSJ Menur. 

5. Penelitian yang akan datang dapat 
mempertimbangkan pemakaian metode 
time and motion study untuk melihat 
penggunaan waktu kerja dan kualitas kerja 
yang dihasilkan. 
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Abstract 

Background: Puskesmas in Sidoarjo not meet the target (100%) in the input data  P-Care. Puskesmas 
Sekardangan most widely clicking on the entry of patients from January to December 2015 (92.48%). While 
Puskesmas Kedungsolo is the least make entry BPJS patients during January-December 2015 (12.81%). 
Purpose: Develop recommendations for improving P-Care usage by officers at Primary health centers in Sidoarjo. 
Method: use quantitative and observational based on data input P-Care by officers at Primary health centers in 
Sidoarjo. 
Results: Several factors influence P-Care usage Health Center staff Sidoarjo regency is the presence or absence of 
facilitating conditions, behavior intentions to use, social influence against performance expectancy, and social 
influence against effort expectancy. There was no effect of performance expectancy, effort expectancy, social 
influence, and facilitating conditions on the behavior intentions to use. This shows that the intention to continue to 
use is not affected by the performance expectations, effort expectations, social influence and the presence or absence 
of infrastructure. P-Care use not only depends on the intention to continue using it also depends on the presence or 
absence of infrastructure. 
Conclusion: The use of P-Care application by the clerk at the health center Sidoarjo regency could be improved 
through the efforts complement existing facilities and infrastructure as well as their social impact (social influence) 
in this case is the support from organizations and peers. 
Keywords: Applications P-Care, Officer P-Care health center, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology), SEM, AMOS. 

 
Abstrak 

Latar Belakang: Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi target (100%) dalam 
menginput data P-Care. Puskesmas Sekardangan paling banyak meng-entry pasien pada Januari-
Desember 2015 (92.48%).   Sedangkan Puskesmas Kedungsolo adalah yang paling sedikit melakukan 
entry pasien BPJS selama Januari-Desember 2015 (12.81%).  
Tujuan: Menyusun  rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi P-Care oleh petugas di 
Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. 
Hasil:Beberapa faktor mempengaruhi penggunaan P-Care petugas Puskesmas Kabupaten Sidoarjo 
adalah ada tidaknya sarana prasarana (facilitating conditions), Niat untuk terus menggunakan (behavior 
intentions to use), faktor sosial (social influence) terhadap harapan kinerja (performance expectancy), dan 
faktor sosial (social influence) terhadap harapan usaha (effort expectancy). Tidak ada pengaruh performance 
expectancy, effort expectancy, social influence, dan  facilitating conditions terhadap behavior intentions to use. 
Hal ini menunjukkan bahwa niat untuk terus menggunakan tidak dipengaruhi oleh harapan kinerja, 
harapan usaha, pengaruh social maupun ada tidaknya sarana prasarana. Penggunaan P-Care tidak hanya 
dipengaruhi oleh adanya niat untuk terus menggunakan akan tetapi juga dipengaruhi ada tidaknya 
sarana dan prasarana.  
Kesimpulan: Penggunaan aplikasi P-Care oleh petugas di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo dapat 
ditingkatkan melalui upaya melengkapi sarana dan prasarana yang ada serta adanya pengaruh sosial 
(social influence) dalam hal ini adalah dukungan dari organisasi maupun teman sejawat. 
Kata Kunci: Aplikasi P-Care, Petugas P-Care Puskesmas, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology), SEM, AMOS. 
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PENDAHULUAN 
Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas 

membutuhkan adanya sistem informasi di 
dalamnya. Sistem Informasi Puskesmas 
merupakan suatu tatanan yang menyediakan 
informasi untuk membantu proses 
pengambilan keputusan dalam melaksanakan 
manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran 
kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan No. 
75 tahun 2014).  Dalam konteks ini maka 
penggunaan teknologi informasi guna 
menunjang pelayanan kesehatan menjadi tidak 
dapat dihindarkan.    

Sejak Januari tahun 2014 aplikasi P-Care 
berguna untuk verifikasi kepesertaan BPJS 
Kesehatan layanan primer (Puskesmas dan 
Dokter Keluarga yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan) maupun layanan rujukan. 

Sistem ini adalah online sehingga harus 
terkoneksi langsung jaringan internet. Pada 

dasarnya dengan adanya P-Care, diharapkan 
semua data kesehatan, khususnya yang 
berhubungan dengan pelayanan pasien bersifat 
real time, terintegrasi dari setiap bagian di suatu 
institusi pelayanan kesehatan. 

Aplikasi P-Care mempunyai fungsi utama 
sebagai gatekeeper, artinya  Puskesmas (dan 
dokter keluarga) sebagai PPK I memegang 
kunci siapa saja pasien di depan meja 
pendaftaran yang berhak untuk mendapatkan 
faslitas pelayanan kesehatan. Kemampuan P-
Care dalam hal mendeteksi pasien yang dijamin 
tersebut terdaftar dan “aktif” dan apabila 
dipandang perlu dirujuk sehingga ada output 
nomor rujukan yang dibaca oleh referral sistem 
diatasnya (PPK II dan PPK III/Rumah Sakit 
Rujukan) akan meningkatkan aspek continuity of 
care (kesinambungan pelayanan) dengan 
dasar patient safety (keselamatan pasien). 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Input Data P-Care  BPJS Kesehatan di 26 Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo 

periode Januari – Desember 2015 

No. Nama Puskesmas 
Jumlah 

kunjungan 
pasien BPJS 

Input data 
pasien BPJS 

Persentase 
kumulatif 

Target 

1 Balongbendo 38.876 24.173 62.18% 

100% 

2 Barengkrajan 18.357 13.285 72.37% 

3 Buduran 22.570 18.357 81.33% 

4 Candi 17.842 8.168 45.78% 

5 Ganting 7.575 6.409 84.61% 

6 Gedangan 17.388 12.720 73.15% 

7 Jabon 17.916 13.734 76.66% 

8 Kedungsolo 50.323 6.448 12.81% 

9 Kepadangan 14.243 3.009 21.13% 

10 Krembung 23.538 16.047 68.17% 

11 Krian 42.686 38.796 90.89% 

12 Medaeng 18.404 12.077 65.62% 

13 Porong 19.722 9.606 48.71% 

14 Prambon 34.517 26.805 77.66% 

15 Sedati 23.633 10.751 45.49% 

16 Sekardangan 15.448 14.286 92.48% 

17 Sidoarjo 17.466 11.181 64.02% 

18 Sukodono 33.749 24.987 74.04% 

19 Taman 52.278 45.722 87.46% 

20 Tanggulangin 18.356 7.886 42.96% 

21 Tarik 48.264 41.719 86.44% 
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22 Trosobo 16.156 9.533 59.01% 

23 Tulangan 13.160 7.270 55.24% 

24 Urangagung 10.407 5.099 49.00% 

25 Waru 34.723 27.134 78.14% 

26 Wonoayu 31.741 17.966 56.60% 

  Rata-rata persentase 
kumulatif 

  64.31% 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2015. 
 

Tabel 1. Terlihat bahwa semua 
Puskesmas belum memenuhi target (100%) 
dalam menginput data P-Care. Puskesmas 
Sekardangan paling banyak meng-entry pasien 
pada Januari-Desember 2015 (92.48%).   
Sedangkan Puskesmas Kedungsolo adalah yang 
paling sedikit melakukan entry pasien BPJS 
selama Januari-Desember 2015 (12.81%).   
Mengacu pada latar belakang di atas masalah 
yang diambil adalah masih rendahnya input 
data P-Care oleh petugas Puskesmas di 
Kabupaten Sidoarjo (64.31%). 
 
Masalah 
Semua Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo 
belum memenuhi target (100%) dalam 
menginput data P-Care.  
 
Tujuan 
Menyusun  rekomendasi untuk meningkatkan 
penggunaan aplikasi P-Care oleh petugas di 
Puskesmas Kabupaten Sidoarjo 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sistem Informasi Puskesmas 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
No.75 tahun 2014 Pelayanan Kesehatan adalah 
upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada 
masyarakat, mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, 
dan dituangkan dalam suatu sistem. Sistem 
Informasi Puskesmas merupakan suatu tatanan 
yang menyediakan informasi untuk membantu 
proses pengambilan keputusan dalam 
melaksanakan manajemen puskesmas dalam 
mencapai sasaran kegiatannya.  Pasal 43 
menjelaskan:  

1. Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan 
sistem informasi Puskesmas. 

2. Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
diselenggarakan secara eletronik atau non 
elektronik. 

3. Sistem informasi Puskesmas paling sedikit 
mencakup: 
a. pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Puskesmas dan jaringannya; 
b. survei lapangan; 
c. laporan lintas sektor terkait; dan 
d. laporan jejaring fasilitas pelayanan 

kesehatan di wilayah kerjanya. 
 
Pasal 44 menjelaskan: 
1. Sistem Informasi Puskesmas merupakan 

bagian dari sistem informasi kesehatan 
kabupaten/kota. 

2. Dalam menyelenggarakan sistem informasi 
Puskesmas, Puskesmas wajib 
menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas 
secara berkala kepada dinas kesehatan 
kabupaten/kota. 

3. Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber 
data dari pelaporan data kesehatan prioritas 
yang diselenggarakan melalui komunikasi 
data. 

Aplikasi P-Care 
Dengan dijalankannya BPJS Kesehatan 

di awal tahun 2014 ini, maka seluruh Fasilitas 
Kesehatan (FasKes) yang berafiliasi dengan 
BPJS-Kes. dibekali dengan aplikasi pengolah 
data untuk menunjang pelaksanaan BPJS-Kes. 
Untuk aplikasi pengolah data di FasKes Primer 
maka dibekali dengan P-Care (Primary Care) – 
BPJS, BPJS Kesehatan (2016). 
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 Pada dasarnya, P-Care mempunyai 2 
fungsi besar, yaitu (1) Pendaftaran Pasien, 
dimana entry data dilaksanakan oleh petugas 
pendaftaran, dan (2) Pelayanan Pasien, dimana 
entry data dilaksanakan oleh dokter (atau 
petugas Balai Pengobatan), didalamnya juga 
terdapat fitur pembuatan rujukan, dimana 
datanya akan dapat langsung terbaca di FasKes 
Rujukan. Selain kedua fungsi tersebut terdapat 
fitur tambahan seperti preview data 
kunjungan, jumlah peserta BPJS yang terdaftar 
di suatu faskes primer, serta pengolahan data 
tenaga medis dan fitur penggantian password. 
Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology 

Kehadiran teknologi informasi telah 
banyak merubah organisasi. Teknologi 
informasi telah banyak meningkatkan kenerja. 
Supaya teknologi informasi dapat 
meningkatkan kinerja, teknologi ini harus 
dapat diterima dan digunakan terlebih dahulu 
oleh pemakainya. Menjelaskan bagaimana 
teknologi diterima dan digunakan oleh pemakai 
merupakan penelitian yang menarik. Beberapa 
teori yang didasarkan pada psikologi dan 
sosiologi telah dikenakan dan digunakan untuk 
menjelaskan fenomena ini (Venkatesh, et al., 
2003). 

Venkatesh, et al. (2003) mengkaji teori 
tentang penerimaan teknologi oleh pemakai 
sistem. Sebanyak delapan buah teori dikaji 
sebagai berikut ini: 

1. Teori tindakan beralasan (theory of reasoned 
action atau TRA)¸ .Ajzen dalam 
(Jogiyanto,2007) 

2.  Model penerimaan teknologi (technology 
acceptance model atau TAM), Davis 
(1989). 

3. Model motivasional (motivational model 
atau MM) 

4.  Teori perilaku rencanaan (theory of 
planned behavior atau TPB), Ajzen (1991). 

5.  Model gabungan TAM dan TPB (a model 
combining the technology acceptance 
model and the theory of planned behavior 
atau TAM+TPB) 

6. Model pemanfaatan PC (model of PC 
utilization atau MPCU), Venkatesh (2003). 

7. Teori difusi inovasi (innovation diffusion 
theory atau IDT). 

8. Teori kognitif sosial (social cognitive theory 
atau SCT) 

Empat konstruk utama yang dianggap 
mempunyai peran penting dalam pengaruh-
pengaruh langsung terhadap penerimaan 
pemakai dan perilaku pemakaian. Keempat 
konstruk ini adalah, Ekspektansi kinerja 
(performance expectancy), ekspektansi usaha 
(effort expectancy), pengaruh sosial (social 
influence), dan kondisi pemfasilitasi (facilitating 
condition).  Empat konstruk utama tersebut 
dianggap mempunyai peran penting dalam 
pengaruh  langsung terhadap penerimaan 
pemakai (behavior intention  to use) dan perilaku 
pemakaian/penggunaan (use behavior). 

PEMBAHASAN 
Penelitian dilaksanakan di Puskesmas 

wilayah Kabupaten Sidoarjo. Lokasi 
pengambilan data dari responden melalui 
kuesioner dilakukan di 26 Puskesmas di 
Kabupaten Sidoarjo.  Populasi dalam penelitian 
ini adalah petugas yang bertugas memasukkan 
data P- Care di 26 Puskesmas Kabupaten 
Sidoarjo.  Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu petugas yang bertugas 
memasukkan data P-Care sejumlah 100 orang 

dari 22 Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.  
Setiap Puskesmas diambil 1 orang petugas dari 
tiap unit yang menggunakan aplikasi P- Care. 

Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis SEM 
(Structural Equation Modeling) dari paket statistik 
AMOS. Jika dilihat dari penyusunan model 
serta cara kerjanya, SEM adalah gabungan dari 
analisis faktor dan analisis regresi yang dapat 
menjelaskan hubungan antar banyak variabel. 
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PE (Performance Expectancy) adalah variabel laten endogen 1 
EE (Effort Expectation) adalah variabel laten endogen 2 
SI (Social Influence) adalah variabel laten eksogen 1 
FC (Facilitating Conditions) adalah variabel laten eksogen 2 
BI (Behavior Intention) adalah variabel laten endogen 3 
PCU (Pcare Usage) adalah variabel laten endogen 4 
PU, ME, JF, RA, dan OE merupakan indikator-indikator pembentuk  laten endogen 1 
PEOU, C, dan EOU merupakan indikator-indikator pembentuk laten endogen 2 
SN, SF, dan I merupakan indikator-indikator pembentuk laten eksogen 1 
PBC dan K merupakan indikator-indikator pembentuk laten eksogen 2 

𝑍1, 𝑍2 , 𝑑𝑎𝑛 𝑍3 merupakan indikator-indikator pembentuk laten endogen 3 

𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌5 merupakan indikator-indikator pembentuk laten endogen 4 

𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸21  adalah variabel-variabel error pengukuran dari indikator endogen dan eksogen 

𝐸22 , 𝐸23 , … , 𝐸25  adalah variabel-variabel error struktural 
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Tabel 2. Regression Weights: (Group number 
1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

EE <--- SI .676 .126 5.368 *** 
 

PE <--- SI .323 .078 4.123 *** 
 

BI <--- FC .149 .877 .170 .865 
 

BI <--- SI .476 1.375 .346 .729 
 

BI <--- EE -.070 .254 -.276 .783 
 

BI <--- PE .908 .488 1.858 .063 
 

PCU <--- BI .519 .098 5.294 *** 
 

PCU <--- FC .211 .090 2.328 .020 
 

OE <--- PE 1.000 
    

RA <--- PE 3.056 .552 5.535 *** 
 

JF <--- PE 2.461 .460 5.347 *** 
 

ME <--- PE .847 .282 3.007 .003 
 

PU <--- PE 2.590 .479 5.405 *** 
 

EOU <--- EE 1.000 
    

C <--- EE 1.620 .161 10.079 *** 
 

PEOU <--- EE .848 .106 8.013 *** 
 

I <--- SI 1.000 
    

SF <--- SI .812 .141 5.744 *** 
 

SN <--- SI .362 .126 2.869 .004 
 

K <--- FC 1.000 
    

PBC <--- FC .225 .071 3.173 .002 
 

Z3 <--- BI 1.000 
    

Z2 <--- BI .316 .086 3.688 *** 
 

Z1 <--- BI 1.062 .072 14.813 *** 
 

Y1 <--- PCU 1.000 
    

Y2 <--- PCU 1.172 .095 12.284 *** 
 

Y3 <--- PCU 1.219 .107 11.387 *** 
 

Y4 <--- PCU 1.325 .116 11.444 *** 
 

Y5 <--- PCU .788 .158 4.980 *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Standardized Regression Weights: 
(Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

EE <--- SI .794 

PE <--- SI .766 

BI <--- FC .162 

BI <--- SI .386 

BI <--- EE -.048 

BI <--- PE .311 

PCU <--- BI .630 

PCU <--- FC .277 

OE <--- PE .509 

RA <--- PE .940 

JF <--- PE .854 

ME <--- PE .345 

PU <--- PE .877 

EOU <--- EE .779 

C <--- EE .960 

PEOU <--- EE .749 

I <--- SI .616 

SF <--- SI .707 

SN <--- SI .315 

K <--- FC .916 

PBC <--- FC .331 

Z3 <--- BI .889 

Z2 <--- BI .361 

Z1 <--- BI .969 

Y1 <--- PCU .838 

Y2 <--- PCU .923 

Y3 <--- PCU .884 

Y4 <--- PCU .886 

Y5 <--- PCU .480 
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Pada uji kecocokan model struktural 
semua model yang dihipotesiskan diuji 
berdasarkan nilai signifikansinya. Nilai alpha 

 𝛼  atau taraf nyata yang digunakan sebesar 
5%. 
1. Analisis Pengaruh Performance Expectancy 

terhadap Behavior Intention to Use Aplikasi P-
Care.   
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel performance expectancy terhadap 
behavior intention to use memiliki nilai factor 
loading sebesar 0,311 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,063 yang lebih dari 0,05. Maka 
kesimpulan yang diambil adalah  tidak ada 
pengaruh antara performance expectancy 
terhadap behavior intention to use aplikasi P-
Care  oleh petugas Puskesmas Kabupaten 
Sidoarjo. 

2. Analisis Pengaruh Effort Expectancy terhadap 
Behavior Intention to Use Aplikasi P-Care  
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel effort expectancy terhadap  behavior 
intention to use memiliki nilai factor loading 
sebesar -0,048 dan  nilai signifikansi sebesar 
0,783 yang lebih besar dari 0,05. Maka 
kesimpulan yang diambil adalah  tidak ada 
pengaruh antara effort expectancy terhadap 
behavior intention to use aplikasi P-Care  oleh 
petugas Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. 

3. Analisis Pengaruh Social Influence terhadap 
Performance Expectancy Aplikasi P-Care  
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel social influence terhadap performance 
expectancy memiliki nilai factor loading 
sebesar 0,766 dan nilai signifikansi sebesar 
<0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Maka 
kesimpulan yang diambil adalah ada 
pengaruh antara social influence terhadap 
performance expectancy aplikasi P-Care  oleh 
petugas Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. 

4. Analisis Pengaruh Social Influence terhadap 
Effort Expectancy Aplikasi P-Care  
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel social influence terhadap effort 
expectancy memiliki nilai factor loading 
sebesar 0,794 dan nilai signifikansi sebesar 
<0,001  yang kurang dari 0,05. Maka 
kesimpulan yang diambil adalah ada 

pengaruh antara social influence terhadap 
effort expectancy  aplikasi P-Care  oleh petugas 
Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. 

5. Analisis Pengaruh Social Influence terhadap 
Behavior Intention to Use Aplikasi P-Care    
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel social influence terhadap behavior 
intention to use memiliki nilai factor loading 
sebesar 0,386 dan nilai  signifikansi sebesar 
0,729 yang lebih besar dari 0,05. Maka 
ksimpulan yang diambil adalah tidak ada 
pengaruh antara social influence terhadap 
behavior intention to use aplikasi P-Care  oleh 
petugas Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. 

6. Analisis Pengaruh Facilitating Condition 
terhadap Behavior Intention to Use Aplikasi P-
Care  
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel  facilitating condition terhadap 
behavior intention to use memiliki nilai factor 
loading sebesar 0,162 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,865 yang lebih besar dari 0,05. 
Maka kesimpulan yang diambil adalah  tidak 
ada pengaruh antara facilitating condition 
terhadap behavior intention to use aplikasi P-
Care  oleh petugas Puskesmas Kabupaten 
Sidoarjo. 

7. Aalisis Pengaruh Facilitating Condition 
terhadap Penggunaan Aplikasi P-Care  
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel facilitating condition  terhadap 
penggunaan aplikasi P-Care  memiliki nilai 
factor loading sebesar 0,277 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,020  yang lebih kecil 
dari 0,05. Maka kesimpulan yang diambil 
adalah ada pengaruh antara facilitating 
condition terhadap penggunaaan aplikasi P-
Care  (P-Care Usage) oleh petugas Puskesmas 
Kabupaten Sidoarjo. 

8. Analisis Pengaruh Behavior Intention to Use 
terhadap Penggunaan Aplikasi P-Care   
Berdasarkan output p-value di lampiran 5 
variabel behavior intention to use  terhadap 
penggunaan aplikasi P-Care  memiliki nilai 
factor loading sebesar 0,630 dan nilai 
signifikansi sebesar <0,001 yang lebih kecil 
dari 0,05. Maka kesimpulan yang diambil 
adalah ada pengaruh antara behavior intention 
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to use terhadap penggunaan aplikasi P-Care  
oleh petugas Puskesmas Kabupaten 
Sidoarjo. 

 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Performance Expectancy tidak berpengaruh 

terhadap Behavior Intention to Use Aplikasi P-
Care   

2.  Effort Expectancy tidak berpengaruh 
terhadap Behavior Intention to Use Aplikasi P-
Care  

3. Social Influence berpengaruh terhadap 
Performance Expectancy Aplikasi P-Care  

4. Social Influence berpengaruh terhadap Effort 
Expectancy Aplikasi P-Care  

5. Social Influence tidak berpengaruh terhadap 
Behavior Intention to Use Aplikasi P-Care    

6. Facilitating Condition tidak berpengaruh 
terhadap Behavior Intention to Use Aplikasi P-
Care  

7. Facilitating Condition berpengaruh terhadap 
Penggunaan Aplikasi P-Care  

8. Behavior Intention to Use berpengaruh  
terhadap Penggunaan Aplikasi P-Care   

 
Rekomendasi Upaya Peningkatan 
Penggunaan Aplikasi P-Care Oleh 
Petugas Puskesmas di Kabupaten 
Sidoarjo.  

Berikut ini adalah beberapa upaya 
rekomendasi sebagai bentuk pelayanan prima 
kepada masyarakat yaitu : 
1. Membuat Standar Operasional Prosedur 

penginputan data aplikasi P-Care oleh 
petugas Puskesmas Kabupaten Sidoarjo 
yang disahkan oleh Kepala Puskesmas. 

2. Menggali informasi dari masing-masing unit 
kerja melalui usulan tiap unit tentang 
kebutuhan informasi agar dapat menjadi 
masukan BPJS dan Dinas Kesehatan. 

3. Menyusun Job Description petugas aplikasi 
P-Care yang disahkan oleh Kepala 
Puskesmas. 

4. Pertemuan sesama petugas P-Care baik 
antar unit maupun antar puskesmas sebagai 
sarana diskusi untuk memecahkan 
masalah/kendala yang ada selama 
melakukan penginputan data aplikasi P-
Care. 

5. melakukan evaluasi dan analisis terhadap 
input data P-Care oleh petugas Puskesmas. 

6. Penginputan data aplikasi P-Care 
merupakan pertimbangan da;lam penilaian 
kinerja. 

7. Menempatkan tenaga yang kompeten dan 
mau dalam menginput data aplikasi P-Care. 
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Abstrak 

Latar belakang: perceived need merupakan penjumlahan dari kebutuhan individu terhadap suatu 
pelayanan kesehatan, sedangkan normative need adalah kebutuhan yang seharusnya diberikan oleh 
provider kepada pasien berdasarkan standar ilmu kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara kebutuhan dan permintaan masyarakat Kecamatan Lumajang 
terhadap pelayanan rawat jalan rumah sakit serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. 
Metode: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan rancang bangun 
cross sectional. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Lumajang. Sampel penelitian adalah 383 
orang dari populasi yang terbagi secara proporsional di 12 desa di Kecamatan Lumajang. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Pengambilan data 
melalui kuesioner yang telah diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  
Hasil dan pembahasan: penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat 
lumajang terhadap pelayanan rawat jalan rumah sakit dipengaruhi oleh faktor demografi 
masyarakat, faktor kepuasan pelayanan rumah sakit (faktor medis) dan jarak rumah sakit yang 
relatif dekat sebagai (faktor non medis).  
Kesimpulan: rumah sakit dalam menyusun kebijakan pelayanan rawat jalan sebaiknya perlu 
memperhatikan aspek kebutuhan dari masyarakat. 
Kata Kunci: Kebutuhan, Permintaan, Pelayanan Rawat Jalan, Rumah Sakit 
 
 

Abstract 
Background: perceived need is sum of an individual need on health services, whereas normative need is need 
that must be given by provider to patient based on standard of health sciences. This study aim to know 
relationship among need and demand Lumajang subdistrict community on services of outpatient and various 
factor that influence.  
Methods: this was an observational descriptive study using cross sectional design. Research Location in 
Lumajang subdistrict. Sample of this study is 883 persons from population that is devided proportionally at12 
village in Lumajang subdistrict. Technique of sample is used in this study is simple random sampling. Data 
was collected through questionnare that have examined with using validity and reability test 
Result and discussion: This study show that need and demand of Lumajang subdistrict community on 
services of outpatient in hospital were influenced by demography, satisfaction on services of hospital as medical 
factor and distance of hospital is near as nonmedica factor.  
Conclusion: hospital in arrange the policy of outpatient services had better observe need and demand aspect 
from community.  
Keywords: Need,  Demand, Outpatient Services, Hospital 
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Pendahuluan 
Perceived need merupakan penjumlahan 

dari kebutuhan individu terhadap suatu 
pelayanan kesehatan, sedangkan normative 
need adalah kebutuhan yang seharusnya 
diberikan oleh pemberi pelayanan (provider) 
kepada penderita berdasarkan standar ilmu 
kesehatan (Janis, 2014). Keadaan status 
kesehatan seseorang menimbulkan suatu 
kebutuhan yang dirasakan (felt need) dan 
membuat seseorang mengambil keputusan, 
untuk mencari pertolongan atau tidak.  

Di dalam pelayanan kesehatan, tidak 
selalu kebutuhan yang dirasakan tersebut 
berupa menjadi demand walaupun terdapat 
kemampuan konsumen untuk membeli. 
Masalah availabilitas, aseptabilitas dan 
aksesibilitas merupakan faktor yang harus 
lebih dipertimbangkan dari pada 
pertimbangan ekonomi. Berdasarkan data 
kunjungan rawat jalan di salah satu Rumah 
Sakit swasta Lumajang pada tahun 2014 
menunjukkan bahwa meskipun terjadi 
peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tetapi 
tingkat tren kunjungan cenderung semakin 
menurun. Hal tersebut mungkin disebabkan 
karena fasilitas kesehatan tersebut kurang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk 
itu kajian terhadap kebutuhan masyarakat 
yang diekspresikan dalam demand terhadap 
pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk 
pengembangan pelayanan kesehatan di masa 
mendatang. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui hubungan antara 
kebutuhan dan permintaan masyarakat 
Kecamatan Lumajang terhadap pelayanan 
rawat jalan rumah sakit serta berbagai faktor 
yang mempengaruhinya. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang menggunakan rancangan 
bangun cross sectional merupakan penelitian 
untuk mempelajari dinamika korelasi antara 
faktor-faktor resiko dengan efek, serta 
dilakukan dengan cara pendekatan observasi 
atau pengumpulan data sekaligus pada suatu 
saat. Populasi  pada penelitian ini  adalah  
semua  penduduk  usia  di  atas  15 tahun 
yang tersebar di 12 desa atau kelurahan di 
Kecamatan Lumajang. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 383 orang dari 
keseluruhan populasi yang terbagi secara 
proporsional di 12 desa atau kelurahan 
Kecamatan Lumajang. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
sampling acak sederhana atau simple random 
sampling, dimana setiap elemen populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk 
dipilih. Proporso pengambilan sampel secara 
rinci dideskripsikan melalui tabel 1. 

Pengumpulan data pada penelitian ini 
diperoleh dengan cara pengisian kuesioner 
yang telah disusun oleh peneliti dan 
selanjutnya akan dibagikan kepada semua 
sampel dalam penelitian ini. Sebelum 
dilakukan pembagian kuesioner, dilakukan 
uji validitas dan uji reliabilitas terlebih 

dahulu dengan tingkat kepercayaan (α) > 
0,5.  Adapun isi dari kuesioner pada 
penelitian ini berisikan tentang upaya 
peningkatan jasa pelayanan rawat jalan 
rumah sakit di Kecamatan Lumajang 
berdasarkan analisis need dan demand. 
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Tabel 1 Proporsi Pengambilan Sampel  

 No Desa/ Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Sampel 

1 Jogotrunan 8.447 39 

2 Jogoyudan 6.250 30 

3 Kepuharjo 6.637 32 

4 Tompokersan 15.199 73 

5 Ditotrunan 6.384 31 

6 Citrodiwangsan 11.675 55 

7 Rogotrunan 8.824 43 

8 Labruk Lor 3.244 16 

9 Banjarwaru 2.222 10 

10 Blukon 2.156 10 

11 Boreng 5.250 25 

12 Denok 4.029 19 

Total 80.317 385 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa penentuan 

jumlah sampel dilakukan berdasarkan jumlah 
penduduk pada setiap desa atau kelurahan di 
Kecamatan Lumajang. Sampel terbesar berada 
di Desa Citrodiwangsan sebesar 55 orang dari 
jumlah penduduk yang berjumlah 11.675 
orang. Sedangkan sampel terkecil terletak di 
Desa  Banjarwaru (jumlah penduduk 2.222 
orang) dan Blukon (jumlah penduduk 2.156 
orang), masing masing besar sampelnya sama 
yaitu 19 orang. 
 
Hasil Penelitian 
Karakteristik Responden 

Karakteristik demografi meliputi umur, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan 
dan pendapatan keluarga. Seluruh responden 
yang menjadi responden sebanyak 383 orang 
responden need dan dari total responden 
didapatkan 182 orang yang menjadi responden 
demand. 

 
Faktor yang Mempengaruhi Need 

Kecenderungan tempat berobat 
masyarakat Kecamatan Lumajang sebanyak 
kurang lebih 31,6% memilih berobat ke dokter 
praktik umum, menyusul sebanyak 27,2% 
memilih ke puskesmas dan sebanyak 23,8% 
memilih ke dokter spesialis. Sedangkan yang 
lain memilih ke bidan dan tenaga paramedis 
lainnya. 

Faktor pertimbangan menentukan 
pelayanan kesehatan diketahui bahwa faktor 
kualitas pelayanan menduduki peringkat 
pertama masyarakat dalam menentukan 
pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 48,8% dari 
seluruh responden, kemudian faktor jarak 
sebesar 19,1%, faktor tarif 18,5%, faktor 
kelengkapan sarana sebesar 12%, dan faktor 
lain-lain sebesar 1,6%. 

Mengenai pola tarif rawat jalan yang 
diharapkan lebih dari 50% responden 
mengharapkan pola tarif yang wajar sesuai 
dengan pelayanan yang diberikan, sebanyak 
15,7% berharap pola tarif yang murah. Selain 
itu, ada 15,9% responden yang berharap boleh 
mahal asal pelayanan memuaskan dan sebesar 
13,3% responden tidak mempertimbangkan 
tarif yang penting kualitas pelayanannya 
memuaskan. 

Tentang prioritas utama selain 
perawatan medis yang dibutuhkan adalah 
kebersihan sebesar 40,5%, kemudian 
keamanan sebesar 22,7%, lingkungan yang 
nyaman sebesar 19,1%, dan kemudahan akses 
transportasi sebesar 17,8%. Sedangkan untuk 
informasi yang paling ingin diperoleh dari 
petugas pendaftaran/informasi di poli rawat 
jalan adalah mengenai jenis pelayanan yaitu 
sebesar 40,7%, diikuti jadwal pelayanan 
sebesar 29,5%, informasi dokter yang bertugas 
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sebesar 26,9%, dan biaya pelayanan sebesar 
2,9% 

Harapan waktu tunggu di poli rawat 
jalan Sebagian besar responden 59,3%) 
menginginkan waktu tunggu di poli rawat jalan 
sekitar 0-10 menit, sebanyak 37,3% 
menginginkan waktu tunggu antara 10-20 
menit, dan hanya sebagian kecil saja (3,4%) 
yang berharap waktu tunggu antara 20-30 
menit. 

Dari hasil survei need diketahui bahwa 
tujuan utama responden dalam memilih 
layanan kesehatan adalah ke dokter praktik 
umum. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan 
kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dengan adanya sistem rujukan 
berjenjang sehingga kontak pertama adalah di 
Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat (PPK) I 
yaitu di dokter praktik umum atau di klinik 
dan Puskesmas. Terkait dengan layanan tingkat 
lanjut di rumah sakit, dari hasil survei 
menunjukkan bahwa sekitar 44,9% responden 
memilih ke salah satu rumah sakit swasta 
dengan harapan pola tariff yang muncul adalah 
biaya yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 
diberikan.  

Prioritas utama yang menjadi dasar 
pemilihan tujuan utama mendapatkan layanan 
kesehatan adalah faktor kualitas pelayanan yang 
baik. Selain perawatan medis, yang menjadi 
pertimbangan dalam memilih tujuan untuk 
mendapatkan layanan kesehatan adalah terkait 
dengan kebersihan lingkungan rumah sakit 
dengan fasilitas ruang tunggu yang lengkap 
meliputi televisi, majalah/koran, musik, dan 
AC dan dengan harapan waktu tunggu 
terbanyak adalah antara 0-10 menit. Hal ini 
bisa menjadi suatu dasar untuk menetapan 
indikator mutu pelayanan terkait dengan waktu 
tunggu pelayanan. Kalaupun terjadi penundaan 
pelayanan, sebanyak 56,4% responden 
berharap adanya pemberitahuan sebelumnya 
mengenai penundaan tersebut. Oleh karena 
itu, informasi yang paling diharapkan oleh 
responden dari petugas pendaftaran dan 
informasi adalah perihal jenis pelayanan yang 
tersedia yaitu sebesar 40,7%. 

Dan terkait kebutuhan terhadap tenada 
medis (dokter) di poli rawat jalan, sebanyak 
69,2% responden tidak mempersoalkan apakah 
yang bertugas dokter laki-laki atau perempuan. 
Dan sebanyak 58,2% responden berharap 
untuk periksa ke dokter tertentu akan tetapi 
bila tidak ada maka bersedia diperiksa oleh 
dokter siapapun yang sedang bertugas saat itu. 
 
Faktor yang Mempengaruhi Demand 

Dari hasil survei need di atas, kami 
lanjutkan penelusuran demand pada layanan 
kesehatan dengan hasil sebagai berikut. Dari 
seluruh responden sebesar 383 orang, 
didapatkan sebesar 47,5% yaitu 182 responden 
yang telah menjalani rawat jalan di rumah sakit 
dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tampak 
bahwa sebesar 59,3% responden pernah 
melakukan kunjungan rawat jalan rumah sakit 
sebanyak 1 kali dalam 2 tahun terakhir, sebesar 
24,7% sebanyak 2 kali, sebesar 10,4% 
sebanyak 3 kali, dan hanya sebagian kecil saja 
yang melakukan kunjungan rawat jalan di 
rumah sakit sebanyak lebih dari 3 kali (5,5%). 

Dari semua responden yang melakukan 
kunjungan rawat jalan di rumah sakit, sebagian 
besar responden memilih untuk datang ke 
rumah sakit swasta yaitu sebesar 79,1% dan 
memilih ke rumah sakit umum sebesar 20,9%. 
Dari keseluruhan responden yang pernah 
melakukan kunjungan rawat jalan di rumah 
sakit dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 
faktor medis yang mendukung responden 
untuk memilih rumah sakit yang akan 
dikunjungi sebanyak 42,3% karena faktor 
pelayanan yang memuaskan, sebanyak 28,6% 
memilih faktor kualitas dokter dan paramedik 
yang merawat, sebanyak 22% memilih faktor 
peralatan medis yang lengkap, dan sebanyak 
7,1% memilih faktor pemeriksaan penunjang 
yang lengkap. 

Sedangkan untuk faktor non medis, 
sebanyak 39,6% responden memilih faktor 
jarak yang relatif dekat sebagai pertimbangan 
untuk memilih tempat kunjungan rawat inap di 
rumah sakit, kemudian sebanyak 28,6% 
menyatakan karena faktor lingkungan rumah 
sakit, sebanyak 19,8% karena faktor 
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rekomendasi teman atau saudara, sebanyak 
7,1% karena faktor harga yang sesuai, dan 
sebanyak 4,9% karena faktor lain-lain. 

Mengenai pelayanan yang didapatkan 
selama rawat jalan di rumah sakit, sebanyak 
48,4% responden menyatakan hanya 
mendapatkan layanan dokter spesialis saja, 
sebanyak 42,3% mendapatkan layanan dokter 
umum saja, sebanyak 4,9% mendapatkan 
pemeriksaan penunjang yang lengkap, dan 
sisanya sebanyak 4,% mendapatkan layanan 
dengan peralatan medis yang lengkap. 

Untuk pelayanan dari petugas, sebanyak 
68,1% reponden menyatakan bahwa petugas 
ramah, sebanyak 18,7% meyatakan petugas 
memberikan pelayanan yang cepat, sebanyak 
10,4% menyatakan petugas memberikan 
pelayanan yang lambat, dan sisanya sebanyak 
2,7% menyatakan petugas memberi pelayanan 
yang terampil 

Mengenai prosedur pelayanan rawat 
jalan di rumah sakit, sebanyak 47,8% 
responden menyatakan cukup mudah, 
sebanyak 21,4% menyatakan mudah, sebanyak 
15,9% menyatakan mudah sekali, sebanyak 
6,6% menyatakan hal lain-lain, dan hanya 
sebesar 6,2% responden yang menyatakan 
bahwa prosedur pelayanan rawat jalan di 
rumah sakit yang berbelit-belit. 

Dari hasil survei demand diketahui bahwa 
hampir separuh responden 49,5% pernah 
mendapatkan layanan rawat jalan di rumah 
sakit. Dalam kurum waktu dua tahun terakhir, 
responden hanya melakukan pemeriksaan 
kesehatan di rumah sakit hanya 1 kali (59,3%). 
Angka ini tentu rendah sekali apabila 
dibandingkan dengan keinginan provider 
layanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit. 

Layanan kesehatan yang paling banyak, 
sesuai dengan tingkat ekonomi responden, 
adalah rumah sakit swasta 79,1% dengan faktor 
pertimbangan utama dari sisi medis adalah 
pelayanan yang memuaskan (42,3%) dan 
faktor non medis berupa jarak yang relatif 
dekat dengan responden (39,6%).  

Layanan yang diperoleh responden 
selama menajalni rawat  jalan di rumah sakit 
adalah layanan dokter spesialis 48,4% dengan 

spesialiasi penyakit dalam yang paling dominan 
adalah polikinik penyakit dalam 51,6%).  

Layanan pemeriksaan penunjang yang 
banyak dibutuhkan adalah pemeriksaan 
laboratorium (67,0%), dimana kita ketahui 
bahawa hampir semua kebutuhan penunjang 
memang berada pada area ini. Dari survei juga 
didapatka hasil bahwa, layanan yang diterima 
oleh responden ramah (63%), serta cukup 
mudah (47,8%). 
 
Pembahasan 

Pada daerah dimana survei diambil, 
adalah daerah dengan tingkat perekonomian 
menengah ke bawah. Daerah urban ini 
cenderung lebih banyak memiliki permasalahan 
kesehatan yang kompleks, karena selain 
aksesibilitas terhadap layanan kesehatan karena 
ketidakmampuan pembiayaan, juga tingkat 
kebutuhan sarana kesehatan yang tinggi karena 
hiegienitas, kebersihan, serta pengetahuan dan 
pendidikan kesehatan yang kurang memadai.  

Pembukaan keran layanan kesehatan 
melalui asuransi sosial oleh pemerintah baik 
pusat mapun daerah, menyebabkan need dan 
demand dari kebutuhan kesehatan ini kemudian 
bergeser, dari yang hanya sekedar menerima 
kenyataan menjadi pencarian layanan 
kesehatan. Pemerintah sebagai penyedia 
layanan kesehatan menerapkan sistem rujukan 
berjenjang yang harus dipatuhi oleh peserta 
asuransi. Puskesmas sebagai gate keeper 
layanan ini, menjadi kebutuhan layanan 
kesehatan utama masyarakat. Sistem rujukan 
juga memaksa, bahwa layanan kesehatan 
tingkat kedua (lanjutan) hanya akan diterima 
apabia benar-benar diperlukan menurut 
kacamata penyedia layanan asuransi. Hal ini 
dapat dipahami sebagai cara pemerintah dalam 
mengendalikan mutu dan terutama 
pengendalian pembiayaan.  

Sebagai sarana kesehatan rujukan tingkat 
lanjut, rumah sakit ternyata tidak hanya 
berdiam diri, akan tertapi melakukan upaya-
upaya yang menurut responden sudah cukup 
mudah dan cepat dalam pelayanan. Namun 
demikian responden masih mengharapkan 
layanan yang lebih baik lagi. Secara umum, 
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layanan yang diterima oleh responden 
dilakukan oleh dokter spesialis, hal ini dapat 
dipahami karena dokter spesialis adalah peberi 
layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 
Fasilitas penunjang yang paling banyak 
diperlukan dan paling banyak dimanfaatkan 
oleh responden adalah layanan laboratorium 
klinik. 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil survei diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut need dan demand 
masyarakat Lumajang terhadap pelayanan 
rawat jalan rumah sakit sangat bervariasi 
dipengaruhi oleh faktor demografi 
masyarakatnya. Masih sedikitnya permintaan 
masyarakat terhadap rawat jalan di rumah sakit 
dikarenakan tujuan utama masyarakat dalam 
berobat lebih cenderung ke Puskesmas. Hal ini 
sejalan dengan diterapkannya program JKN 
oleh pemerintah dengan system rujukan 
berjenjang. Beberapa faktor penting sebagai 
pertimbangan dalam menentukan pilihan 
rumah sakit tujuan berobat adalah pelayanan 
yang memuaskan sebagai faktor medis dan 
jarak yang relatif dekat sebagai faktor non 
medis. 

 
Saran 

Perlu rencana dan upaya tindak lanjut 
yang diikuti dengan pengambilan 
tindakan/kebijakan jangka pendek dan jangka 
panjang berdasarkan hasil survei  dan saran 
/harapan masyarakat, terutama terkait dengan 

kebutuhan mayoritas masyarakat terhadap 
pelayanan spesialistik di rumah sakit. 
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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Instalasi Rawat Jalan Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya mengalami 
penurunan jumlah kunjungan pasien selama tahun 2012 sampai 2014 sebesar 4,77%. Poli yang 
mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien berada di poli urologi dan bedah. Waktu tunggu 
pelayanan berhubungan dengan kepuasan pasien yang dapat mempengaruhi kunjungan pasien. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penurunan jumlah kunjungan pasien di poli 
urologi dan bedah berdasarkan perspektif waktu tunggu pasien.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rancang 
bangun cross sectional. Lokasi penelitian terletak di Poli Urologi dan Bedah Rumah sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya. Penelitian ini melibatkan pasien dan dokter spesialis di poli urologi dan 
bedah sebagai sumber informasi. Pengambilan data melalui observasi, kuesioner dan wawancara 
mendalam. Variabel penelitian adalah waktu tunggu yang meliputi waktu tunggu pasien di bagian 
pendaftaran dan waktu tunggu pasien hingga diperiksa oleh dokter.  
Hasil: Waktu tunggu rata-rata pasien di bagian pendaftaran untuk poli urologi adalah 34,22 detik 
sedangkan poli bedah adalah 42,16 detik. Waktu tunggu pendaftaran maksimal untuk poli urologi 1 
menit 30,15 detik sedangkan poli bedah adalah 1 menit 25,3 detik.Waktu tunggu pasien hingga 
diperiksa dokter di poli bedah adalah 24,95 menit sedangkan poli urologi adalah 34,05 menit. Waktu 
tunggu maksimal untuk poli urologi adalah 104 menit sedangkan poli bedah adalah 92 menit. 
Kesimpulan: Waktu tunggu pasien di poli urologi dan bedah masih berada dibawah standar pelayanan 
minimal Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, namun waktu tunggu tersebut belum 
sesuai dengan harapan pasien sehingga mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan. Oleh karena itu 
perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan minimal waktu 
tunggu pasien sehingga dapat memenuhi harapan pasien. 
Kata Kunci: Kunjungan, Kepuasan, Waktu Tunggu 
 

 
ABSTRACT 

Background: Outpatient in Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital have decreasing of visiting of patient 
in 2012 until 2014 is 4,77%. Poly that have decreasing of visiting of patient is urology and surgical poly. 
Waiting time for health services related to satisfaction of patient that can effect visiting of patient. This research 
aims to identify causes factor of decreasing visiting patient in urology and surgical patient based one perspective of 
waiting time of patient.  
Methods: This Research is descriptive and quantitative study with using cross sectional design. Location of 
research is urology and surgical poly. This research participate patient and doctor specialist in urologi and surgical 
poly as information resources. Collecting data through observation, questionnare and indept interview. Variable of 
research is waiting time include waiting time of patient in registration unit and waiting taime of patient until 
inspected by doctor.  
Result: Average of waiting time of patient in registration unit for urology poly is 34,22 seconds whereas surgical 
poly is 42,16 seconds. Maximal of waiting time of patient in registration unit for urology poly is 1 minute 30,15 
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seconds meanwhile surgical poly is 1 minute 25,3 seconds. Waiting time of patient until inspected by doctor in 
urology poly is 34,05 minutes whereas surgical poly is 24,95 minutes. Maximal of waiting time of patient in 
urology poly is 104 minutes meanwhile surgical poly is 92 minutes.  
Conclusion: Waiting time of patient in urology and surgical poly is under standard of minimal services in 
Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital but it is nor appropriate with hope of patient so it effect decreasing 
of visiting pastient. Because of that need to do monitoring and evaluation periodically on standard of minimal 
services specially waiting time of patient so it can fill hope of patient. 
Keywords: Visiting, Satisfaction, Waiting Time 
 

PENDAHULUAN 
Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 

Surabaya adalah rumah sakit swasta tipe B yang 
merupakan salah satu rumah sakit swasta tertua 
di Surabaya. Semakin meningkatnya persaingan 
di bidang pelayanan kesehatan terutama 
diantara rumah sakit di Surabaya dan 
perubahan kebijakan di bidang kesehatan, 
membuat Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya tergerak untuk melakukan 
upaya peningkatan kunjungan.  

Hal ini didukung dengan terjadinya 
penurunan jumlah kunjungan unit pelayanan 
medis selama tahun 2012 hingga tahun 2014. 
Penurunan ini terjadi pada jumlah kunjungan 
Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat 
Jalan pada tahun 2012 hingga 2014.  
Tabel 1 Kunjungan Pasien Rumah Sakit Adi 
Husada Undaan Wetan Surabaya Tahun 2012-
2014  

No Instalasi 
Jumlah Kunjungan  

2012 2013 2014 

1 Instalasi 
Gawat 
Darurat 

17,820 18,233 17,193 

2 Instalasi 
Rawat 
Jalan  

112,791 109,829 107,460 

Sumber: Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya, 2015 

 
Dari data kunjungan pasien di instalasi 

gawat darurat mengalami penurunan 
kunjungan terutama di tahun 2013 – 2014 
sebanyak 5,7%. Sedangkan dari instalasi rawat 
jalan pada tahun 2012 – 2013 juga mengalami 
penurunan sebanyak 2,63% dan dari tahun 
2013 – 2014 terjadi penurunan sebanyak 
2,14%. 

Tabel 2 BOR Instalasi Rawat Inap Jalan 
Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya Tahun 2012-2014. 

No Tahun BOR Jumlah 
Tempat 
Tidur 

1 2012 66 ,51 % 240 

2 2013 69,70 % 233 

3 2014 62,77 % 240 

Sumber: Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya, 2015 

 
Dari data BOR diatas maka dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan BOR di tahun 2014. 
Kenaikan BOR ditahun 2013 belum dianggap 
bermakna karena jumlah tempat tidur di tahun 
2013 mengalami pengurangan karena adanya 
renovasi.  

Untuk mengetahui alasan terjadinya 
penurunan kunjungan pasien pada kedua 
instalasi, diperlukan adanya analisis penyebab 
terjadinya penurunan kunjungan pasien. Pada 
instalasi rawat jalan karena jumlah poli yang 
ada cukup banyak yaitu sebanyak 28 klinik, 
maka perlu dilakukan analisis pada poli mana 
saja yang mengalami penurunan jumlah 
kunjungan pasien. Berdasarkan hasil Focus 
Group Discussion (FGD) bersama pihak 
manajemen rumah sakit diperoleh bahwa 
masalah penurunan kunjungan pasien secara 
signifikan terjadi di poli urologi dan bedah.  

Kepuasan pelanggan berhubungan 
dengan loyalitas menunjukkan masih belum 
optimalnya kinerja rawat jalan pelanggan, 
menurut Kotler dan Keller salah satu kunci 
sebagai salah satu unit utama dari sisi 
kunjungan dan untuk mempertahankan 
pelanggan adalah kepuasan pendapatan bagi 
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rumah sakit. Hal senada disampaikan 
Hafizurrahman untuk mengkaji faktor yang 
mempengaruhi optimalisasi bahwa hubungan 
antara kepuasan pasien dan kunjungan kinerja 
rawat jalan. berpola positif, yaitu semakin 
meningkat kepuasan maka tingkat kunjungan 
juga meningkat (Widyaningrum, 2015).   

Waktu tunggu pelayanan merupakan 
salah satu unsur yang dapat menciptakan 
kepuasan pelanggan. Waktu tunggu sering kali 
menjadi masalah di berbagai instansi termasuk 
di pelayanan kesehatan. Waktu tunggu yang 
lama mengakibatkan antrian dan menghambat 
alur atau proses pelayanan kepada pasien 
sehingga berdampak terhadap kepuasan pasien 
menjadi berkurang.   

Penjelasan sebelumnya menjadi latar 
belakang penelitian ini dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penyebab 
penurunan kunjungan pasien di Rumah Sakit 
Adi Husada Undaan Wetan Surabaya terutama 
pada poli urologi dan bedah berdasarkan 
perspektif waktu tunggu pasien. 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Lokasi penelitian 
terletak di Poli Urologi dan Bedah Rumah sakit 

Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. 
Penelitian ini melibatkan pasien dan dokter 
spesialis di poli urologi dan bedah sebagai 
sumber informasi. Pengambilan data melalui 
observasi, kuesioner dan wawancara 
mendalam. Variabel penelitian adalah waktu 
tunggu yang meliputi waktu tunggu pasien di 
bagian pendaftaran dan waktu tunggu pasien 
hingga diperiksa oleh dokter. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden  

Berikut merupakan karakteristik 
responden survei penilaian dan harapan pasien 
Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya. Karakteristik ini kami bagi dua 
macam yaitu pelayanan medik yang 
mencangkup IGD, IRNA, Poli Bedah, Poli 
Urologi dan Poli Stroke. Dari hasil itu maka 
didapatkan karakteristik responden itu adalah 
laki-laki yang berusia 46-65 tahun, dengan 
tingkat pendidikan Sarjana, jumlah penghasilan 
keluarga berkisar antara Rp 2.750.000 hingga 
Rp 5.500.000, jenis pembayaran pribadi.  

Hasil survei penilaian dan harapan pasien 
menunjukkan adanya kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan yang tergambar melalui 
tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3   Item yang Mengalami Presentase Ketidakpuasan Lebih dari 5 % dan Gap     Lebih Dari -0,5 

Serta Lebih Dari 2 Unit 

No 
Item yang memiliki presentase 

ketidakpuasan  > 5% dan   > = 2 Unit 
Item yang memiliki Gap > -0,5 dan 

> = 2 unit 

1 Ketersediaan tempat ibadah  di poli urologi dan 
poli bedah 

Kebersihan kantin poli bedah dan poli 
urologi dan bedah 

2 Kesesuaian biaya dengan layanan yang diberikan 
di IRNA, poli urologi dan poli bedah 

Ketersediaan kursi roda untuk pasien yang 
tidak bisa jalan di poli urologi dan bedah 

3 Lama menunggu untuk masuk ke ruang periksa di 
poli urologi dan poli bedah 

Ketersediaan tempat ibadah/musholla 
yang mudah dijangkau di poli urologi dan 
bedah 

4 Jam kedatangan dokter sesuai dengan jadwal 
praktek di poli urologi dan poli bedah 

Lama menunggu untuk diperiksa di poli 
urologi, poli bedah dan poli stroke 

5 Ketersediaan kursi roda di poli bedah dan poli 
urologi 

Kejelasan informasi petugas pendaftaran 
IGD, poli urologi, poli bedah 

6 Ketersediaan kotak saran di poli urologi dan poli 
bedah 

Kecepatan pendaftaran di IGD dan poli 
urologi 
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No 
Item yang memiliki presentase 

ketidakpuasan  > 5% dan   > = 2 Unit 
Item yang memiliki Gap > -0,5 dan 

> = 2 unit 

7 keramahan petugas daftar irna dan poli bedah keramahan perawat di IGD dan di poli 
urologi 

8 Keramahan perawat IRNA, poli urologi dan poli 
bedah 

Jam kedatangan sesuai dengan jadwal 
praktek di poli urologi, poli bedah dan 
poli stroke 

9 Ketersediaan tempat parkir yang memadai di poli 
urologi dan poli stroke 

Keterampilan dokter di poli urologi dan 
IGD 

10 Kejelasan informasi petugas pendaftaran di poli 
urologi dan bedah 

Kesesuaian biaya dengan layanan yang 
anda terima di irna, poli urologi, IGD dan 
poli stroke 

11 Kejelasan informasi perawat di poli urologi dan 
bedah 

Kebersihan ruang pendaftaran IGD, ruang 
kasir IGD 

12 Kejelasan informasi dokter di poli urologi dan 
bedah 

  

13 kecepatan daftar di poli bedah dan poli urologi   

14 kebersihan kantin di poli bedah dan poli urologi   

15 waktu tanggap untuk diperiksa dokter IGD   

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa waktu tunggu merupakan pelayanan yang dikeluhkan oleh 

pelanggan, yang berdampak terhadap ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.  
 

Waktu Tunggu Pasien di Pendaftaran 
Tabel 3 Response Time Responden di Bagian Pendaftaran 

No Poliklinik 
Mean 

Response Time 

Median 
response 

time 

Response time 
minimal 

Response time 
maksimal 

1 
Poliklinik Bedah 42,16 detik 45,76 

detik 
24,62 detik 1 menit 25,30 

detik 

2 
Poliklinik 
Urologi 

34,22 detik 40,12 detik 28,19 detik 1 menit 30,15 
detik 

 
Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa 

untuk waktu tunggu rata – rata pasien di 
pendaftaran untuk poli urologi sebesar 34,22 
detik dan poli bedah adalah sebesar 42,16 
detik.  Untuk nilai tengah waktu tunggu, poli 
urologi sebesar 40,12 detik dan poli bedah 
sebesar 45,76 detik. Waktu tunggu 
pendaftaran minimal untuk poli urologi 28,19 
detik dan poli bedah adalah 24,62 detik. 
Waktu tunggu pendaftaran maksimal untuk 
poli urologi 1 menit 30,15 detik dan poli 
bedah adalah 1 menit 25,3 detik.  

Standar Pelayanan Minimal untuk waktu 
tunggu pasien yang diterapkan oleh Rumah 
Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya 
adalah kurang dari 60 menit. Untuk waktu 
tunggu bila dibandingkan dengan Standar 
Pelayanan Minimal yang ada di Rumah Sakit 
Adi Husada Undaan Wetan Surabaya masih 
berada dibawah standar.  Tetapi hasil ini tidak 
sesuai dengan penilaian dan harapan pasien 
terhadap waktu tunggu pasien. 
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Waktu Tunggu Pasien Hingga Diperiksa Dokter 
Tabel 4 Rerata Response Time  Responden Hingga Diperiksa Dokter 

No Poliklinik 
Mean Response 

Time 
Median 

response time 
Response time 

minimal 
Response time 

maksimal 

1 Poliklinik Bedah 24, 95 
menit 

14 menit 3 menit 92 menit 

2 Poliklinik 
Urologi 

34,05 menit  33 menit 5 menit 104 menit 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa waktu 

tunggu pasien hingga diperiksa dokter di poli 
urologi adalah sebesar 34,05 menit dan poli 
bedah adalah sebesar 24,95 menit. Untuk nilai 
tengah waktu tunggu, poli urologi sebesar 33 
menit dan poli bedah sebesar 14 menit. Waktu 
tunggu minimal untuk poli urologi 5 menit  
dan poli bedah adalah 3 menit. Waktu tunggu 
maksimal untuk poli urologi 104 menit dan 
poli bedah adalah  92 menit.  

Untuk waktu tunggu pasien saat 
diperiksa dokter, maka dari hasil penelitian 
apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan 
Minimal yang ditetapkan oleh Depkes, yang 
dijadikan acuan oleh Rumah Sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya, belum menjadi 
masalah karena rerata waktu tunggu masih 
dibawa Standar Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. 
Namum Standar Pelayanan Minimal yang 
dijadikan acuan oleh Rumah Sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya belum dapat 
memenuhi harapan pelanggannya, sehingga 
terjadi ketidakpuasan. 

Kualitas pelayanan rumah sakit adalah 
derajat kesempurnaan rumah sakit untuk 
memenuhi permintaan konsumen akan 
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar 
profesi dan standar pelayanan dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang 
tersedia di Rumah Sakit dengan wajar, efisien 
dan eektif serta diberikan secara aman dan 
memuaskan sesuai dengan norma, etika, 
hukum dan sosio budaya dengan 
memperhatikan keterbatasan dan kemampuan 
pemerintah dan konsumen. 

Kualitas pelayanan adalah merupakan 
fungsi harapan pasien pada saat sebelum 
melakukan keputusan atas pilihan yang 

dilakukan, pada proses penyediaan kualitas 
yang diterima pada dan pada kualitas output 
yang diterima. Kualitas pelayanan harus 
dimulai dari kebutuhan pasien dan berakhir 
dengan kepuasan pasien. Dua faktor utama 
yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap 
kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan (expected 
service) dan jasa yang dirasakan atau 
dipersepsikan (perceived service). Apabila 
perceived service sesuai dengan expected service, 
maka kualitas jasa akan dipersepsikan baik atau 
positif. Jika perceived service melebihi expected 
service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 
kualitas ideal atau excellence. Apabila perceived 
service lebih jelek dibandingkan expected service, 
maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau 
buruk. 

Aspek kualitas jasa atau pelayanan yang 
merupakan aspek sebuah pelayanan prima. 
Faktor yang menentukan kualitas pelayanan 
rumah sakit yaitu: 
1. Kehandalan yang mencakup dua hal 

pokok, yaitu konsistensi kerja dan 
kemampuan untuk dipercaya 

2. Daya tangkap, yaitu sikap tanggap para 
karyawan rumah sakit melayani saat 
dibutuhkan pasien 

3. Kemampuan, yaitu memiliki ketrampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan agar 
dapat memberikan jasa tertentu 

4. Mudah untuk dihubungi atau ditemui 
5. Sikap sopan santun, respek dan keramahan 

karyawan 
6. Komunikasi, yaitu memberikan informasi 

kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat 
mereka pahami, serta selalu 
mendengarkan saran dan keluhan pasien 

7. Dapat dipercaya atau jujur 
8. Jaminan keamanan 
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9. Usaha untuk mengerti dan memahami 
kebutuhan pasien 

10. Bukti langsung yaitu bukti fisik dari jasa, 
bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 
digunakan, representasi fisik dan jasa. 

Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan 
merupakan proses yang kompleks. Salah satu 
model yang paling populer, SERVQUAL, yang 
digunakan dalam pemasaran jasa, 
dikembangkan oleh Parasuramanetal (1985, 
1988). SERVQUAL didasarkan pada 
kesenjangan persepsi antara kualitas layanan 
yang diterima dan kualitas layanan yang 
diharapkan, dan telah banyak diadopsi untuk 
menjelaskan persepsi konsumen terhadap 
kualitas pelayanan. Awalnya 10 dimensi dari 
kualitas layanan yang diusulkan (reliability, 
responsiveness, kompetensi, akses, kesopanan, 
komunikasi, kredibilitas, keamanan, 
memahami konsumen, dan nyata). Kemudian 
ini dikurangi menjadi lima (reliability, 
responsiveness, emphaty, jaminan dan nyata), 
yaitu: 
1. Bukti fisik (tangibles), bukti langsung yang 

meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan 
material yang digunakan rumah sakit dan 
penampilan karyawan yang ada. 

2. Reliabilitas (reliablility) berkaitan dengan 
kehandalan kemampuan rumah sakit untuk 
memberikan pelayanan yang segera dan 
akurat sejak pertama kali tanpa membuat 
kesalahan apapun dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), sehubungan 
dengan kesediaan dan kemampuan para 
karyawan untuk membantu para pasien dan 
merespon permintaan mereka dengan 
tanggap, serta menginformasikan jasa secara 
tepat. 

4. Jaminan (assurance) yakni mencakup 
pengetahuan, ketrampilan, kesopanan, 
mampu menumbuhkan kepercayaan 
pasiennya. Jaminan juga berarti bahwa 
bebas bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

5. Empati (empathy) berarti kemudahan 
dalam melakukan hubungan komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami 
kebutuhan pasien sebagai pelanggan dan 
bertindak demi kepentingan pasien. 

KESIMPULAN 
Waktu tunggu pasien di poliklinik masih 

dibawah nilai standar pelayanan minimal yang 
diterapkan oleh Rumah Sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya, tetapi waktu tunggu 
tersebut belum sesuai dengan harapan dan 
penilaian pasien 
SARAN 

Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya dapat  melakukan monitoring dan 
evaluasi berkala untuk standar pelayanan 
minimal waktu tunggu pasien, agar dapat 
memenuhi harapan pasien dan menjaga kualitas 
pelayanan. 
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Investasi Human Capital di Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto 
Investment of Human Capital in Mojokerto Mawaddah Medika Hospital 
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Abstrak 
Latar belakang: human capital merupakan faktor penentu suksesnya suatu organisasi. Human capital 
dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui manajemen sumber daya manusia yang baik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi investasi human capital di Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto.  
Metode: penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rancang bangun 
cross sectional. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto. Populasi 
penelitian adalah seluruh petugas di Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto sedangkan sampel 
penelitian diambil dengan menggunakan metode total populasi sebesar 110 responden. Pengambilan 
data melalui wawancara mendalam.  
Hasil dan pembahasan: jumlah tenaga di Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto meningkat 
signifikan sebesar 7,8% pada tahun 2015. Tenaga keperawatan memiliki porsi terbesar yaitu 30,9%. 
Biaya investasi yang dikeluarkan meningkat pada tahun 2015 meningkat. Biaya investasi terbesar berada 
di gaji dan insentif. Rata-rata rasio investasi human capital di Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto meningkat pada tahun 2015 kecuali HCROI, cost per hire dan training investmen factor.  
Kesimpulan: biaya yang dikeluarkan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga human capital harus 
dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi rumah sakit. 
Kata Kunci: investasi, human capital, rumah sakit 
 

Abstract 
 

Background: human capital is a decisive factor success of an organization. Human capital can improve 
organizational performance through the management of human resources is good. This study aims to identify the 
human capital investment in Mojokerto Mawaddah Medika Hospital.  
Methods: this study is a quantitative descriptive study using cross sectional design. The research location is 
Mawaddah Medika Hospital in Mojokerto. The study population was all employees of Mawaddah Medika Hospital 
Mojokerto while samples were taken using a total population of 110 respondents. Collecting data through indepth 
interviews.  
Results and discussions: the number of personnel in Mojokerto Mawaddah Medika Hospital increased 
significantly by 7,8% in 2015. Workers of nursing has the largest portion is 30,9%. Increased investment costs 
incurred in 2015 increased. The investment cost is in salary and incentives. The average ratio of investment in 
human capital Mojokerto Mawaddah Medika Hospital increased in 2015 except HCROI, cost per hire and training 
investmen factor.  
Conclusion: costs increasing every year so that human capital must be managed properly in order to increase 
revenue and profits for the hospital. 
Keywords: investment, human capital, hospital 
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Pendahluan 
Perusahaan jasa akan mencapai 

competitive advantage secara berkesinambungan 
apabila perusahaan dapat memaksimalkan 
sumber daya manusia yang bermutu dan 
teknologi yang memadai, karena konsep 
perusahaan jasa adalah transfer produk yang 
bersifat intangible sehingga kepuasaan 
pelanggan akan dapat diperoleh melalui cara 
suatu perusahaan tersebut dalam memberikan 
service quality ke konsumen. 

Salah satu perusahaan jasa yang mana 
mempunyai peran sumber daya manusia yang 
tinggi adalah industri kesehatan seperti rumah 
sakit. Rumah sakit merupakan suatu organisasi 
yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada 
konsumen berupa jasa profesional di bidang 
pelayanan kesehatan. Guna mewujudkan 
pelayanan yang kompetitif, maka perlu 
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang 
didukung antara lain oleh sumber daya tenaga 
kesehatan yang memadai sesuai dengan yang 
dibutuhkan. Rumah sakit sebagai salah satu 
jaringan pelayanan kesehatan memiliki peran 
strategis dalam penyediaan dan pengembangan 
sumber daya kesehatan yang diharapkan 
memiliki kompetensi (pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai) yang sesuai 
dengan perkembangan pengetahuan dan demand 
konsumen (Aditama, 2003). 

Human capital merupakan faktor yang 
penting dalam proses produksi karena sumber 
daya manusia merupakan asset yang penting 
dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan (Dahlan, 2014). Sebuah 
perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga 
kerja manusia, walaupun aktivitas perusahaan 
itu telah mempunyai modal yang cukup besar 
dan teknologi modern, sebab bagaimanapun 
majunya teknologi tanpa ditunjang oleh 
manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan 
perusahaan tidak akan tercapai (Mazura, 
2012). 

Kondisi krisis global, tingginya tingkat 
persaingan institusi kesehatan dan tingginya 
tuntutan penghematan penggunaan sumber 
daya, membuat kinerja tenaga kesehatan 
menjadi perhatian utama seluruh jajaran 

pimpinan organisasi kesehatan (Ilyas, 2002). 
Secara mikro kinerja tenaga kesehatan dilihat 
sebagai kinerja personel individual dalam suatu 
unit organisasi kesehatan. Wibowo (2007) 
mengatakan ada dua indikator yang biasa 
digunakan untuk mengukur kinerja yaitu 
keluaran dan proses atau prilaku kerja. 
Indikator ini tergantung pada jenis pekerjaan 
dan fokus penilaian yang akan dilakukan. Bila 
pekerjaan yang sifatnya berulang dan keluaran 
mudah ditentukan, penilaian ditekankan pada 
keluaran. Sedangkan pada pekerjaan yang 
hasilnya sulit diidentifikasi seperti jasa 
pelayanan kesehatan maka fokus penilaian 
ditujukan kepada aktivitas atau proses (Ilyas, 
2002). 

Penilaian proses atau aktivitas sebagai 
bagian dari fungsi pengendalian dalam 
manajemen diwujudkan dengan cara 
mengetahui bagaimana karyawan melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan yang telah dibebankan 
kepadanya atau yang biasa dikenal dengan 
istilah penilaian kinerja. Melalui sistem 
penilaian kinerja, kinerja nyata dari individu, 
secara berkala akan dievaluasi. Proses evaluasi 
ini meliputi pencapaian standar yang sama 
diantara para karyawan. Sistem penilaian ini 
akan membuat karyawan mengetahui tingkat 
penampilan kerja mereka dibandingkan dengan 
harapan dari organisasi. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan rancang 
bangun cross sectional. Menururt Notoatmodjo 
(2005), penelitian deskriptif  kuantitatif adalah 
penelitian yang datanya berhubungan dengan 
angka-angka baik yang diperoleh dari hasil 
pengukuran maupun diperoleh dengan 
mengubah data kualitatif  ke dalam data 
kuantitatif dan pengolahan datanya dengan 
teknik non-statistik. Lokasi penelitian 
dilakukan di Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto. Populasi pada penelitian ini adalah 
human capital yakni  seluruh petugas di Rumah 
Sakit Mawaddah Medika Mojokerto. Metode 
sampling dalam penelitian ini menggunakan 
total populasi, dimana diambil dari seluruh 
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populasi yaitu 110 responden dengan berbagai 
jenis ketenagaan meliputi tenaga medis, tenaga 
keperawatan dan kebidanan, tenaga profesi 
kesehatan lain, tenaga keuangan dan 
administrasi serta tenaga non klinis. 

Untuk mendapatkan data atau informasi 
jelas dan akurat yang berhubungan dengan 
masalah yang dirumuskan digunakan juga data 
sekunder dan data primer. Data sekunder 
diperoleh dari bagian keuangan, bagian 
kepegawaian serta badan pendidikan dan 
pelatihan (Badiklat) rumah sakit yang 
kemudian data tersebut diolah dalam 
perhitungan proporsi biaya investasi, dan rasio 
investasi human capital, sedangkan data primer 
didapatkan dari wawancara dengan Ketua 
Badiklat dan Kasubag Kepegawaian dan 
Keuangan.   
 
Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Umum Rumah Sakit Mawaddah 
Medika Mojokerto 

Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto merupakan rumah sakit umum 

kelas D milik swasta dengan jumlah tempat 
tidur tahun 2015 adalah 65 TT. Jumlah 
kunjungan  rawat jalan dan tingkat hunian 
rawat inap cukup tinggi yakni rata-rata 
kunjungan rawat jalan per bulan 3000 pasien 
dan BOR 60% dengan didominasi pasien 
umum. Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto telah menjalin kerja sama dengan 
BPJS Kesehatan akan tetapi proporsi pasien 
BPJS masih 30% dari  jumlah pasien total, 
sehingga cashflow Rumah Sakit Mawaddah 
Medika Mojokerto cukup baik.  

Dalam hal penjaminan mutu dan standar 
pelayanan, Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto telah terkareditasi oleh Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yakni 
terakreditasi versi 2007 tahun 2012 dan 
terakreditasi versi 2012 pada awal  tahun 2016. 
Karena visi dan komitmen rumah sakit 
terhadap peningkatan mutu pelayanan maka 
pelatihan dan pendidikan terhadap karyawan 
yang merupakan human capital terus 
ditingkatkan oleh Rumah Sakit Mawaddah 
Medika Mojokerto. 

 
Deskripsi Human Capital di Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto 
Tabel 1  Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mawaddah Tahun 2014- 2015  

No Jenis SDM 
Jumlah SDM 

Tahun 2014 Tahun 2015 

I Tenaga Medis 

Dokter umum 10 10 

Dokter spesialis  15 17 

Total 25 27 

II Tenaga Keperawatan dan Kebidanan 

Perawat 27 29 

Bidan 5 5 

Total 32 34 
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No Jenis SDM 
Jumlah SDM 

Tahun 2014 Tahun 2015 

III Tenaga Profesi Kesehatan Lain 

Apoteker 2 2 

 Tenaga kefarmasian 5 5 

Analis Laborat 3 4 

Radiografer 3 3 

Perekam medis 2 3 

Ahli gizi 1 2 

Rehabilitasi medis 1 1 

Total 17 20 

IV Tenaga Non Klinis 28 29 

Total 102 110 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah 

tenaga di Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto pada tahun 2015 adalah 110 orang. 
Sumber daya manusia Rumah Sakit Mawaddah 
Medika Mojokerto meningkat signifikan 
sebesar 7,8% dari jumlah tenaga pada tahun 
2014. Tenaga keperawatan memiliki porsi 
yang paling besar yakni 34 orang atau 30,9% 
dari total tenaga yang ada pada tahun 2015. 
 
Investasi Human Capital di Rumah Sakit 
Mawaddah Medika Mojokerto 

Investasi human capital di Rumah Sakit 
Mawaddah Medika Mojokerto meliputi biaya 
rekrutmen dan seleksi, kompensasi yakni gaji, 
tunjangan dan insentif, serta biaya pendidikan 
dan pelatihan. Perbandingan biaya yang 
diinvestasikan Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto terhadap total pendapatan pada 
tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat dalam tabel 
2 di bawah ini. 
Tabel 2  Proporsi Biaya Investasi Human 

Capital Terhadap Pendapatan 
Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto Tahun 2014 dan 2015  

No 
Investasi Human 

Capital 
Tahun 
2014 

Tahu
n 2015 

1 Biaya rekruitmen dan 
seleksi 

0,02% 0,03% 

2 Biaya gaji dan insentif 18,91% 24,08 
% 

3 Tunjangan kesehatan, 
kecelakaan kerja dan hari 
tua 

1,35% 1,82% 

4 Biaya pendidikan dan 
pelatihan 

0,3% 0,4% 

5 Total biaya untuk human 
capital 

20,64% 26,42
% 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa biaya 

investasi yang dikeluarkan paling besar adalah 
untuk gaji dan insentif disusul kemudian 
tunjangan kesehatan, keselamatan kerja dan 
hari tua. Biaya  investasi yang dikeluarkan pada 
tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 
2014. Untuk dapat mengetahui hasil atau 
pengembalian dari investasi yang telah 
dilakukan, maka dilakukan perhitungan rasio 
human capital dalam segi finansial sebagaimana 
tabel 3. 

Biaya investasi untuk human capital yang 
dikeluarkan Rumah Sakit Mawaddah Medika 
Mojokerto di tahun 2015 meningkat 
dibandingkan tahun 2014 pada semua jenis 
investasi, baik rekruitmen seleksi, gaji dan 
tunjangan serta pendidikan dan pelatihan. Hal 
ini dimungkinkan karena jumlah human capital 
di tahun 2015 bertambah banyak, adanya 
kebijakan akan kenaikan gaji serta tuntutan 
pengembangan sumber daya manusia berupa 
pendidikan dan pelatihan  yang meningkat di 
tahun 2015 sesuai standar akreditasi

. 
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Tabel 3  Pengukuran Rasio Investasi Human Capital Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto Tahun 
2014 dan 2015 

Rasio Rumus Tahun 2014 Tahun 2015 
Cost per Hire (biaya Iklan + Biaya pemanggilan+ biaya tes) 

÷ 
Jumlah karyawan yang diterima 

 Rp 200.000 Rp 166.000 

Health Care 
Costs per 
Employee 

(jaminan kesehatan+jaminan kecelakaan kerja) 
÷ 
Total karyawan 

Rp 1.517.241 Rp 
2.148.454 

HR expense 
factor 

HR expense  
÷ 
Total operating expense 

 31,2%  41,2% 

Human 
Capital Return 
on investment 
(HCROI) 

Revenue - (Operating Expense - [Compensation cost + 
Benefit cost])  
÷ 
(Compensation cost + Benefit cost) 

270,5% 
 

240,3% 
 

Human 
Capital Value 
Added (HCVA) 

Revenue - (Operating Expense - [Compensation cost + 
Benefit Cost])  
÷ 
Total Number of FTE 

Rp 57.336.158 Rp 
70.913.626,4 

 

Rasio Rumus Tahun 2014 Tahun 2015 
Human 
Capital 
Revenue Factor 
(HCRF) 

Revenue  
÷ 
Total Number of FTE 

Rp 102.750.933 Rp 
111.750.892 

Training 
Investment 
Factor 

Total training cost  
÷ 
Headcount 

Rp 577.000 Rp 413.000 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata 

rasio investasi human capital di Rumah Sakit 
Mawaddah Medika Mojokerto tahun 2015 
meningkat dibandingkan tahun 2014 kecuali 
HCROI, cost per hire serta training investmen 
factor. Rata-rata rasio investasi human capital di 
Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto 
tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 
2014 kecuali cost per hire, training investmen 
factor serta HCROI. Rasio biaya kesehatan per 
karyawan meningkat di tahun 2015 karena 
pada tahun 2014 jaminan kesehatan 
diselenggarakan sendiri oleh rumah sakit 
sampai dengan September 2014.  Mulai 
Oktober 2014, sepanjang tahun 2015 dan 
sampai saat ini jaminan kesehatan karyawan 
mengikuti aturan asuransi BPJS Kesehatan dan 
jaminan kecelakaan kerja serta jaminan hari tua 
mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena 
itu rasio biaya kesehatan per karyawan jadi 
meningkat. 

Biaya perekruitan dan seleksi (cost per 
hire) pada tahun 2015 menurun karena jumlah 
karyawan yang diterima pada tahun 2015 lebih 
banyak, yakni 18 orang dibandingkan tahun 
2014 yang hanya 10 orang sehingga unit cost 
perekrutan dan seleksi tahun 2015 lebih kecil 
dibandingkan tahun 2014, yang berarti lebih 
baik. Untuk Training Cost investment terjadi 
penurunan memiliki makna perbaikan secara 
finansial karena berarti menurunkan biaya rata-
rata pendidikan pelatihan per human capital 
yang full timer (FTE). Sedangkan HCROI 
tahun 2015 menurun kemungkinan karena 
sebagian hasil pengembalian dari pendidikan 
pelatihan dan bahkan investasi human capital  
keseluruhan tidak langsung terlihat pada saat 
itu juga, akan tetapi membutuhkan waktu. 
Akan tetapi walaupun HCROI menurun, dapat 
dilihat bahwa profitabilitas per human capital 
dan per FTE meningkat di tahun 2015. 
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Kesimpulan 
Karyawan rumah sakit bukan saja sebagai 

sumber daya biasa melainkan  bisa menjadi 
human capital, yang harus didapatkan (recruited) 
dipertahankan (retained) dan dikembangkan 
(developed) oleh rumah sakit. Dalam mengelola 
human capital ada sejumlah biaya yang harus 
diinvestasikan dan biaya tersebut cukup besar 
yakni sekitar 26% dari total pendapatan di 
Rumah Sakit Mawaddah Medika Mojokerto 
pada tahun 2015. Dari studi di Rumah Sakit 
Mawaddah Medika Mojokerto ini dapat 
disimpulkan bahwa meskipun biaya yang 
dikeluarkan untuk perekrutan dan seleksi, gaji, 
tunjangan, insentif, pendidikan dan pelatihan 
semakin meningkat tiap tahunnya, apabila 
human capital dikelola dengan baik maka akan 
meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi 
rumah sakit sebagai pengembalian atas biaya 
investasi yang dikeluarkan untuk seluruh human 
capital yang ada di rumah sakit.  
 
Saran  

Manajer Rumah Sakit Mawaddah 
Medika Mojokerto sebaiknya melakukan 
pendidikan dan pelatihan agar dapat menambah 
value added bagi karyawan. Manajer Rumah 
Sakit Mawaddah Medika Mojokerto dapat 
merencanakan dan memutuskan investasi 
terhadap human capital berdasarkan rasio 
investasi human capital sebagai parameter 
finansial. 
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Abstrak 
 

Latar belakang: era globalisasi membuat masyarakat menjadi semakin kritis terhadap kualitas 
pelayanan kesehatan. Rencana strategis bisnis yang sehat dan profesional dapat menghasilkan 
pelayanan kesehatan terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan dalam merumuskan rencana strategis bisnis berdasarkan analisis SWOT (Strength, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) di Rumah Sakit XYZ.  
Metode: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Lokasi Penelitian berada di Rumah Sakit XYZ. Pengambilan data 
penelitian melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan didukung data 
sekunder.  
Hasil dan pembahasan: analisis faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan adalah dokter 
spesialis yang senior dan ternama sedangkan kelemahan adalah kebijakan manajemen yang belum 
jelas dan berubah. Analisis faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang adalah posisi rumah sakit 
berada di daerah padat penduduk dan dikenal pro masyarakat tidak mampu sedangkan ancaman 
adalah rumah sakit kompetitor, kebijakan pemerintah tentang standar kompetensi dan upah 
sumber daya manusia meningkat dan kebijakan perpanjangan ijin rumah sakit semakin ketat.  
Kesimpulan: Rumah Sakit XYZ berada di kuadran ST dalan analisis SWOT sehingga perlu 
dilakukan strategi kompetitif  
Kata Kunci: rencana strategis bisnis, analisis SWOT, strategi kompetitif 
 

Abstract 
 

Background: globalization make community become very serious on quality of health services. Business strategic 
planning that healthy and professional can produce the better of health services. This research aim to get 
information that it is needed in formulate business strategic planning based on SWOT (Strength, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) analysis in XYZ Hospital.  
Methods: This research is an observational descriptive study using cross sectional design. Research Location in 
XYZ Hospital. Making data through observation, interview, Focus Group Discussion (FGD) and it is supported 
with secondary data.  
Result and discussion: analysis of internal factor show that strength is specialist doctor who senior and famous 
meanwhile weaknesses is policy of management that not clear and change. Analysis of external factor show that 
oppotunities is position of hospital located on urban area and it is known pro with poor community meanwhile 
threats is another hospital as competitor, policy of government about standard of competency and reimuneration of 
human resources is increase and policy of hospital permission extension in straits.  
Conclusion: XYZ Hospital located on kuadran ST in SWOT analysis so need it is done competitive strategy. 
Keywords: business strategic planning, SWOT analysis, competitive strategy 
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Pendahuluan 
Rumah sakit tidak akan bisa berkembang 

kalau hanya bersaing dengan cara konvensional 
(stagnan dan tidak ada perubahan). Dibutuhkan 
strategi dan sistem manajemen rumah sakit 
yang mempertimbangkan aspek strategis agar 
rumah sakit mampu beradaptasi atau 
mengendalikan faktor berpengaruh tersebut 
yang juga terus berubah, baik itu faktor 
internal apalagi terhadap faktor eksternal. 
Artinya, rumah sakit tidak hanya menyibukkan 
dengan permasalahan internal organisasi saja, 
tetapi rumah sakit juga harus ”melihat” dunia 
luar untuk menciptakan sinergisme dan 
membangun kekuatan organisasi. 

Beragam perkembangan yang terjadi 
pada organisasi rumah sakit di atas telah 
membawa konsekuensi pada sistem 
manajemen, baik manajemen pelayanan medis 
maupun manajemen administrasi. Sistem 
manajemen rumah sakit saat ini tidak dapat lagi 
bertumpu pada paradigma dan konsep 
manajemen di masa lampau. Diperlukan 
berbagai macam pengetahuan dan keterampilan 
manajemen terkini untuk mengelola rumah 
sakit, sehingga memberikan manfaat yang besar 
bagi penggunanya serta stakeholder lainnya. 
Rumah sakit dituntut untuk selalu mengikuti 
perkembangan tersebut. Oleh karena itu, 
peran dan fungsi rumah sakit harus sudah mulai 
dipetakan.  Proses penyusunan strategi bisnis 
harus disusun sebaik mungkin. 

Proses penyusunan strategi bisnis rumah 
sakit harus berbasis kinerja dan berorientasi 
pada kebutuhan pelanggan (Hidayat, 2009). 
Salah satu tools manajemen yang dapat 
digunakan untuk menyusun strategi bisnis 
berbasis kinerja adalah dengan menggunakan 
kerangka Balanced Scorecard (BSC). Tujuan 
penggunaan model BSC adalah agar organisasi 
rumah sakit selalu konsisten dalam 
implementasi, mulai dari rencana strategis 
(renstra) bisnis sampai pada pelaksanaan 
inisiatif (program) operasional secara 
komprehensif. Penetapan sasaran harus 
spesifik, terukur, agresif, berorientasi pada 
hasil dalam kurun waktu yang jelas (spesific, 
measurable, aggressive, result oriented, time bound) 

sehingga menjadi acuan target manajemen dan 
menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya 
manajemen Rumah Sakit XYZ. 

Jenis pelayanan dan fasilitas yang 
dimiliki oleh Rumah Sakit XYZ, dimana 
masing-masing dibedakan atas kelas 3, kelas 2, 
kelas 1 dan ruang VIP. Ruangan yang dimiliki 
didesain senyaman mungkin. Dengan kapasitas 
34 tempat tidur dan menyediakan berbagai 
layanan kesehatan terutama layanan kesehatan 
ibu dan anak, yang dilengkapi dengan dokter 
spesialis di berbagai bidang, peralatan 
penunjang yang memadai, serta tarif yang 
relatif terjangkau oleh masyarakat. 

Dari data 3 tahun (2013-2015) 
menunjukkan bahwa kunjungan rawat jalan dan 
rawat inap mengalami penurunan. Berdasarkan 
data tersebut maka Rumah Sakit XYZ perlu 
segera merespon dengan memperbaiki kinerja 
dan mengaplikasikan konsep managemen 
strategis.  

Rencana manajemen strategis untuk 
perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang 
yang didasarkan pada analisis dan diagnosis 
lingkungan internal dan eksternal yang 
selanjutnya memformulasikan hasil analisis 
tersebut menjadi sebuah keputusan strategis 
yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
akhir (Kotler, 2012).  

Menurut David (2011) proses 
manajemen strategis terdiri dari 3 tahap yaitu 
formulasi strategi, implementasi strategi, 
evaluasi strategi. Formulasi strategi termasuk 
mengembangkan visi dan misi, 
mengidentifikasi peluang dan ancaman 
eksternal perusahaan, menentukan kekuatan 
dan kelemahan internal, menetapkan tujuan 
jangka panjang, merumuskan alternatif 
strategi, dan memilih strategi tertentu yang 
akan dilaksanakan. Implementasi strategi 
mengharuskan perusahaan untuk menetapkan 
tujuan tahunan, membuat kebijakan, 
memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 
sumber daya sehingga strategi yang telah 
diformulasikan dapat dijalankan. Evaluasi 
strategi adalah tahap final dalam manajemen 
strategis dengan aktifitas meninjau ulang faktor 
eksternal dan internal yang menjadi dasar 
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strategi, mengukur kinerja, dan mengambil 
tindakan korektif. 

Menurut Rangkuti (2009) analisis 
SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) adalah identifikasi berbagai faktor 
secara sistematis untuk merumuskan strategi 
perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika 
yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) 
dan peluang (opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(weaknesses) dan ancaman (threats). Kekuatan 
adalah unsur yang dapat diunggulkan oleh 
perusahaan tersebut, terdiri dari sumber daya, 
keterampilan, atau keunggulan lain relatif 
terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang 
dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. 
Kelemahan adalah kekurangan atau 
keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada 
pada perusahaan baik itu keterampilan atau 
kemampuan yang menjadi penghalang bagi 
kinerja organisasi. Peluang adalah berbagai hal 
dan situasi yang menguntungkan bagi suatu 
perusahaan, serta kecenderungan yang 

merupakan salah satu sumber peluang. 
Ancaman adalah faktor lingkungan yang tidak 
menguntungkan dalam perusahaan yang jika 
tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi 
perusahaan yang bersangkutan baik di masa 
sekarang maupun yang akan datang. Penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh informasi 
tentang hal strategis yang diperlukan dalam 
merumuskan rencana strategis bisnis, 
berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang 
dihadapi oleh Rumah Sakit XYZ. 
   
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif observasional dengan menggunakan 
rancang bangun cross sectional. Lokasi Penelitian 
berada di Rumah Sakit XYZ. Pengambilan data 
penelitian melalui observasi, wawancara, Focus 
Group Discussion (FGD) dan didukung data 
sekunder untuk mendapatkan informasi 
tentang peluang, ancaman, kekuatan, dan 
kelemahan yang ada di Rumah Sakit XYZ. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Analisis SWOT Rumah Sakit XYZ 
Berikut ini merupakan analisis SWOT Rumah Sakit XYZ berdasarkan faktor internal: 
Tabel 1 Analisis Faktor Internal Rumah Sakit XYZ 

No Uraian Bobot Rating B x R 
Strength (Kekuatan) 

1 Sumber daya manusia muda dan semangat 0,2 3 0,6 
2 Dokter spesialis senior  0,3 3 0,9 
3 Kepatuhan tinggi dari staf 0,1 2 0,2 
4 Letak rumah sakit strategis  0,1 3 0,3 
5 Memiliki dokter spesialis standby di rumah sakit 0,2 3 0,6 
6 Banyak pelayanan tambahan yang masih bisa dikembangkan 0,1 2 0,2 

Weakneses (Kelemahan) 
1 Sumber daya manusia minim pengalaman dan skill 0,04 1 0,04 
2 Fasilitas rumah sakit belum memadai 0,02 1 0,02 
3 Tata kelola klinis belum berjalan dengan baik 0,1 2 0,2 
4 Perubahan kebijakan manajemen 0,2 3 0,6 
5 Rumah sakit masih belum terakreditasi 0,02 1 0,02 
6 Area parkir sempit 0,02 1 0,02 
7 Turn over karyawan cukup tinggi (>10%) 0,04 1 0,04 
8 Marketing yang belum berjalan dengan baik 0,1 2 0,2 
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Weakneses (Kelemahan) 

9 Rumah sakit masih belum bekerja sama dengan BPJS dan 
asuransi swasta 

0,02 1 0,02 

10 Jumlah tenaga dokter spesialis yang masih belum memadai 0,1 2 0,2 

11 Cost Recovery Rate (CRR) masih rendah 0,1 2 0,2 

12 BOR cenderung stabil (tanpa kenaikan yang berarti) 0,1 2 0,2 

13 Pengorganisasian kerja masing-masing unit yang belum 
optimal 

0,04 1 0,04 

14 Cost containment belum berjalan dengan baik 0,1 2 0,2 

 
Berikut ini merupakan analisis SWOT Rumah Sakit XYZ berdasarkan faktor eksternal: 
Tabel 2 Analisis Faktor Eksternal Rumah Sakit XYZ 

No Uraian Bobot Rating B x R 

Opportunity (Peluang) 
1 Dikelilingi oleh daerah padat penduduk 0,2 3 0,6 
2 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat 0,1 2 0,2 
3 Ada dukungan dari Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi 

Surabaya 
0,05 1 0,05 

4 Jumlah lulusan tenaga kesehatan semakin banyak 0,05 1 0,05 
5 Banyak pelatihan eksternal yang bisa diikuti staf untuk 

meningkatkan skill 
0,05 1 0,05 

6 Perkembangan teknologi kesehatan dan informasi 0,05 1 0,05 

7 Kesadaran masyarakat akan pentingnya ANC di dokter spesialis 
Obgyn 

0,1 2 0,2 

8 Ada kebutuhan pelayanan tumbuh kembang anak oleh dokter 
spesialis anak 

0,1 2 0,2 

9 Rumah sakit dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai rumah 
sakit yang banyak memberikan keringanan biaya bagi pasien 
yang tidak mampu. 

0,2 3 0,6 

10 Pelayanan BPJS yang masih banyak mengecewakan pasien 
(antrian, mutu) 

0,1 2 0,2 

Threat (Ancaman) 
1 Banyaknya pesaing disekitar yang hanya berjarak rata rata lebih 

kurang 15 (lima belas) kilometer 
0,2 3 0,6 

2 Rumah sakit sekitar sudah kerjasama dengan asuransi swasta 
dan BPJS 

0,05 2 0,1 

3 Kebijakan pemerintah tentang kompetensi dan upah sumber 
daya manusia yang semakin tinggi 

0,2 3 0,6 

4 Harga alat medis semakin mahal 0,05 2 0.1 
Threat (Ancaman) 

5 Banyak apotik dan laboratorium swasta muncul di sekitar 
rumah sakit 

0,05 2 0,1 

6 Tuntutan terhadap mutu, keamanan, kenyamanan pelayanan 
dan kesadaran hukum pasien yang meningkat 

0,05 2 0,1 

7 Adanya fee rujukan yang tinggi yang diterapkan oleh rumah sakit 
lain bagi siapa saja (praktek swasta) yang mau merujuk 
pasiennya ke tempat tersebut 

0,2 3 0,6 

8 Kebijakan perpanjangan ijin rumah sakit semakin ketat dan sulit 0,2 3 0,6 
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Dari hasil analisis faktor internal didapatkan 
kekuatan yang paling tinggi bagi Rumah Sakit 
XYZ adalah dari faktor rumah sakit memiliki 
dokter spesialias yang senior dan ternama, hal 
ini memberikan keuntungan bahwa dokter 
sudah memiliki nama dan pasien, tinggal 
bagaimana rumah sakit bisa memanfaatkan dan 
mengembangkan potensi yang dimiliki 
tersebut. Sementara itu kelemahan terkuat 
yang harus diatasi oleh rumah XYZ adalah 
kebijakan manajemen yang belum jelas dan 
berubah-ubah, hal ini harus segera diatasi agar 
rumah sakit bisa memiliki arah tujuan yang 
jelas dan bisa berkembang menjadi lebih baik. 

Hasil analisis faktor eksternal didapatkan 
peluang yang dimiliki rumah sakit XYZ adalah 
berada di daerah padat penduduk, dan dikenal 
sebagai rumah sakit yang banyak memberikan 
keringanan biaya bagi pasien yang tidak 
mampu. Sementara ancaman yang harus 
diwaspadai adalah banyaknya rumah sakit 
pesaing disekitar, kebijakan pemerintah 
tentang kompetensi dan upah sumber daya 
manusia yang semakin tinggi, dan kebijakan 
perpanjangan ijin rumah sakit semakin ketat 
dan sulit. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka 
grafik posisi rumah sakit berada di kuadran 
kanan bawah. Menurut David (2011), kuadran 
kanan bawah pada analisis SWOT merupakan 
kuadran ST yaitu menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang jangka panjang dan 
mengatasi ancaman (strategi kompetitif).  

 
Matriks Analisis SWOT Rumah Sakit XYZ 

 
Gambar 1 Matriks Analisis SWOT Rumah Sakit XYZ 

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT posisi 
Rumah Sakit XYZ berada di kuadran kanan 
bawah yang sesuai dengan strategi kompetitif 
yang dijabarkan dan diprioritaskan menjadi 
penguatan internal rumah sakit dalam rangka 
mengatasi ancaman dari luar, meningkatkan 
penjualan dengan memperbaiki atau 
memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada, 
dan perlu dilakukan survei need and demand 
lebih lanjut di lingkungan sekitar Rumah Sakit 
XYZ untuk mendapatkan keinginan masyarakat 
sekitar rumah sakit terhadap pelayanan. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka 
dapat dilihat dari rencana strategis kompetitif 
yang cocok dengan Rumah Sakit XYZ adalah 
(1) enhancement yaitu penguatan internal 
organisasi dalam rangka mengatasi ancaman 
dari luar. (2) Product Development yaitu 
meningkatkan penjualan dengan memperbaiki 
atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah 
ada. (3) Related diversification dapat dipikirkan 
lebih lanjut dengan melakukan survey need and 
demand lebih lanjut di lingkungan sekitar 
Rumah Sakit XYZ. 

Dari strategi yang dipilih ditentukan 
tujuan strategis yang pertama yaitu 
meningkatkan profitabilitas dan produktivitas 
Rumah Sakit XYZ dengan peningkatan angka 
CRR (dari 11% naik ke 60%) dan penambahan 
produk layanan baru selain medis tetapi tetap 
berhubungan dengan produk utama Rumah 
Sakit XYZ. Minimal setiap 2 tahun ada 
pertambahan produk baru sebanyak 1 buah. 
Tujuan strategis kedua memiliki citra positif di 
masyarakat yaitu dengan meningkatkan dan 
mempertahankan angka kepuasan pelanggan 
diatas 80% dan peningkatan jumlah pasien baru 
sebesar 2,5% dari jumlah pasien tahun baru. 
Strategi ketiga adalah mengoptimalisasi produk 
pelayanan yang sudah ada dengan penambahan 
jumlah dokter spesialis Obgyn dan dokter 
spesialis Anak untuk mengisi pelayanan klinik 
yang kosong, selain itu bekerjasama dengan 
pihak asuransi swasta sebanyak 10-12 asuransi 
pertahun. Strategi yang keempat adalah 
meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia Rumah Sakit XYZ dengan pelatihan 
tenaga rumah sakit di bidang yang sesuai 
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sebanyak 20 jam setahun baik internal maupun 
eksternal, dan lulus akreditasir rumah sakit 
dalam jangka waktu 2 tahun. 

Berdasarkan rencana strategis kompetitif 
maka disusun tujuan strategis seperti 
meningkatkan profitabilitas dan produktivitas 
rumah sakit, memiliki citra positif di 
masyarakat, mengoptimalisasi produk 
pelayanan yang sudah ada, meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia Rumah Sakit 
XYZ. Dari tujuan strategis tersebut kemudian 
disusun operasionalisasi visi berdasarkan 
perspektif BSC dilihat berdasarkan input, 
proses, output, dan outcome. 

 
Kesimpulan 

Rumah Sakit XYZ memiliki peluang dan 
ancaman yang harus diantisipasi untuk dapat 
bertahan dan mengembangkan pelayanan yang 
ada di rumah sakit. Dari posisi strategis sesuai 
hasil analisis SWOT telah diperoleh strategi 
kompetitif dan dikembangkan menjadi rencana 
strategis yang dapat dijalankan Rumah Sakit 
XYZ. Strategi ini bertujuan untuk 
memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman 
dengan tetap mengacu pada kekuatan dan 
kelemahan dari rumah sakit.  
 
Saran 

Bagi rumah sakit untuk dapat 
menentukan strategi yang tepat harus teliti dan 
tidak ada yang terlewatkan dalam menganalisis 

faktor internal dan eksternal yang dapat 
mempengaruhi rumah sakit dalam menjalankan 
fungsinya. Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat lebih detail dalam 
menentukan faktor internal dan eksternal yang 
berpengaruh terhadap rumah sakit serta 
menentukan bobot dan rating yang sesuai 
dengan prioritas rumah sakit. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang:  Poli kandungan Rumah Sakit Undaan Wetan Surabaya mengalami peningkatan 
kunjungan pasien sebesar 10,1% pada tahun 2012 sampai 2014, akan tetapi pada waktu yang sama Bed 
Occupational Rate (BOR) Ruang Obgyn mengalami penurunan secara signifikan sebesar 21%. 
Peningkatan kunjungan pasien di poli kandungan idealnya mengakibatkan penggunaan ruang obgyn 
semakin meningkat karena terdapat hubungan antara kedua instalasi tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan kunjungan pasien pada poli kandungan namun tidak 
disertai dengan peningkatan BOR ruang obgyn.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan rancang bangun cross 
sectional. Lokasi penelitian terletak di Poli Kandungan Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya. Penelitian ini melibatkan pasien poli kandungan sebesar 250 responden sebagai sumber 
informasi. Pengambilan data melalui kuesioner. Variabel penelitian adalah alasan pasien tidak 
menggunakan Ruang Obgyn Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya.  
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54% pasien poli kandungan yang 
memilih untuk melahirkan di Ruang Obgyn Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, 14,8% 
pasien poli kandungan memilih untuk melahirkan di rumah sakit lain dan 31,2 % pasien poli kandungan 
yang dalam kondisi belum melahirkan. Penyebab utama pasien poli kandungan memilih untuk 
melahirkan di rumah sakit lain adalah karena menggunakan BPJS kesehatan sebesar 62,16%,. 
Kesimpulan: Terdapat berbagai alasan yang mempengaruhi pasien poli kandungan dalam 
menentukan tempat persalinan. Oleh karena itu manajemen rumah sakit perlu untuk meningkakan 
kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan loyalitas pasien terhadap Rumah sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya.  
Kata Kunci: kunjungan, poli kandungan, utilisasi, ruang obgyn 
 

ABSTRACT 
Background: Obgyn poly in Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Hospital have increasing visiting of 
patient is 10,1% in 2012 until 2014, but at the same time Bed Occupational Rate (BOR) of obgyn room have 
decreasing significantly is 21%. Commonly, increasing visiting of patient effect utilization obgyn room become 
increase because there is relationship between both of the instalation. This research aims to identify causes of 
increasing visiting of patient in obgyn poli but not follow with increasing BOR in obgyn room.  
Methods: This Research is survey study with using cross sectional desain. Location of research is Obgyn poly of 
Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital. Research involve patient in obgyn poly is 250 respondents as 
resources of information. Collecting data through questionnare. Variable of research is reason of patient not using 
obgyn room in Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital.  
Results and Discussions: The results showed that 54% of patients obgyn poly who choose to give birth in room 
obgyn of Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital, 14.8% of patients obgyn poly choose to give birth in 
another hospital, and 31.2% of patients obgyn poly which in conditions not given birth. The main cause of the 
patient's obgyn poly choose to give birth in another hospital is for use by health BPJS 62.16%,.  
Conclusions: There are a variety of reasons that influence the content of poly patient in determining the place of 
delivery. It is therefore necessary for the management of the hospital improved its quality of service in order to 
increase the loyalty of patients to Surabaya Adi Husada Undaan Wetan Hospital. 
Keywords: visiting, obgyn poly, utilization, obgyn room 
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PENDAHULUAN 
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 

salah satu indikator untuk menggambarkan 
derajat kesehatan suatu bangsa. AKI adalah 
banyaknya kematian perempuan pada saat 
hamil atau selama 42 hari sejak terminasi 
kehamilan tanpa memandang lama dan tempat 
persalinan, yang disebabkan atau 
pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab 
lain per 100.000 kelahiran hidup. AKI 
merupakan permasalahan kesehatan yang masih 
belum dapat tertangani di Indonesia. 
Berdasarkan data World Health Organization 
(WHO) tahun 2010, diketahui bahwa AKI di 
Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia. 
Pemberian pelayanan yang berkualitas 
diperkirakan dapat menurunkan AKI hingga 
20% dan dengan sistem rujukan yang efektif 
dapat ditekan hingga 80% (Departemen 
Kesehatan RI, 2007). 

Rumah sakit merupakan salah satu 
bentuk sarana kesehatan, baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah atau 
masyarakat yang berfungsi untuk melakukan 
upaya pelayanan kesehatan dasar atau kesehatan 
rujukan atau upaya kesehatan penunjang. 
Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan 
kesehatan saat ini semakin banyak baik itu 
rumah sakit milik pemerintah maupun rumah 
sakit milik swasta, sehingga dapat 
meningkatkan persaingan antar rumah sakit. 
Keberhasilan suatu rumah sakit dalam 
menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya 
peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 

Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya adalah rumah sakit swasta tipe B yang 
merupakan salah satu rumah sakit swasta tertua 
di Surabaya. Semakin meningkatnya persaingan 
di bidang pelayanan kesehatan terutama 
diantara rumah sakit di Surabaya dan 
perubahan kebijakan di bidang kesehatan, 
membuat Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya tergerak untuk melakukan 
upaya peningkatan kunjungan. 
 
 
 

Tabel 1 Kunjungan Poli Kandungan Rumah Sakit Adi 

Husada Undaan Wetan Surabaya Tahun 2012-2014 

N
o 

Tahu
n 

Jumlah 
Kunjunga

n 

Pertumbuha
n 

1 2012 4794 - 

2 2013 5211 8,7% 

3 2014 5285 1,4% 

Sumber: Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya, 2012 – 2014 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
pertumbuhan kunjungan pasien poli kandungan 
selama tahun 2013 bila dibandingkan dengan 
kunjungan tahun 2012 adalah sebesar 8,7%. 
Sedangkan tahun 2014 mengalami 
pertumbuhan sebanyak 1,4%.  Sedangkan data 
BOR ruang obgyn mengalami penurunan yang 
cukup signifikan. 
Tabel 2 BOR Ruang Obgyn Rumah Sakit Adi Husada 

Undaan Wetan Surabaya Tahun 2012-2014 
No Tahun BOR 

Ruang 
Obgyn 

Jumlah 
TT 

1 2012 53,13% 15 

2 2013 44,58% 15 

3 2014 38, 11% 15 

Sumber: Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya, 2012 – 2014 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa BOR ruang 
obgyn setiap tahunnya mengalami penurunan 
secara signifikan. Tahun 2013 mengalami 
penurunan sebanyak 9% dan tahun 2014 
mengalami penurunan sebanyak 12%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
disampaikan sebelumnya maka permasalahan 
penelitian yang diangkat adalah peningkatkan 
jumlah kunjungan pasien poli kandungan 
namun tidak disertai dengan peningkatan 
pemanfaatan ruang obgyn di Rumah Sakit Adi 
Husada Undaan Wetan Surabaya pada tahun 
2012-2014. Penelitian ini bertujuan untuk 
untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan 
kunjungan pasien pada poli kandungan namun 
tidak disertai dengan peningkatan BOR ruang 
obgyn. 
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METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan menggunakan rancang bangun 
cross sectional. Lokasi penelitian terletak di Poli 
Kandungan Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya. Penelitian ini melibatkan 
pasien poli kandungan sebesar 250 responden 
sebagai sumber informasi. Pengambilan data 
melalui kuesioner. Variabel penelitian adalah 
alasan pasien tidak menggunakan Ruang Obgyn 
Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya. Data yang didapatkan telah 
dipisahkan sebelumnya dengan pasien yang 
merupakan pasien kerjasama perusahaan dan 
pasien yang sudah melahirkan di Kandungan 
Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan 
Surabaya periode Maret–Mei 2015. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Faktor Penyebab Kunjungan Poli 
Kandungan Tidak Disertai dengan 
Peningkatan BOR Ruang Obgyn 

  Berdasarkan data masalah yang telah 
disampaikan sebelumnya maka Rumah sakit 
Adi Husada Undaan Wetan Surabaya ingin 
mencari tahu faktor penyebab masalah 
peningkatan kunjungan di poli kandungan yang 
tidak disertai dengan peningkatan BOR ruang 
obgyn. Dari pencarian data sekunder maka 
periode September 2014 hingga Januari 2015 
didapatkan 250 pasien poli kandungan yang 
kemungkinan besar tidak melahirkan di Rumah 
Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. 
Dari 250 pasien tersebut peneliti mengadakan 
analisis kehilangan pelanggan dengan 
mengadakan survei ke pasien. 

Tabel 3 Hasil Survei Pasien Poli Kandungan Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan 
              Surabaya 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Responden  melahirkan di Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya 

135 54% 

2 Responden  melahirkan selain di Rumah Sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya 

37 14,8% 

3 Responden  sedang hamil 78 31,2% 

Total 250 100% 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa 14,8% pasien poli kandungan tidak melahirkan di Rumah Sakit Adi 

Husada Undaan Wetan Surabaya. Sedangkan sebanyak 54% melahirkan di Rumah Sakit Adi Husada 
Undaan Wetan Surabaya.  Sedangkan 31,2% pasien poli kandungan yang belum melahirkan sebanyak 
31,2%. 
Tabel 4 Alasan Pasien Pindah ke Rumah Sakit Lain untuk Melahirkan 

No Alasan pasien pindah RS lain untuk melahirkan Jumlah Presentase 

1 Memakai BPJS Kesehatan 23 62,16 % 

2 Mencari rumah Sakit lain yang lebih terjangkau 5 13,51% 

3 Melahirkan di daerah orang tua 3 8,1% 

4 Lainnya 6 16,22% 

Total 37 100% 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa alasan 
pasien pindah ke rumah sakit lain untuk 
melahirkan sebagian besar adalah karena 
menggunakan BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 
23 orang (62,16%). Sedangkan alasan lain 
adalah mencari rumah sakit lain yang lebih 
terjangkau adalah sebanyak 5 orang (13.5%) 
dan melahirkan di asal orang tua adalah 

sebanyak 3 orang (8,1%). Alasan lainnya 
sebanyak 6 orang (16,22%), antara lain 
mencari rumah sakit dengan pelayanan yang 
lebih baik sebanyak 2 orang,  1 orang karena 
mencari rumah sakit yang dekat rumah, 1 
orang karena ada keluarga di rumah sakit lain, 
dan 2 orang karena mencari rumah sakit paling 
dekat karena sudah pembukaan. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi 
individu dalam memanfaatkan pelayanan 
kesehatan. Menurut Andersen (1968) dalam 
Ilyas (2006), bahwa terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan 
yaitu karakteristik predisposisi, karakteristik 
enabling dan karakteristik kebutuhan. 
Karakteristik predisposing digunakan untuk 
menggambarkan bahwa individu memiliki 
kecenderungan pelayanan kesehatan yang 
berbeda-beda, karena adanya ciri individu yaitu 
demografi, struktur sosial, dan keyakinan 
terhadap kesehatan. Karakteristik enabling 
mencerminkan bahwa untuk memanfaatkan 
pelayanan kesehatan, individu memerlukan 
dukungan atau faktor yang memungkinkannya 
yang berasal dari sumber daya keluarga dan 
sumber daya masyarakat. Sedangkan 
karakteristik kebutuhan mencerminkan bahwa 
individu memanfaatkan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kebutuhannya. 

Green (1980) menjelaskan bahwa 
perilaku pelayanan kesehatan seseoorang 
dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor 
enabling dan faktor reinforcing. Faktor 
predisposing adalah faktor yang terdapat dalam 
diri individu. Faktor enabling menggambarkan 
bahwa agar seseorang memanfaatkan pelayanan 
kesehatan, perlu adanya faktor yang 
memungkinkan individu tersebut untuk 
melakukannya. Sedangkan faktor reinforcing 
adalah faktor yang mendorong seseorang untuk 
memanfaatkan pelayanan ksehatan. 
 Selain pendapat Adersen dan Green, 
masih terdapat beberapa model utilisasi 
pelayanan kesehatan menurut para ahli, antara 
lain model utilisasi pelayanan kesehatan 
menurut Feldstein (1993), dimana dibutuhkan 
demand terhadap utilisasi pelayanan kesehatan. 
Model utilisasi pelayanan menurut Andersen 
dan Adnderson (1979) dalam Ilyas (2009) yang 
menggolongkan model utilisasi pelayanan 
kesehatan ke dalam tujuh kategori yaitu 
demografi, struktur sosial, sosial psikologis, 
sumber daya manusia keluarga, sumber daya 
masyarakat, organisasi dan sistem kesehatan. 
Model utilisasi pelayanan kesehatan 
dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, faktor 

organisasi, faktor konsumen dan faktor yang 
berhubungan dengan provider (pemberi 
pelayanan kesehatan). 

Kepuasan pelanggan berhubungan 
dengan loyalitas menunjukkan masih belum 
optimalnya kinerja rawat jalan pelanggan, 
menurut Kotler dan Keller salah satu kunci 
sebagai salah satu unit utama dari sisi 
kunjungan dan untuk mempertahankan 
pelanggan adalah kepuasan pendapatan bagi 
rumah sakit . Hal senada disampaikan 
Hafizurrahman untuk mengkaji faktor yang 
mempengaruhi optimalisasi bahwa hubungan 
antara kepuasan pasien dan kunjungan kinerja 
rawat jalan. berpola positif, yaitu semakin 
meningkat kepuasan maka tingkat kunjungan 
juga meningkat (Widyaningrum, 2015).   

Angelova dan Zekiri (2011) menyatakan 
bahwa “customer satisfaction is the outcome felt by 
those that have experienced a company’s performance 
that have fulfilled their expectations”, dapat 
diartikan bahwa kepuasan pelanggan 
merupakan hasil akhir yang dirasakan oleh 
pelanggan setelah mengalami pelayanan di 
suatu perusahaan yang sesuai dengan harapan 
mereka. Sedangkan menurut  Hansemark dan  
Albinson (2004) “Satisfaction is overall customer 
attitude towards a service provider, or an  emotional 
reaction to the difference between what they receive, 
regarding fulfillment of some needs, goals or desire”, 
yaitu kepuasan adalah sikap pelanggan secara 
keseluruhan terhadap penyedia layanan atau 
reaksi emosial terhadap perbedaan yang 
mereka terima, yang berhubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan, tujuan dan harapan. 

Sedangkan menurut Kottler dan Keller 
(2006), kepuasan pelanggan adalah perasaan 
senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 
perbandingan antara prestasi atau produk yang 
dirasakan dan yang diharapkannya. 

Pelanggan dapat mengalami salah satu 
dari tingkat kepuasan, yaitu : 
1. Bila kinerja lebih rendah dari harapan 

pelanggan 
Pelanggan akan merasa tidak puas, karena 
harapannya lebih tinggi daripada yang 
diterima pelanggan dari pemberi jasa. 
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2. Bila kinerja sesuai dengan harapan 

pelanggan 
Pelanggan akan merasa puas karena 
harapannya sesuai dengan apa yang 
diterima oleh pelanggan dari pemberi jasa. 

3. Bila kinerja melebihi dari harapan 
pelanggan 
Pelanggan akan merasa sangat puas karena 
apa yang diterimanya melebihi dari apa 
yag diharapkannya. 

Kunci untuk mempertahankan 
pelanggan adalah kepuasan konsumen. 
Pelanggan yang sangat puas menurut Kotler 
(2008:48) akan: 
1. Menjadi lebih setia 
2. Membeli lebih banyak jika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan 
menyempurnakan produk yang ada 

3. Memberikan komentar yang 
menguntungkan tentang perusahaan dan 
produknya 

4. Kurang memberikan perhatian pada 
merek dan iklan pesaing dan kurang 
sensitive terhadap harga 

5. Memberikan gagasan produk atau jasa 
pada perusahaan 

6. Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih 
kecil daripada pelanggan baru karena 
transaksi menjadi lebih rutin. 

 Kualitas pelayanan rumah sakit adalah 
derajat kesempurnaan rumah sakit untuk 
memenuhi permintaan konsumen akan 
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
standart profesi dan standart pelayanan dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang 
tersedia di Rumah Sakit dengan wajar, efisien 
dan eektif serta diberikan secara aman dan 
memuaskan sesuai dengan norma, etika, 
hukum dan sosio budaya dengan 
memperhatikan keterbatasan dan kemampuan 
pemerintah dan konsumen. 

Kualitas pelayanan adalah merupakan 
fungsi harapan pasien pada saat sebelum 
melakukan keputusan atas pilihan yang 
dilakukan, pada proses penyediaan kualitas 
yang diterima pada dan pada kualitas output 
yang diterima. Kualitas pelayanan harus 

dimulai dari kebutuhan pasien dan berakhir 
dengan kepuasan pasien. Dua faktor utama 
yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap 
kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan (expected 
service) dan jasa yang dirasakan atau 
dipersepsikan (perceivedservice). Apabila perceived 
service sesuai dengan expected service, maka 
kualitas jasa akan dipersepsikan baik atau 
positif. Jika perceived service melebihi expected 
service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 
kualitas ideal atau excellence. Apabila perceived 
service lebih jelek dibandingkan expected service, 
maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau 
buruk. 
 
KESIMPULAN 

Pertumbuhan poli kandungan yang 
tidak diikuti oleh peningkatan BOR ruang 
obgyn disebabkan karena 14,8% pasien poli 
kandungan Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya memilih melahirkan di rumah 
sakit lain. 62,16% responden menyatakan 
karena mereka menggunakan fasilitas BPJS 
Kesehatan.  
 
SARAN 

Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya dapat melakukan pembuatan 
tarif paket persalinan maupun operasi sectio 
caesar sehingga dapat menarik pasien untuk 
melahirkan di Rumah Sakit Adi Husada Undaan 
Wetan Surabaya, apabila rumah sakit belum 
berencana untuk bergabung dengan BPJS 
Kesehatan. 
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Abstrak 
Latar Belakang: Suatu rumah sakit baru membutuhkan investasi sarana dan prasarana untuk 
mendukung pelayanan kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit cukup beragam 
sehingga dalam melakukan pembelian harus berdasarkan prioritas sesuai dengan kemampuan sumber 
daya rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Cost Benefit Analysis (CBA) sebagai 
pedoman dalam pengambilan keputusan antara pembelian alat X-Ray dengan USG 4 dimensi.  
Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus dengan rancang bangun cross sectional. Penelitian ini 
berlangsung di RSIA “M” dengan menggunakan data sekunder. Analisis data melalui perbandingan rasio 
benefit cost.  
Hasil dan Pembahasan: Pembelian alat X-Ray dan USG 4 dimensi memberikan manfaat berupa 
pendapatan dari tarif pelayanan. Biaya untuk pembelian X-Ray dan USG 4 dimensi tidak berbeda 
meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat kesamaan antara rasio benefit pembelian alat X-Ray 
dan USG 4 dimensi karena mempunyai rasio < 1.  
Kesimpulan: Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memprioritaskan pembelian alat USG 4 
dimensi terlebih dahulu benefit cost nya lebih besar dari pada pembelian alat X-Ray. 
Kata Kunci: Cost Benefit Analysis, Pembelian, Alat X-Ray dan USG 4 Dimensi 
 

Abstract 
Background: A new hospital need investment on tools and infrastructure for supporting health services. 
Requirement of tools and infrastructure in hospital have variation so do purchasing must based on priority 
appropriate with capacity of resources in hospital. This research aimed to count Cost Benefit Analysis (CBA) as 
guideline in decision making between purchsing X-Ray with USG 4 dimension devices.  
Method: This research is case study with cross sectional design. This research take place in RSIA “M” with using 
secondary data. Analysis of data through comparison benefit cost ratio.  
Results and Discussion: Purchasing X-Ray and USG 4 dimension devices give benefit like income from 
services. Cost for purchasing X-Ray and USG 4 dimension devices is not different include fixed and variabel cost. 
There is similarity between benefit cost ratio of purchasing X-Ray and USG 4 dimension devices because have ratio 
< 1.  
Conclusion: This research give recommendation to priority on purchasing USG 4 dimension devices because 
benefit cost ratio is bigger than X-Ray. 
Keywords: Cost Benefit Analysis, Purchasing, X-Ray and USG 4 Dimension Devices 
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Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan organisasi yang 

kompleks dan mempunyai ciri khusus sehingga 
membedakannya dengan organisasi lain. 
Rumah sakit dikenal sebagai organisasi padat 
modal, padat karya dan padat teknologi. Tugas 
rumah sakit adalah melaksanakan pelayanan 
kesehatan dengan mengutamakan kegiatan 
penyembuhan. Jika rumah sakit mempunyai 
sumber daya yang memadai, baik sumber daya 
manusia, peralatan, teknologi dan keuangan 
maka semua tugas dapat terselenggara dengan 
baik. Secara umum setiap organisasi selalu 
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. 
Oleh karena itu keterbatasan sumber daya 
tersebut tidak dapat dipandang sebagai faktor 
kelemahan suatu organisasi. Hal yang harus 
dilakukan adalah mengupayakan suatu cara 
agar sumber daya yang terbatas tersebut 
mampu didayagunakan secara efektif dan 
efisien. 

RSIA “M” merupakan salah satu rumah 
sakit swasta di Kota Surabaya. RSIA “M” adalah 
rumah sakit kelas C tipe khusus ibu dan anak 
yang baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Status 
sebagai rumah sakit baru membuat RSIA “M” 
perlu melakukan investasi sarana dan prasarana 
untuk memenuhi persyaratan dan menunjang 
pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terdapat 
beberapa usulan untuk pengembangan 
pelayanan kesehatan di RSIA “M” antara lain 
pengembangan instalasi rawat inap anak, unit 
radiologi,  NICU dan layanan unggulan USG 4 
dimensi di poli kebidanan dan kandungan. 

Perhitungan terhadap kedua usulan yaitu 
pembelian USG 4 dimensi  dan pembelian X-
Ray perlu dilakukan untuk mencapai efisiensi 
dalam penggunaan sumber daya. Ketersediaan 
USG 4 dimensi dianggap penting karena 
jumlah permintaan pelayanan USG 4 dimensi 
semakin meningkat pada setiap bulan. 
Sedangkan X-Ray untuk radiologi juga tidak 
kalah penting karena digunakan untuk 
memenuhi standar pelayanan sebagai alat 
penunjang diagnosis. Selama ini RSIA “M” 
mengadakan kerjasama pemeriksaan radiologi 
dengan pihak ketiga, karena permintaan 

semakin banyak maka muncul usulan untuk 
membeli alat tersebut.  

Keterbatasan sumber daya di RSIA “M” 
membuat kedua usulan tersebut tidak dapat 
direalisasikan secara bersama, oleh karena itu 
perlu dilakukan penentuan skala prioritas 
antara pembelian alat X-Ray dengan USG 4 
dimensi dengan menggunakan perhitungan Cost 
Benefit Analysis (CBA). Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk melakukan 
perhitungan CBA sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan untuk pembelian alat 
X-Ray atau USG 4 dimensi. 

 
Metode 

Penelitian ini termasuk kategori studi 
kasus dengan menggunakan rancang bangun 
cross sectional. Lokasi penelitian berada di RSIA 
“M”. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder untuk menganalisis CBA terhadap 
pembelian X-Ray dan USG 4 dimensi. Adapun 
tahapan untuk melakukan analisis CBA 
meliputi    (1) identifikasi unsur manfaat dan 
biaya pada setiap usulan; (2) memberi nilai 
dari unsur manfaat dan biaya pada setiap usulan 
program dengan besaran nominal; (3) 
menghitung nilai sekarang (present value) dari 
unsur manfaat dan biaya pada setiap usulan; 4) 
menghitung rasio benefit cost dari setiap usulan; 
(5) membandingkan hasil perhitungan rasio 
benefit cost dari setiap usulan program; dan (6) 
mengidentifikasi rasio terbesar dari 
perhitungan rasio benefit cost (b/c) pada setiap 
usulan. Usulan yang memiliki rasio terbesar 
berarti memberikan nilai manfaat yang besar 
sehingga layak untuk direalisasikan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Identifikasi Unsur Manfaat dan Biaya  
Usulan pembelian alat X-Ray dan USG 4 
dimensi memberikan unsur manfaat berupa 
pendapatan dari tarif pelayanan X-Ray dan 
pemeriksaan kandungan melalui USG 4 
dimensi. Sedangkan unsur biaya pada usulan 
pembelian alat X-Ray dan USG 4 dimensi 
terdiri dari biaya investasi, biaya operasional 
tetap dan biaya operasional. Identifikasi 
komponen biaya pada setiap usulan dapat 
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memudahkan dalam penentuan besaran 
nominal dari setiap biaya tersebut. Berdasarkan 

biaya, tidak ditemukan perbedaan komponen 
baik alat X-Ray maupun USG 4 dimensi 

 
Penentuan Nilai Setiap Unsur Manfaat dan Biaya 

Berikut merupakan daftar besaran nominal pada usulan pembelian alat X-Ray pada tahun ke-0 
pada Tabel 1. 
Tabel 1 Nominal Unsur Biaya dan Manfaat pada Usulan Pembelian Alat X-Ray Pada Tahun ke-0 

No Uraian 
Luas  
(m2) 

Harga  
(per m2) 

Harga Beli  
(Rp) 

1 Biaya Investasi    

a. Bangunan gedung instalasi 
Radiologi 

72 3.000.000,00 216.000.00000 

b. Tanah 72 5.000.000,00 360.000.000,00 

c. Alat X-Ray   580.000.000,00 

Total Biaya Investasi 1.156.000.000,00 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa unsur biaya (cost) pada tahun ke-0 adalah biaya investasi yang terdiri 

dari bangunan, tanah, dan alat X-Ray adalah Rp. 1.156.000.000,00. Unsur biaya yang terhitung hanya 
biaya investasi dengan manfaat masih 0. Unsur manfaat masih 0 karena diasumsikan pada tahun ke-0, 
alat X-Ray belum mulai beroperasi sehingga belum ada pemasukan bagi rumah sakit. 

Nominal unsur biaya dan manfaat pada pembelian alat USG 4 Dimensi pada tahun ke-0 dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2   Nominal Unsur Biaya dan Manfaat pada Usulan Pembelian Alat USG 4 Dimensi Pada Tahun 

ke-0 

No Uraian Luas (m2) 
Harga  

(per m2) 

Harga Beli 
(Rp) 

1 Biaya Investasi    

a. Bangunan Poli Obsgyn 60 3.000.000,00 180.000.000,00 

b. Tanah 60 5.000.000,00 300.000.000,00 

c. Alat USG 4 Dimensi   750.000.000,00 

Total Biaya Investasi 1.230.000.000,00 

Tabel 2 menunjukkan rincian biaya yang 
termasuk dalam unsur biaya dan manfaat, pada 
usulan pembelian alat USG 4 dimensi pada 
tahun ke-0 adalah biaya investasi dengan hasil 
total biaya investasi adalah sebesar Rp 
1.230.000.000,00. Sama halnya dengan pada 
usulan pembelian alat X-Ray, pada tahun ke-0 
pembelian alat USG 4 dimensi juga belum 
dapat memberikan nilai manfaat karena belum 
dioperasionalkan. 

Seluruh biaya yang dibutuhkan dalam 
kegiatan operasional baik pada pelayanan 
pemeriksaan X-Ray maupun USG 4 dimensi, 
termasuk dalam pengeluran pada tahun ke-1 

dimana pada tahun tersebut merupakan tahun 
pertama kedua alat tersebut mulai beroperasi. 
Pada tahun ke-1 seluruh biaya yang termasuk 
ke dalam unsur biaya terdiri dari biaya 
operasional tetap, biaya operasional variabel 
serta biaya yang masuk ke dalam unsur manfaat 
juga masuk pada tahun ke-1. Setiap tahunnya 
unsur biaya dan manfaat mengalami kenaikan 
seiring dengan kenaikan nilai tukar mata uang 
rupiah terhadap dolar ataupun kenaikan laju 
inflasi. Jenis biaya pada unsur manfaat dan 
biaya pada usulan pembelian alat X-Ray 
tidaklah berbeda dengan usulan pembelian alat 
USG 4 dimensi.  
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Perhitungan Nilai Sekarang (Present 

Value) dari Unsur Manfaat dan Biaya  
Present value dapat dihitung setelah 

mendapatkan total biaya dari setiap biaya yang 
tergolong dalam unsur manfaat dan biaya. 
Penghitungan present value membutuhkan  

acuan tingkat inflasi agar dapat diketahui nilai 
sekarang dari biaya tersebut. Hasil 
perhitunganpPresent value dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Perhitungan Nilai Sekarang (Present Value) dari Manfaat dan Biaya pada Usulan Pembelian Alat X-Ray  

Tahun 

Cost Benefit PV 

PV( C ) PV(B) 
(Rp) (Rp) 

(1+8.79%)t-
1 

0   1.156.000.000                     -    1   1.156.000.000                       -  

1        83.704.900      51.000.000  1,0879        76.941.723      46.879.309  

2        85.355.290      60.000.000  1,1835        72.119.464      50.695.954  

3        93.174.122      69.000.000  1,2876        72.364.969      53.589.803  

4        94.921.946      78.000.000  1,4007        67.765.825      55.685.060  

5        98.114.327      95.700.000  1,5239        64.385.422      62.801.072  

6      106.847.063    105.600.000  1,6578        64.450.862      63.698.625  

7      108.904.936    115.500.000  1,8035        60.384.396      64.041.154  

8      107.949.444    125.400.000  1,9621        55.018.481      63.912.488  

9      117.231.923    135.300.000  2,1345        54.921.842      63.386.534  

Total   1.744.352.982    524.689.998  

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 

nilai present value dari setiap manfaat dan biaya 
dengan jangka waktu analisis selama 10 tahun. 
Setelah didapat nilai present value pada setiap 
tahun kemudian analisis, maka didapat total 

PV(C) sebesar Rp 1.744.352.982,00 dan total 
PV(B) sebesar Rp 524.689.998,00. Sedangkan 
untuk perhitungan present value untuk usulan 
pembelian alat USG 4 dimensi dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Perhitungan Nilai Sekarang (Present Value) dari Manfaat dan Biaya pada Usulan  
Pembelian Alat USG 4 Dimensi 

Tahun 
Cost Benefit PV 

PV( C ) PV(B) 
(Rp) (Rp) (1+8.79%)t-1 

0   1.230.000.000   -  1  1.230.000.000                      -  

1        80.476.250     67.500.000  1,0879       73.973.941      62.046.144  

2        81.248.400     83.250.000  1,1835       68.649.419      70.340.636  

3        88.852.991     99.000.000  1,2876       69.008.903      76.889.717  

4        89.734.029   114.750.000  1,4007       64.062.113      81.921.291  

5        90.675.858   143.550.000  1,5239       59.504.086      94.201.607  

6        99.141.191   160.875.000  1,6578       59.802.628      97.040.874  

7      100.219.144   178.200.000  1,8035       55.568.395      98.806.351  

8      101.373.275   195.525.000  1,9621       51.666.812      99.653.024  

9      110.813.419   212.850.000  2,1345       51.914.845      99.717.840  

Total  1.784.151.141    780.617.484  
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Tabel 4 menunjukkan bahwa total PV(C) 
sebesar Rp 1.784.151.141,00 dan total PV(B) 
sebesar Rp 780.617.484,00 dengan 
menggunakan tingkat inflasi yang sama yaitu 
8,79% dan jangka waktu analisis selama 10 
tahun. Setiap  cost present value dan benefit 
present value didapat dari hasil bagi antara 
jumlah cost tiap tahun dibagi dengan PV 
(1+8,79)t-1. Hasil perhitungan present value 
inilah yang menjadi bagian penting dalam 
perhitungan CBA. 

Perhitungan Rasio Benefit Cost  
Setelah perhitungan present value untuk 

unsur biaya dan manfaat pada setiap usulan 
pembelian alat, maka langkah selanjutnya 
adalah menghitung rasio benefit cost. Hasil 
perhitungan rasio benefit cost, yang dihitung 
menggunakan rumus sebagaimana telah 
tercantum dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat 
pada Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Benefit Cost dari Setiap Usulan  

                 
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rasio 

benefit cost untuk usulan pembelian alat X-Ray 
sebesar 0,301 sedangkan untuk usulan 
pembelian alat USG 4 dimensi nilai rasio benefit 
cost nya adalah 0,438. Nilai-nilai tersebut 
didapat dengan hasil pembagian antara present 
value benefit dibagi dengan present value cost. 
Untuk nilai NPV X-Ray sebesar Rp 
1.219.662.984,00 dan NPV USG 4 dimensi 
sebesar Rp 1.003.533.657,00. 

 
Perbandingan Hasil dari Perhitungan 
Rasio Benefit Cost  

Berdasarkan hasil perhitungan rasio 
benefit cost maka didapat perbandingan hasil 
rasio benefit cost antara pembelian alat X-Ray 
dengan pembelian USG 4 dimensi. Hasil 
perbandingan kedua usulan antara lain usulan 
pembelian alat X-Ray sebesar 0,301 dan usulan  
pembelian alat USG 4 dimensi sebesar 0,438. 
Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa 
rasio benefit cost usulan pembelian alat USG 4 
dimensi memiliki nilai yang lebih besar 
dibandingkan nilai rasio benefit cost pada usulan 
pembelian alat X-Ray. Untuk menarik 
kesimpulan dari nilai-nilai tersebut dapat 

berdasarkan kriteria rasio benefit-cost berikut 
ini: 
a. Jika rasio benefit cost lebih dari 1 (≥ 1) 

maka kegiatan yang bersangkutan 
bermanfaat. 

b. Jika rasio benefit cost kurang dari 1 (< 1) 
maka kegiatan yang bersangkutan kurang 
bermanfaat. 

Berdasarkan kriteria rasio benefit cost, 
maka  usulan pembelian alat X-Ray maupun 
Alat USG 4 dimensi nilai rasio B/C <1 yang 
berarti bahwa keduanya kurang memberikan 
manfaat bagi RSIA”M”. Namun apabila RSIA 
“M” memiliki keuntungan yang lebih maka 
dapat dipilih untuk investasi alat USG 4 
dimensi karena nilai rasio B/C nya lebih besar 
apabila dibandingkan nilai rasio B/C pembelian 
alata X-Ray. 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan kesimpulan 
tentang hasil analisis CBA antara pembelian alat 
X-Ray dengan USG 4 dimensi. Kedua nilai 
B/C baik pembelian alat X-Ray maupun USG 
4 dimensi berdasarkan perhitungan ternyata 
keduanya berada pada < 1 yang artinya kurang 
memberikan nilai manfaat. Apabila belum 

No 
Usulan Kegiatan 

 
PV(C) PV(B) BCR NPV 

1 Pembelian  
alat X-Ray 

1.744.352.982 524.689.998 0,301  (1.219.662.984) 
 

2 Pembelian alat 
 USG 4 Dimensi 

1.784.151.141 780.617.484 0,438 (1.003.533.657) 
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urgent dibutuhkan maka dapat ditunda terlebih 
dahulu untuk melakukan investasi alat 
tersebut. Namun apabila RSIA “M” 
menghendaki untuk pembelian alat tersebut 
karena memiliki keuntungan lebih, maka dapat 
menggunakan acuan perbandingan antara nilai 
B/C pembelian alat USG 4 dimensi dengan 
nilai B/C pembelian alat X-Ray. Dimana B/C 
pembelian alat USG 4 Dimensi  >  B/C 
pembelian alat X-Ray, sehingga usulan 
pembelian alat USG 4 dimensi dapat dilakukan 
karena lebih mendatangkan nilai manfaat 
dibandingkan dengan pembelian alat X-Ray. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio 
benefit cost, didapat nilai rasio yang lebih besar 
adalah pada usulan pembelian alat USG 4 
dimensi yaitu 0,438 sehingga rekomendasi 
yang dapat diberikan adalah memprioritaskan 
pembelian alat USG 4 dimensi terlebih dahulu 
daripada pembelian alat X-Ray dengan catatan 
apabila RSIA “M” mampu untuk melakukan 
investasi alat tersebut dalam upaya untuk 
meningkatkan pelayanan program unggulan. 
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Analisis Kepuasan Pelanggan di Rumah Sakit X Surabaya 
Analysis of Customer Satisfaction in Surabaya X Hospital 

 
Mohammad Yusuf 

FKM Universitas Airlangga 
 

Abstrak 
 
Latar belakang: Kepuasan pasien menjadi indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh 
karena itu suatu rumah sakit harus melakukan analisis terhadap kepuasan pasien sebagai rekomendasi 
untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan 
pasien terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit X Surabaya.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan rancang bangun cross 
sectional. Lokasi Penelitian berada di Rumah Sakit X Surabaya selama Oktober-November 2013. 
Populasi penelitian adalah pasien dan keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit X Surabaya. Sampel 
penelitian ini adalah 150 orang yang diambil melalui teknik accidental sampling. Pengambilan data 
dengan kuesioner di ruang unit gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.  
Hasil dan pembahasan: kepuasan pasien terhadap dimensi senyum, sapa dan salam karyawan 
mengalami penurunan selama kurun waktu dua tahun terakhir. kepuasan pasien terhadap dimensi 
senyum, sapa dan salam karyawan yang sesuai standar sebesar > 80% hanya terjadi di Ruang B. 
Kepuasan pasien terhadap dimensi do‟a setiap tindakan yang sesuai standar hanya terjadi di Ruang D 
sebesar 80%. Kepuasan pasien terhadap dimensi memanggil nama pasien dengan sebutan nama yang 
sesuai standar hanya terjadi di Ruang B sebesar 80%.  
Kesimpulan: Rumah Sakit X Surabaya perlu melakukan sosialisasi ulang tentang budaya senyum, 
sapa, salam kepada karyawan agar dapat meningkatkan kepuasan pasien. 
Kata Kunci: kepuasan pelanggan, mutu, pelayanan kesehatan 

Abstract 
Background: customer satisfaction become indicator quality of health services. Therefore a hospital have to do 
analysis on customer satisfaction as recommendation for improvement health services. This research aim to know 
customer satisfaction on health services in Surabaya X Hospital.  
Methods: this research is survey study with using cross sectional design. Location of research in Surabaya X 
Hospital during October until November in 2013. Population of research is patient and family who get medicine in 
Surabaya X Hospital. Sample of research is 150 persons who is taken through accidental sampling technique. Data 
making with questionnare in emergency, outpatient and inpatient room.  
Result and discussion: customer satisfaction on smile, greeting and respects dimension is decrease during two 
years passed. Customer satisfaction on smlie, grreting and respects dimension that appropriate the standard is > 
80% only occured in room B. Customer satisfaction on pray every treatment dimension that appropriate the 
standard only occured in room D is 80%. Customer satisfaction on calling name of patient with tittle of name that 
appropriate the standard only occured in room B is 80%.  
Conclusion: Surabaya X Hospital must do resosialiszation about culture of smile, greeting and respect to 
employees in order that it can increase customer satisfaction.  
Keywords: customer satisfaction, quality, health services 
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Pendahuluan 
Kebutuhan perusahaan untuk 

meningkatkan mutu produk atau jasa serta 
kepuasan pelanggan semakin besar karena 
perdagangan bebas yang terbuka dalam era 
globalisasi. Oleh sebab itu perusahaan di dalam 
negeri diharapkan mempersiapkan diri untuk 
membina organisasi terutama sumber daya dan 
sistem untuk menghadapi kedatangan pesaing 
industri sejenis dan industri lainnya. 

Rumah sakit merupakan salah satu 
perusahaan yang dituntut mampu 
memenangkan persaingan. Oleh karena itu 
rumah sakit harus mampu menyediakan dan 
memberikan jasa layanan kesehatan yang 
bermutu bagi pasien. Pelayanan jasa kesehatan 
yang bermutu merupakan isu untuk 
memenangkan persaingan bagi rumahsakit. 
Selain itu, sebagai upaya rumah sakit untuk 
menghindari dan mencegah tuntutan 
masyarakat sesuaidengan Undang Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan 
dalam rangka meningkatkan kepuasan pasien, 
pihak-pihak yang berkompeten dengan rumah 
sakit selalu mencari upaya inovatif untuk 
meningkatkan mutu layanan kesehatan rumah 
sakit antara lain dengan mendapatkan sertifikat 
ISO 9000. Dengan demikian, rumah sakit yang 
tidak mampu menjaga kualitas layanan yang 
berfokus pada kepuasan pelanggan akan 
mengalami penurunan jumlah kunjungan 
pasien. 

Harapan pasien terhadap kualitas 
pelayanan yang mereka terima dapat dilihat 
dari beberapa aspek meliputi kemudahan 
mengakses atau mendapatkan perawatan, 
tenaga kesehatan yang kompeten danterampil, 
kebebasan memilih dokter dan rumah sakit, 
pengobatan yang sesuai, penjelasan tenaga 
kesehatan tentang kondisi dan pengobatan atau 
perawatan, penghargaan tenaga kesehatan 
terhadap klien, perhatian  tenaga kesehatan, 
tenaga kesehatan yang professional dan 
perbaikan kondisi klien setelah perawatan. 
Nilai-nilai harapan persepsi pasien 
terhadapkualitas layanan tersebut yang terdapat 

dalam diripelanggan disebut nilai pelanggan 
(customer values).  

Salah satu cara untuk mengetahui nilai 
pelanggan adalah melalui survei kepuasan 
pelanggan. Berdasarkan survei kepuasan 
pelanggan dapat diketahui berbagai indikator 
yang menyebabkan pelanggan puas, tidak puas, 
dan mengetahui keinginan, kebutuhan serta 
harapan pelanggan. Kualitas jasa pelayanan 
rumah sakit berdasarkan nilai pelanggan dapat 
bersifat tidak kasat mata (intangible) seperti 
keramahan, kecepatan, keterampilan dan 
komunikasi yang dilakukan oleh petugas 
pelayanan, maupunyang bersifat kasat mata 
(tangible) seperti fasilitas yang tersedia 
menyangkut kebersihan dan kenyamanan serta 
pelayanan pada instalasi gizi.  

Survei ini secara umum bertujuan 
untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan 
kesehatan terhadap pasien dan keluarga pasien 
dengan mengukur tingkat kepuasaan pasien di 
Rumah Sakit X Surabaya. Pada penelitian ini 
ditekankan pada survei kepuasan pelanggan 
terhadap pelayanan petugas rumah sakit yang 
bersifat kasat mata (intangible) seperti 
keramahan, kecepatan, keterampilan dan 
komunikasi. Variabel yang digunakan adalah 
salam, senyum, sapa yang diberikan petugas 
rumah sakit kepada pasien. 

Survei ini diharapkan akan banyak 
memberikan manfaat baik pihak manajemen 
Rumah Sakit X Surabaya tersebut dan 
karyawannya maupun stakeholders, sehingga 
berbagai pihak dapat menyusun strategi yang 
tepat untuk meningkatkan layanan rumah sakit 
dalam rangka meningkatkan kepuasan pasien 
rumah sakit tersebut berdasarkan temuan-
temuan penelitian sehingga jumlah kunjungan 
pasien dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian survei 
dengan menggunakan rancang bangun cross 
sectional. Lokasi Penelitian berada di Rumah 
Sakit X Surabaya selama Oktober-November 
2013. Populasi penelitian adalah pasien dan 
keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit X 
Surabaya. Sampel penelitian ini adalah 150 
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orang yang diambil melalui teknik accidental 
sampling. Pengambilan data dengan kuesioner 
di ruang unit gawat darurat, rawat jalan dan 
rawat inap. Variabel penelitian terhadap 
kepuasan pelanggan terhadap sikap karyawan 

Rumah Sakit X Surabaya yang terdiri dari 
dimensi budaya 3S (senyum, sapa dan salam), 
doa setiap memberikan tindakan dan menyebut 
nama pasien dengan sebutan nama 

 
Hasil dan Pembahasan 
Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Senyum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Grafik Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Senyum  
 

Berdasarkan gambar 1 di atas terlihat bahwa 
kepuasan pelanggan terhadap dimensi senyum 
di Ruang B meningkat sebanyak 7% selama 
tahun 2012-2013, dari 74% menjadi 81%. 
Sedangkan kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi senyum di Ruang C menurun sebanyak 
14% selama tahun 2012-2013, dari 82% 

menjadi 68%. Kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi senyum di Ruang B saja yang berada di 
atas standar 80% menurut SPM Rumah Sakit 
Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
tahun 2008 
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Kepuasan Pelanggan terhdapa Dimensi Salam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Salam  
 

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa 
kepuasan pelanggan terhadap dimensi salam di 
Ruang B meningkat sebanyak 15% selama 
tahun 2012-2013, dari 68% menjadi 83%. 
Sedangkan kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi salam di Ruang C menurun sebanyak 
15% selama tahun 2012-2013, dari 83% 

menjadi 68%. Kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi salam pada di B saja yang berada diatas 
standar 80% menurut SPM Rumah Sakit 
Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
tahun 2008. Medik Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia tahun 2008 

Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Sapa 
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Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat bahwa 
kepuasan pelanggan terhadap dimensi sapa di B 
meningkat sebesar 16% selama tahun 2012-
2013, dari 67% menjadi 83%. Sedangkan 
kepuasan pelanggan terhadap dimensi sapa di 
Ruang A menurun sebanyak 14%, dari 74% 

menjadi 60%. Kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi sapa di  Ruang B saja yang berada di 
atas standar 80% menurut SPM Rumah Sakit 
Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
tahun 2008 

Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Berdo’a dalam Setiap Tindakan 

 

Gambar 4 Grafik Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Do‟a dalam Setiap Tindakan 
 
Berdasarkan gambar 4 di atas terlihat 

bahwah kepuasan pelanggan terhadap dimensi 
do‟a dalam setiap tindakan di Ruang D 
memiliki nilai tertinggi sebanyak 80%. 
Sedangkan Ruang E memiliki nilai paling 

rendah yaitu 48%. Namun jika dilihat 
berdasarkan SPM Karyawan Rumah Sakit X 
Surabaya menunjukan bahwa seluruh ruang 
yang ada di Rumah Sakit X Surabaya belum 
mencapai standar yaitu 87%. 

Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Memanggil Nama Pasien dengan Sebutan Nama 

 

Gambar 5 Grafik Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Memanggil Nama Pasien dengan Sebutan 
Nama 
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Berdasarkan gambar 5 di atas terlihat 

bahwa kepuasan pasien dalam memanggil 
pasien dengan nama di Ruang B memiliki nilai 
tertinggi sebanyak 81%. Sedangkan Ruang A 
memiliki nilai paling rendah yaitu 33%. 

Namun jika dilihat dari SPM Karyawan Rumah 
Sakit X Surabaya menunjukan seluruh ruangan 
yang ada di Rumah Sakit X Surabaya belum 
mencapai standar yaitu 81%. 

Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Senyum Tahun 2012-2013 

 

Gambar 5 Grafik Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Senyum di Rumah Sakit X 
Surabaya Tahun 2012- 2013 

Berdasarkan gambar 6 di atas terlihat bahwa bahwa perbandingan kepuasan pelanggan terhadap dimensi 
senyum dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 5%. 

 
Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Salam Tahun 2012-2013 

 
Gambar 7 Grafik Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Salam di Rumah Sakit X 

Surabaya Tahun 2012- 2013 
 
Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Sapa Tahun 2012-2013 

 
Gambar 8 Grafik Perbandingan Kepuasan Pelanggan terhadap Dimensi Sapa di Rumah Sakit X 

Surabaya Tahun 2012- 2013 
 

Berdasarkan gambar 8 di atas terlihat 
bahwa bahwa perbandingan kepuasan 
pelanggan terhadap dimensi sapa dari tahun 
2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 

sebanyak 0,625%. Dalam memberikan 
pelayanan yang bermutu tinggi sehingga dapat 
memuaskan pelanggan, faktor perilaku manusia 
adalah dapat menentukan, selain bentuk isi 
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(content) mutu barang atau jasa yang diberikan. 
Perilaku yang baik pertama dalam memberikan 
pelayanan menurut De Vriye, et al. adalah : 
1. Self Esteem: penghargaan terhadap diri 

sendiri dengan pandai menghargai dirinya 
sendiri, seorang karyawan akan berpikiran 
dan bertindak positif terhadap orang lain, 
sehingga pandai menghargai pelanggan 
dengan baik. Dengan demikian pelayanan 
bukan menundukkan diri. 

2. Exceed Expectations: memberikan pelayanan 
dengan melebihi apa yang diharapkan 
pelanggan (mematuhi dan melebihi 
standar) secara konsisten. 

3. Ricovery: adanya keluhan pelanggan jangan 
dianggap sebagai suatu beban masalah 
namun suatu peluang untuk memperbaiki 
atau meningkatkan diri. Apa masalahnya, 
dengrkan pelanggan, kumpulkan data, 
bagaimana pemenuhan standarnya. 

4. Vision: pelayanan yang prima berkaitan 
erat dengan visi organisasi. Dengan 
budaya kerja atau budaya organisasi 
(Corporate Culture) atau Budaya mutu 
(Quality Culture) dalam pelayanan prima, 
visi, impian akan dapat diwujudkan 
sepenuhnya seperti yang diharapkan. 

5. Improve: peningkatan mutu pelayanan 
secara terus menerus (Continous 
Improvement) dalam memberikan kepuasan 
kepada pelanggan agar tidak ditinggalkan. 
Karena para pesaing ingin berusaha 
meningkatkan diri untuk menarik hati 
pelanggan. Meningkatkan diri dapat 
dengan pendidikan dan latihan sebagai 
modal, membuat standar pelayanan lebih 
tinggi, menyesuaikan tuntutan lingkungan 
dan pelnggan, dan merencanakan 
pelayanan yang baik bersama karyawan 
sejak awal.  

6. Care: perhatian atau perlakuan terhadap 
pelanggan dengan baik dan tulus. 
Memenuhi kebutuhannya, 
memperlakukannya dengan baik, menjaga 
dan memenuhi standar mutu sesuai 
dengan standar ukuran yang diharapkan. 

7. Empower: memberdayakan agar karyawan 
mampu bertanggung jawab dan tanggap 

terhadap persoalan dan tugasnya dalam 
upaya peningkatan pelayanan yang 
bermutu. 
 

Kesimpulan  
Penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa kepuasan pasien terhadap dimensi 
senyum, sapa dan salam karyawan mengalami 
penurunan selama kurun waktu dua tahun 
terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013. Dimensi 
senyum mengalami penurunan sebanyak 5%. 
Dimensi sapa mengalami penurunan sebanyak 
0,625%. Sedangkan dimensi salam mengalami 
penurunan sebanyak 2%.  

Kepuasan pelanggan terhadap dimensi 
senyum, sapa dan salam karyawan dinilai 
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Rumah Sakit Direktorat Jenderal Bina 
Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia tahun 2008 yaitu sebesar 
80%. Kepuasan pelanggan terhadap dimensi 
senyum, sapa dan salam karyawan yang sesuai 
standar hanya terjadi di Ruang B. Kepuasan 
pelanggan terhadap dimensi do‟a setiap 
tindakan yang sesuai standar hanya terjadi di 
Ruang D. Kepuasan pelanggan terhadap 
dimensi memanggil nama pasien dengan 
sebutan nama yang sesuai standar hanya terjadi 
di Ruang B. 
Saran 

Penelitian memberikan saran agar 
Rumah Sakit X Surabaya perlu meningkatkan 
pelayanan kepada pasien, terutama pelayanan 
petugas rumah sakit yang bersifat kasat mata 
(intangible) seperti keramahan, kecepatan, 
keterampilan dan komunikasi. Rumah Sakit X 
Surabaya perlu mensosialisasikan kembali 
budaya 3S (senyum, sapa, salam) agar 
dijalankan setiap petugas ketika memberikan 
pelayanan kepada pasien. Beberapa hal lain 
yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk 
lebih ditingkatkan misalnya kehadiran petugas 
yang tepat waktu, mempunyai waktu yang 
cukup untuk berkomunikasi dengan pasien, 
menanggapi keluhan dengan baik serta 
memberikan informasi dengan jelas. 

 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
109 

 

Daftar Pustaka 
Ahmad, Jamaludin. 2011. Pelayanan Prima 

dalam Organisasi Rumah 
Sakit.http://programbrsjhk2011umj.blogs
pot.com/2011/11/pelayanan-prima-
dalam-sistem-organisasi.html (sitasi 
tanggal 17 Maret 2013). 

Fauzie, Husin. 2007. Formulating Marketing 
Efforts to Increase the Utilization of 
Inpatient Ward of Negara General 
Hospital through Consumer Behaviour 
Factor Analysis. Jurnal Administrasi 
Kebijakan Kesehatan. 5(1). 

Kaleseran, Jimmy E. 2011. Pelayanan Prima 
(Service Excellence) di rumah 
Sakit.http://idibalikpapankaltim.blogspot
.com/2011/09/pelayanan-prima-service-
excellent-di.html .(sitasi tanggal 15 Maret 
2013) 

Natalisa, Dila. 2007. Survei Kepuasan Pelanggan 
Program Studi Magister Manajemen 
Universitas Sriwijaya. Jurnal Manajemen 
dan Bisnis Sriwijaya. 5(9). 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. Metodologi 
Penelitian Kesehatan.0 .Jakarta: PT 
Rineka Cipta. 

Supranto. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan 
Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar. 
Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
110 

 

Survei Kebutuhan dan Permintaan Masyarakat Wonocolo  
terhadap Pelayanan Kesehatan 

 
Elprania Credo Yudayanti1 

1)Mahasiswa MPKPK, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
Korespondensi: Elprania Credo Yudayanti, nia_basz@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Latar Belakang: Sebuah studi tentang kebutuhan dan permintaan pelayanan kesehatan yang 
dilakukan terhadap masyarakat Wonocolo karena masyarakat Wonocolo masih sering memilih tempat 
pelayanan kesehatan diluar dari wilayahnya . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur 
kebutuhan dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan.  
Metode: Sebuah survei dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan individu sebagai unit analisis dan 
teknik deskriptif digunakan sebagai analisis. Studi ini meliputi 50 responden (23 laki-laki dan 27 
perempuan yang dikumpulkan dari tiga wilayah meliputi Bendulmerisi, Sidosermo, Siwalankerto. 
Pengumpulan data dari penelitian ini melalui kuesioner.  
Hasil: Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi responden dan harus dipenuhi agar 
dapat melakukan berbagai aktivitas. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan menjadi 
faktor paling penting yang berhubungan dengan permintaan dalam pelayanan kesehatan. Kebutuhan 
dan permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tempat pelayanan, alasan 
pemilihan tempat pelayanan, kinerja pelayanan, petugas kesehatan dan fasilitas.  
Kesimpulan: Institusi pelayanan kesehatan harus memperhatikan kebutuhan dan permintaan 
masyarakat sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap upaya pelayanan kesehatan. 
Kata Kunci: kebutuhan, permintaan, pelayanan kesehatan 

 
Abstract 

 
Background: A study on need and demand for health services was carried out at Wonocolo community because 
many people Wonocolo still often choose health services outside of its territory . The objectives of this study were to 
measure the need and demand for health services.  
Method: A survey was conducted in this study, using individual as unit of analysis and a descriptive technique 
was used as analysis. The study covered 50 respondents (23 male and 27 female) which were collected from three 
areas, Bendulmerisi, Sidosermo, Siwalankerto. Collecting data from this study through questionnaire  
Results: Health is a very important need for the respondent and must be met in order to perform various activities. 
In general, the results showed that needs the most important factor associated with demands for health services. The 
need and demand for community to health services is affected by the services, the reason of choosing the place of 
service, service performance, health workers and facilities.  
Conclusion: Health care institutions have to give attention to the needs and demands of community as a basic for 
improvements to the health care delivery. 
Keywords: Need, Demand, Health Services 
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Pendahuluan 
Pada dasarnya kesehatan merupakan 

salah satu aspek yang menentukan tinggi 
rendahnya standar hidup seseorang. Status 
kesehatan yang baik dibutuhkan oleh manusia 
untuk menopang semua aktivitas hidup. Setiap 
individu akan berusaha mencapai status 
kesehatan tersebut dengan menginvestasikan 
dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan 
jasa kesehatan. Maka untuk mencapai kondisi 
kesehatan yang baik tersebut dibutuhkan sarana 
kesehatan yang baik pula. 

Kebutuhan dan permintaan dalam ilmu 
ekonomi saling berpengaruh. Idealnya, 
manusia mempunyai keinginan dan harapan 
untuk dapat memenuhi kebutuhan. Namun 
dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak 
didukung dengan sumber daya akibat jumlah 
yang terbatas sehingga mengakibatkan 
pemenuhan kebutuhan tersebut tidak selalu 
dapat terealisasi dengan baik. 

Dalam rangka pendayagunaan sumber 
daya yang semakin terbatas, upaya kesehatan 
harus lebih diarahkan kepada upaya yang benar 
benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan 
yang berupa kebutuhan yang dirasakan 
merupakan penjumlahan dari kebutuhan 
individu terhadap suatu pelayanan kesehatan. 
Sedangkan kebutuhan normatif adalah 
kebutuhan yang seharusnya diberikan oleh 
pemberi pelayanan kepada penderita 
berdasarkan standar ilmu kesehatan. Keadaan 
status kesehatan seseorang menimbulkan suatu 
kebutuhan yang dirasakan dan membuat 
seseorang mengambil keputusan, untuk 
mencari pertolongan atau tidak. 

Permintaan terhadap pelayanan 
kesehatan mempunyai perbedaan dengan 
permintaan terhadap suatu barang secara 
umum. Faktor utama yang mempengaruhi 
permintaan terhadap pelayanan kesehatan 
adalah kejadian sakit dan provider. Aspek tarif 
biaya dalam permintaan terhadap pelayanan 
kesehatan merupakan faktor terakhir namun 
menjadi faktor utama dalam permintaan 
terhadap suatu barang secara umum. 

Grossman menyatakan bahwa 
permintaan terhadap layanan kesehatan 

merupakan derivasi dari demand terhadap 
kesehatan itu sendiri. Derivasi merupakan 
suatu permintaan turunan. Keinginan 
masyarakat adalah kesehatan, bukan pelayanan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai input 
untuk menghasilkan kesehatan.  

Di dalam pelayanan kesehatan, tidak 
selalu kebutuhan yang dirasakan tersebut 
berupa menjadi permintaan walaupun terdapat 
kemampuan konsumen untuk membeli. 
Masalah availabilitas, aseptabilitas, aksesibilitas 
merupakan faktor yang harus lebih 
dipertimbangkan daripada pertimbangan 
ekonomi. Survei ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kebutuhan dan permintaan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.  

 
Metode  

Penelitian ini termasuk kategori survei 
dan merupakan studi deskriptif observasional 
karena hanya membuat gambaran dari suatu 
fenomena secara obyektif, kondisi atau 
hubungan yang ada, pendapat yang 
berkembang, proses yang sedang berlangsung, 
akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 
kecenderungan yang tengah berlangsung. 
Populasi penelitian adalah masyarakat yang 
tinggal di wilayah Surabaya, Gresik dan 
Sidoarjo dengan sampel sebesar 50 responden. 
Instrumen penelitian berupa kuesioner 
meliputi pertanyaan tertutup dengan tipe 
multiple choice dan pertanyaan terbuka dengan 
jawaban pendek. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif yaitu menggambarkan penemuan di 
lapangan kemudian disajikan dalam bentuk 
tabel, grafik dan diagram.  

 
Hasil dan Pembahasan 
Deskripsi Responden 

Sebagian responden berjenis kelamin 
laki-laki sebesar 46% dan perempuan 54%. 
Mayoritas responden termasuk dalam 
kelompok umur dengan rentang antara 15-49 
tahun sebesar 82% dan antara 50-64 tahun 
sebesar 12%. Sisanya untuk kelompok umur 
lebih dari 65 tahun sebesar 4% dan antara 0-14 
tahun sebesar 2%. Responden lebih banyak 
merupakan lulusan SMA yaitu sebesar 49%, 
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lulusan perguruan tinggi 38%, lulusan SMP 
11% dan lulusan SD sebesar 2%. Jenis 
pekerjaan responden terbanyak adalah 
mahasiswa sebesar 28% kemudian swasta, Ibu 
Rumah Tangga (IRT) dan PNS yang masing-
masing sebesar 13%. Tingkat pendapatan 
responden terbanyak sebesar  52% dengan 
tingkat pendapatan lebih dari Rp 2.000.000,00 
perbulan, 42% responden dengan kisaran 
pendapatan Rp 500.000,00 - Rp 2.000.000,00 
perbulan, dan sisanya sebanyak 6% dengan 
pendapatan kurang dari Rp 600.000,00 
perbulan. Jumlah anggota keluarga yang 
dimiliki responden yaitu sebanyak 49% 
mempunyai 4 orang anggota keluarga, 24% 
mempunyai 5 orang anggota keluarga, 15% 
mempunyai 3 orang anggota keluarga, 5% 
tinggal sendiri, 3% mempunyai 2 orang 
anggota keluaga dan sisanya mempunyai 6 atau 
7 orang anggota keluarga masing-masing 
sebesar 2%.  
 
Kebutuhan Pelayanan Kesehatan 

Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan 
beberapa hal meliputi tempat pelayanan 
kesehatan; alasan pemilihan pelayanan 
kesehatan; kinerja petugas kesehatan; fasilitas 
pelayanan kesehatan seperti peralatan obat dan 
ruang tunggu; kualitas pelyanan kesehatan 
seperti jam buka dan waktu tunggu  

Penelitian menunjukkan keragaman 
tempat pelayanan kesehatan yang dipilih oleh 
responden pada saat sakit. Mayoritas 
responden sebanyak 32% lebih memilih rumah 
sakit pemerintah sebagai tempat untuk 
mendapatkan pengobatan dan 18% memilih 
klinik. Alasan responden dalam pemilihan 
pelayanan kesehatan cukup bervariasi. 
Keinginan untuk sembuh menjadi alasan 
terbanyak sebesar 50% sedangkan 
keterjangkauan lokasi dan kinerja pelayanan 
petugas yang baik menjadi alasan terakhir 
dalam pemilihan pelayanan kesehatan. 

Responden mempunyai harapan besar 
terhadap kinerja petugas kesehatan dalam 
memanfaatkan pelayanan kesehatan. Sebagian 
besar responden sebanyak 76% membutuhkan 

petugas kesehatan yang ramah, penuh 
perhatian dan dapat memahami keluhan. 
Sedangkan 4% responden membutuhkan 
petugas kesehatan yang memberikan pelayanan 
dengan teliti namun waktu layanan lebih lama. 

Responden mempunyai harapan besar 
terhadap fasilitas peralatan dalam 
memanfaatkan pelayanan kesehatan. Sebagian 
besar responden sebanyak 60% membutuhkan 
peralatan yang lengkap untuk semua pelayanan 
kesehatan. Sedangkan 18% responden 
membutuhkan peralatan yang mampu 
mendiagnosis penyakit dengan cepat. 
Mayoritas responden sebesar 98% responden 
membutuhkan fasilitas obat yang disediakan 
dalam pelayanan kesehatan agar memudahkan 
untuk segera mendapat obat dan 2% responden 
yang tidak membutuhkan jika fasilitas obat 
disediakan dalam pelayanan kesehatan.  

Mayoritas responden sebesar 60% 
membutuhkan fasilitas ruang tunggu sebelum 
mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya 
ketersediaan tempat duduk yang luas dan 
nyaman dan 4% membutuhkan tempat duduk 
luas dan nyaman, terdapat fasilitas hiburan 
sampai terdapat fasilitas AC atau kipas angin. 
Mayoritas responden sebanyak 66% 
membutuhkan waktu tunggu yang tidak lama 
yaitu 5-10 menit dan  sebagian responden  
membutuhkan 24 jam buka pelayanan sebesar 
74%.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Pemilihan Tempat Pelayanan 
Kesehatan  

 
 Permintaan Pelayanan Kesehatan 

Permintaan pelayanan kesehatan dapat 
dipengaruhi berbagai kondisi seperti kejadian 
sakit, jenis penyakit dan biaya pengobatan. 
Dari 50 responden, 71% mengalami sakit pada 
satu tahun terakhir sedangkan 29% responden 
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tidak mengalami sakit. Flu merupakan gejala 
penyakit yang paling sering diderita sebesar 
21% sedangkan cacar air, capek, laringitis, 
sinusitis, diabetes, HNP pada L5-S1, kram 
perut, muntaber, lutut nyeri masing-masing 
hanya 2% responden yang menderita. 

Mayoritas responden sebesar 46% 
mengeluarkan biaya untuk pengobatan lebih 
dari Rp 10.000,00 sampai Rp 100.000,00 dan 
8% responden mengeluarkan biaya lebih dari 
Rp 500.000,00. Mayoritas responden sebesar 
61% membayar sendiri biaya pengobatan dan 
sebagian responden, biaya pengobatannya 
ditanggung oleh pemerintah atau jaminan 
kesehatan. Selain itu, terdapat 5% responden 
yang membayar biaya pengobatan dari biaya 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Kurva Permintaan  
 

Kurva pada gambar 30 merupakan hasil 
interpretasi hasil survei biaya pengobatan yang 
dikeluarkan responden pada saat pemanfaatan 
pelayanan kesehatan. Pada pergerakan kurva 

dari biaya pengobatan  Rp 10.000,00 ke 

biaya pengobatan > Rp 10.000,00 - Rp 
100.000,00 sudah dapat terlihat bahwa kurva 
permintaan bersifat inelastis. Namun pada 
biaya > Rp 100.000,00 - Rp 500.000,00 dan 
> Rp 500.000,00 mengalami penurunan 
karena disesuaikan dengan jenis kejadian sakit 
terbesar yang diderita responden menurut hasil 
surveyi adalah flu sehingga tidak membutuhkan 
biaya pengobatan yang besar. Selain 
interpretasi pada kurva permintaan, juga dapat 
dikaji secara lebih lanjut bahwa alasan 
responden dalam memanfaatkan pelayanan 
kesehatan adalah keinginan responden sembuh 

dengan mendapatkan pelayanan kesehatan 
sebesar 63% dan biaya pengobatan yang murah 
sebesar.  

 
Aspek Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah upaya, 
pekerjaan, atau kegiatan kesehatan yang 
ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan 
perorangan atau masyarakat yang optimal atau 
setinggi-tingginya. Oleh karena itu pelayanan 
kesehatan merupakan salah satu input dalam 
mewujudkan kesehatan. Sehingga permintaan 
terhadap pelayanan rumah sakit tergantung 
terhadap permintaan akan kesehatan sendiri 
(Paluttturi, 2005). 

Pelayanan kesehatan yang baik 
merupakan kebutuhan bagi setiap orang. 
Semua orang ingin dilayani dan mendapatkan 
kedudukan yang sama dalam pelayanan 
kesehatan. Undang Undang Dasar Tahun 1945 
dalam Pasal 28 dan Pasal 34 menyatakan 
negara menjamin setiap warga negara 
mendapatkan hidup sejahtera, tempat tinggal, 
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada di 
Indonesia, namun sering terjadi dikotomi 
dalam upaya pelayanan kesehatan, pelayanan 
kesehatan yang baik hanya diberikan bagi 
kalangan masyarakat yang mampu sedangkan 
masyarakat yang kurang mampu tidak 
mendapatkan perlakuan yang adil dan 
proporsional. Jenis tempat pelayanan 
kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik 
maupun Puskesmas. 

Jenis pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat meliputi (1) 
pelayanan kedokteran yang termasuk dalam 
kelompok pelayanan kedokteran (medical 
services) ditandai dengan cara pengorganisasian 
yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau 
secara bersama-sama dalam satu organisasi. 
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan 
penyakit dan memulihkan kesehatan, serta 
sasarannya terutama untuk perseorangan dan 
keluarga; (2) pelayanan kesehatan masyarakat 
yang termasuk dalam kelompok kesehatan 
masyarakat (public health services) ditandai 
dengan cara pengorganisasian yang umumnya 
secara bersama-sama dalam suatu organisasi. 

7

17

10

3
0

5

10

15

20

≤ Rp 10.000 > Rp 10.000 -
Rp 100.000

> Rp 100.000 -
Rp 500.000

> Rp 500.000

KURVA PERMINTAAN



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
114 

 

Tujuan utamanya untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah 
penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan 
masyarakat. 

Fasilitas ruang tunggu dimanfaatkan 
sebagai tempat duduk pasien selama menunggu 
panggilan dokter. Fasilitas yang tersedia di 
ruang tunggu seperti TV, bacaan majalah atau 
koran dan AC atau kipas angin. Sejalan dengan 
tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 
maka ruang tunggu juga menjadi fokus 
perhatian agar dapat memberikan kepuasan 
terhadap responden.  

Pelayanan kesehatan terutama di rumah 
sakit mempunyai jam buka pelayanan 24 jam 
penuh. Hal tersebut disebabkan karena 
masyarakat membutuhkan pertolongan medis 
setiap saat tanpa mengenal waktu. Akan tetapi 
jika jika menilik pada pelayanan kesehatan yang 
bertempat pada tempat praktek dokter ataupun 
klinik medis dan laboratorium, biasanya jam 
buka pelayanannya sama dengan jam kerja 
antara pukul 08.00-21.00. Karena kebanyakan 
dokter atau para petugas medis di tempat 
tersebut memiliki shift kerja yang sedikit. 
 
Kesimpulan 

Kesehatan merupakan kebutuhan yang 
sangat penting bagi responden dan harus 
dipenuhi agar dapat melakukan berbagai 
aktifitas. Responden lebih memilih rumah sakit 
pemerintah sebagai tempat untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Keinginan sembuh 
menjadi faktor utama yang mempengaruhi 
responden dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Responden membutuhkan berbagai 
fasilitas dalam pelayanan kesehatan seperti 
peralatan, obat, ruang tunggu. Responden 
membutuhkan waktu tunggu sebelum 
mendapatkan pelayanan selama 5-10 menit 
dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman 
dan luas. Responden membutuhkan pelayanan 
kesehatan yang buka 24 jam.  
 
Saran 

Survei kebutuhan dan permintaan dapat 
menggambarkan tentang seberapa banyak 

konsumen yang akan memanfaatkan jenis 
pelayanan yang telah disediakan, karena itu 
analisis kebutuhan dan permintaan dalam 
pelayanan kesehatan sangat mendukung di 
dalam penetapan tarif pelayanan. Setiap 
institusi pelayanan kesehatan perlu untuk 
melakukan analisis kebutuhan dan permintaan 
masyarakat yang berada di sekitarnya sebagai 
acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan untuk masyarakat seperti kuantitas 
dan kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan 
jenis pelayanan, kelengkapan sarana, prasarana 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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PENILAIAN KEBUTUHAN TERHADAP RUANG RAWAT INAP BERSALIN DI RUMAH 
SAKIT ISLAM JEMURSARI  

(Need Assessment about Birth Inpatient Room in Jemursari Islamic Hospital) 
Nurman Hermawan 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
 

ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Rumah sakit menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 
untuk bersalin. Kunjungan pasien di Ruang Rawat Inap Bersalin Rumah Sakit Islam Jemursari 
meningkat secara signifikan pada tahun 2014 tetapi Turn Over Interval (TOI) ruang tersebut masih 
rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien terhadap ruang rawat inap 
bersalin untuk dasar perencanaan penambahan Ruang Rawat Inap Bersalin dan  meningkatkan TOI di 
ruang tersebut.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan rancang bangun cross sectional. Lokasi 
penelitian terletak di Rumah Sakit Islam Jemursari. Populasi penelitian adalah pasien di Ruang Rawat 
Inap Bersalin Rumah Sakit Islam Jemursari. Sampel penelitian adalah 20 orang. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan incidental random sampling. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner.  
Hasil: Pasien membutuhkan fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan di ruang rawat inap 
bersalin. Terdapat berbagai kebutuhan fasilitas umum di ruang rawat inap bersalin berdasarkan 
perspektif pasien seperti ruangan bernuansa islami; keberadaan Air Conditioner (AC), televisi dan kamar 
mandi di ruang tunggu dan ruang rawat inap bersalin; informasi yang jelas tentang alur rumah sakit. 
Selain itu pasien juga menyampaikan keluhan terhadap pemasangan telpon umum dan adanya kantin di 
ruang tunggu; ketidaklengkapan peralatan kamar mandi, ketidaksesuaian ukuran linen, ketidakpuasan 
terhadap kipas angin dan asesoris bunga di ruang rawat inap bersalin.  
Kesimpulan: manajemen rumah sakit perlu mempertimbangkan kebutuhan pasien dalam melakukan 
pengembangan terhadap ruang rawat inap bersalin. 
 
Kata Kunci: kebutuhan, ruang rawat inap bersalin 

 
ABSTRACT 

Background: Hospital supply a variety of health services included birth care. Visiting of patient at birth 
inpatient room in Jemursari Islamic Hospital increase significantly on 2014 but Turn Over Interval (TOI) in this 
room is still low. This research aimed to identify need of patient at birth inpatient room in Jemursari Islamic 
Hospital to addition of Space planning basis Inpatient Maternity and improve TOI in this room.  
Methods: This research is survey study with cross sectional design. Location of research is Jemursari Islamic 
Hospital. Population of research is patient at birth inpatient room in Jemursari Islamic Hospital. Sample of 
research is 20 persons. Technique for sample making use incidental random sampling. Instruments of research 
through questionnare.  
Results: Patient need general facility to support pleasure in birth inpatient room. There is a variety of need on 
general facility based on patient perspectives like room has islamic nuance; Air Conditioner (AC), television and 
bathroom in waiting room and birth inpatient room; detailed information about cycle of hospital. In addition, 
patient also give complaint on telephone attachment and canteen in waiting room; incompleteness tools in 
bathroom, inexpediency of linen size, dissatisfaction on fan and flower accessories on birth inpatient room. 
Conclusion: Management of hospital require to consider need of patient in doing a development on birth 
inpatient room. 
Keywords: need, birth inpatient room 
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PENDAHULUAN 
Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna 
meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan 
gawat darurat (UU, 2009). Berdasarkan 
pengertian tersebut memberikan penjelasan 
bahwa rumah sakit menyediakan beberapa jenis 
pelayanan diantaranya pelayanan medik, 
pelayanan penunjang medik, pelayanan 
perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan 
dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat 
pendidikan dan atau pelatihan medik dan para 
medik, sebagai tempat penelitian dan 
pengembangan ilmu dan teknologi bidang 
kesehatan serta untuk menghindari risiko dan 

gangguan kesehatan sebagaimana yang 
dimaksud, sehingga perlu adanya 
penyelenggaan kesehatan lingkungan rumah 
sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan. 

Seperti rumah sakit lainnya, Rumah 
Sakit Islam Jemursari juga menyediakan 
berbagai pelayanan kesehatan termasuk 
pelayanan untuk bersalin. Ruang rawat inap 
bersalin mengalami pertumbuhan kunjungan 
yang cukup baik sehingga  kunjungan dan 
tingkat hunian terus naik tiap bulan di tahun 
2014. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Islam 
Jemursari, berikut rekapitulasi kunjungan dan 
statistik BOR, AvLOS, TOI, BTO  dari Bulan 
Januari sampai September Tahun 2014 dapat 
dilihat dalam tabel 1. 

 
Tabel 1  Rekapitulasi Kunjungan dan Statistik BOR, AvLOS, TOI dan BTO Rumah Sakit Islam 

Jemursari Bulan Januari sampai September Tahun 2014 

No Parameter Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep

1 Jumlah Kunjungan 116 97 127 134 188 178 186 194 186

2 BOR dalam % 48,5 41,9 45,5 49,6 49,6 68,6 84,2 80,2 84,4

3 AvLOS 2,31 2,28 2,08 2,18 2,18 2,09 2,36 2,2 2,16

4 TOI 2,44 3,15 2,49 2,21 2,1 0,96 0,82 0,93 0,73

5 BTO 6,53 5,16 6,79 6,84 6,84 9,84 9,42 9,89 10,37

Sumber: Sistem Manajemen Informasi  Rumah Sakit Islam Jemursari Tahun 2014 
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah 

pasien dan jumlah kunjungan yang semakin 
meningkat akan tetapi Turn Over Interval (TOI) 
semakin rendah. Berdasarkan kondisi  tersebut 
melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan pasien terhadap ruang rawat inap 
bersalin di Rumah Sakit Islam Jemursari agar 
dapat memperbaiki penggunaan ruang rawat 
inap bersalin sehingga capaian TOI menjadi 
meningkat.  
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 
survei dengan rancang bangun cross sectional. 
Lokasi penelitian terletak di Rumah Sakit Islam 
Jemursari. Populasi penelitian adalah pasien di 
Ruang Rawat Inap Bersalin Rumah Sakit Islam 
Jemursari. Sampel penelitian adalah 20 orang 

dari pasien yang akan keluar dari Rawat Inap 
Bersalin Rumah Sakit Islam Jemursari. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan incidental random sampling. 
Pengumpulan data penelitian melalui alat bantu 
kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Pasien Ruang Rawat 
Bersalin Rumah Sakit Islam Jemursari  

Pasien terbanyak di Ruang Rawat 
Bersalin Rumah Sakit Islam Jemursari tahun 
2014 berasal dari kelompok usia 26-30 tahun 
(45%); mempunyai lama hari rawat (length of 
stay) 2 hari (55%); mempunyai pekerjaan 
swasta (100%); merupakan lulusan S1 (55%); 
dan menggunakan ruang perawatan dari kelas 
VIP (50%).  
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Kebutuhan Pelanggan terhadap di 
Ruang Tunggu Rawat Inap Bersalin  

Mayoritas pasien menyatakan sangat 
setuju jika fasilitas ruang tunggu bernuansa 
Islami (55%); sangat setuju jika terdapat AC 
(50%); sangat setuju jika terdapat televisi 
(60%); setuju jika terdapat kamar mandi 
umum (50%); setuju jika terdapat informasi 
alur pasien rawat di ruang tunggu (45%); 
setuju terhadap kesesuaian tarif ruang rawat 
bersalin (40%); agak setuju tentang fasilitas 
telpon umum (30%); tidak setuju jika terdapat 
fasilitas kantin di ruang tunggu (25%);  
Kebutuhan Pelanggan tentang Fasilitas 
Ruang Rawat Inap Bersalin 

Mayoritas pasien menyatakan setuju 
terhadap kesesuaian warna dinding ruang rawat 
inap bersalin (40%); setuju terhadap 
kelengkapan peralatan kamar mandi ruang 
rawat inap bersalin (30%); tidak setuju 
terhadap ukuran linen (35%); sangat setuju 
terhadap cat warna cerah  di ruang rawat inap 
(45%); sangat setuju terhadap AC di ruang 
rawat inap (55%); tidak setuju terhadap kipas 
angin (55%); setuju terhadap kamar mandi 
dalam ruangan (40%); setuju terhadap asesoris 
bunga di sudut ruang rawat inap (35%); dan 
setuju terhadap televisi dalam ruangan (35%). 
Faktor yang Mempengaruhi Need dan 
Demand 

Menurut  kotler (2009), need adalah 
keharusan dasar manusia, want adalah  
kebutuhan yang telah diarahkan ke obyek 
spesifik yang mungkin dapat memuaskan 
kebutuhan sedangkan harapan adalah bentuk 
dasar dari kepercayaan akan sesuatu  yang 
diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian 
akan bebuah kebaikan di waktu yang akan 
dating ( Inggris  dictionary.com, 2014). 
“Demand  is  the amount of any given commodity 
that   people  are ready and able to buy at a given 
price”  (Mifflin, 2005 ) 

Menurut Sadono Sukirno (2011), 
faktor-faktor yang mempengaruhi demand 
adalah 
1. Harga barang atau jasa  itu sendiri 
2. Harga barang atau jasa lain yang berkaitan 

erat dengan barang atau jasa  tersebut 

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan 
rata-rata masyarakat 

4. Corak distribusi pendapatan dalam 
masyarakat 

5. Cita rasa masyarakat 
6.     Jumlah penduduk 
7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang 

akan datang 
Menurut Sadono Sukirno (2011), 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Need adalah  
1. Faktor ekonomi 
2. Psikologis 
3. Sosiologis 
4. Antropologi 
 
Keterkaitan Kebutuhan dengan 
Kepuasan   

Kepuasan pelanggan berhubungan 
dengan loyalitas menunjukkan masih belum 
optimalnya kinerja rawat jalan pelanggan, 
menurut Kotler dan Keller salah satu kunci 
sebagai salah satu unit utama dari sisi 
kunjungan dan untuk mempertahankan 
pelanggan adalah kepuasan pendapatan bagi 
rumah sakit. Hal senada disampaikan 
Hafizurrahman untuk mengkaji faktor yang 
mempengaruhi optimalisasi bahwa hubungan 
antara kepuasan pasien dan kunjungan kinerja 
rawat jalan. berpola positif, yaitu semakin 
meningkat kepuasan maka tingkat kunjungan 
juga meningkat (Widyaningrum, 2015).   

Angelova dan Zekiri (2011) menyatakan 
bahwa “customer satisfaction is the outcome felt by 
those that have experienced a company’s performance 
that have fulfilled their expectations”, dapat 
diartikan bahwa kepuasan pelanggan 
merupakan hasil akhir yang dirasakan oleh 
pelanggan setelah mengalami pelayanan di 
suatu perusahaan yang sesuai dengan harapan 
mereka. Sedangkan menurut  Hansemark dan  
Albinson (2004) “Satisfaction is overall customer 
attitude towards a service provider, or an  emotional 
reaction to the difference between what they receive, 
regarding fulfillment of some needs, goals or desire”, 
yaitu kepuasan adalah sikap pelanggan secara 
keseluruhan terhadap penyedia layanan atau 
reaksi emosial terhadap perbedaan yang 
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mereka terima, yang berhubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan, tujuan dan harapan. 

Sedangkan menurut Kottler dan Keller 
(2006), kepuasan pelanggan adalah perasaan 
senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 
perbandingan antara prestasi atau produk yang 
dirasakan dan yang diharapkannya. 

Pelanggan dapat mengalami salah satu 
dari tingkat kepuasan, yaitu : 
1. Bila kinerja lebih rendah dari harapan 

pelanggan 
Pelanggan akan merasa tidak puas, karena 
harapannya lebih tinggi daripada yang 
diterima pelanggan dari pemberi jasa. 

2. Bila kinerja sesuai dengan harapan 
pelanggan 
Pelanggan akan merasa puas karena 
harapannya sesuai dengan apa yang 
diterima oleh pelanggan dari pemberi jasa. 

3. Bila kinerja melebihi dari harapan 
pelanggan 
Pelanggan akan merasa sangat puas karena 
apa yang diterimanya melebihi dari apa 
yag diharapkannya. 

Kunci untuk mempertahankan 
pelanggan adalah kepuasan konsumen. 
Pelanggan yang sangat puas menurut Kotler 
(2008:48) akan: 

1. Menjadi lebih setia 
2. Membeli lebih banyak jika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan 
menyempurnakan produk yang ada 

3. Memberikan komentar yang 
menguntungkan tentang perusahaan 
dan produknya 

4. Kurang memberikan perhatian pada 
merek dan iklan pesaing dan kurang 
sensitive terhadap harga 

5. Memberikan gagasan produk atau jasa 
pada perusahaan 

6. Membutuhkan biaya pelayanan yang 
lebih kecil daripada pelanggan baru 
karena transaksi menjadi lebih rutin. 

Kualitas pelayanan rumah sakit adalah 
derajat kesempurnaan rumah sakit untuk 
memenuhi permintaan konsumen akan 
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
standart profesi dan standart pelayanan dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang 
tersedia di Rumah Sakit dengan wajar, efisien 
dan eektif serta diberikan secara aman dan 
memuaskan sesuai dengan norma, etika, 
hukum dan sosio budaya dengan 
memperhatikan keterbatasan dan kemampuan 
pemerintah dan konsumen. 

ISU STRATEGIS    
Tabel 2 Crosstab Usia Pasien dengan Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Crosstab Data 
  

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Agak Tidak 
Setuju 

Agak 
Setuju 

Setuju 

Kategori Usia 26-30  0 1 2 2 4 

  31-35 1 3 0 0 0 

  36-40 0 1 0 4 2 

Total 1 5 2 6 6 

Tabel 3 Crosstab Lama Hari Rawat dengan Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Crosstab Data 
  

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Agak 
Tidak 
Setuju 

Agak 
Setuju 

Setuju 

Kategori Lama Hari Rawat 2 0 4 2 1 4 

3 1 1 0 3 1 

4 0 0 0 2 1 

Total 1 5 2 6 6 
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Tabel 4 Crosstab Pendidikan dengan Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Fasilitas Telepon Umum di Ruang Tunggu 

Crosstab Data 
 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Agak 
Tidak 
Setuju 

Agak 
Setuju 

Setuju 

Kategori Pendidikan 
  
  
  

SMA 0 1 0 1 0 

DIPLOMA 1 0 0 1 4 

S1 0 4 2 4 1 

S2 0 0 0 0 1 

Total 1 5 2 6 6 

 
Hasil crosstab menunjukkan bahwa 

variabel dari pasien yang berpengaruh dan 
mendominasi segmen adalah usia antara 26-30 
tahun, hari rawat selama 2 hari dan pendidikan 
S1.  
1. Telepon umum: pasien tidak setuju jika 

dipasang telepon umum di ruang tunggu, 
ini dilihat dari komposisi hasil persentase 
yaitu: 5% sangat tidak setuju, 25% tidak 
setuju dan 10% agak tidak setuju. 

2. Kantin: pasien tidak setuju jika ada kantin 
berada di dekat ruang tunggu, ini dilihat 
dari komposisi hasil persentase  yaitu: 5% 
sangat tidak setuju, 25% tidak setuju dan 
20% agak tidak setuju. 

3. Kelengkapan kamar mandi: pasien 
berpendapat bahwa peralatan kamar mandi 
ruang rawat inap bersalin tidak lengkap, ini 
dilihat dari hasil persentase 10% tidak 
setuju  dan  agak tidak setuju sebanyak 20% 
dan 30% tidak setuju tentang pernyataan  
bahwa peralatan kamar mandi ruang rawat 
inap bersalin lengkap. Untuk kapur barus 
tidak disukai dan lebih suka pewangi 
otomatis dan ditambah tempat hand towel. 

4. Ukuran linen: pasien berpendapat ukuran 
linen di ruang rawat inap bersalin tidak 
sesuai, ini dilihat dari persentase yaitu: 
tidak setuju 35% dan agak tidak setuju 
20%. 

5. Kipas angin: pasien tidak suka jika kipas 
angin dipasang di ruang rawat inap, ini bisa 
dilihat persentase yaitu sangat tidak setuju 
10%, tidak setuju 55% dan 15 % agak tidak 
setuju. 

6. Asesoris bunga: pasien  tidak setuju jika 
di sudut ruangan rawat inap  dipasang 
asesoris bunga, ini bisa dilihat dari 
persentase sangat tidak setuju 5%, tidak 
setuju 20% dan agak tidak setuju 15%. 

 
KESIMPULAN 

Pasien membutuhkan fasilitas umum 
untuk mendukung kenyamanan di ruang rawat 
inap bersalin. Terdapat berbagai kebutuhan 
fasilitas umum di ruang rawat inap bersalin 
berdasarkan perspektif pasien seperti ruangan 
bernuansa islami; keberadaan Air Conditioner 
(AC), televisi dan kamar mandi di ruang 
tunggu dan ruang rawat inap bersalin; 
informasi yang jelas tentang alur rumah sakit. 
Selain itu pasien juga menyampaikan keluhan 
terhadap pemasangan telpon umum dan adanya 
kantin di ruang tunggu; ketidaklengkapan 
peralatan kamar mandi, ketidaksesuaian ukuran 
linen, ketidakpuasan terhadap kipas angin dan 
asesoris bunga di ruang rawat inap bersalin.  
 
SARAN 

Manajemen rumah sakit perlu 
mempertimbangkan kebutuhan pasien dalam 
melakukan pengembangan terhadap ruang 
rawat inap bersalin. 
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Abtsrak 
 
Latar Belakang: Perkembangan waktu membuat pasien menjadi sadar terhadap haknya untuk 
memperoleh kepuasan pada pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien dapat mempengaruhi pemanfaatan 
terhadap pelayanan kesehatan dan berguna untuk peningkatan mutu layanan rumah sakit. Oleh karena 
itu setiap rumah sakit perlu melakukan survei kepuasan termasuk Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia 
Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien di Poli Rawat Jalan Rumah 
Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan rancang bangun cross sectional. Lokasi 
penelitian terletak di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Populasi penelitian adalah pasien di poli 
rawat jalan. Sampel penelitian adalah 50 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan accidental sampling. . Instrumen penelitian berupa kuesioner. Penilaian kepuasan 
menggunakan dimensi kualitas pelayanan kesehatan menurut Gronroos. 
Hasil: Berdasarkan definisi zero defects, pasien menyatakan tidak puas terhadap 32 sub dimensi dari 
kualitas pelayanan kesehatan. Isu strategis utama terletak pada dimensi reliability and trustwothiness 
tentang ketepatan waktu atau jadwal dokter yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah dokter di 
Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Tidak terdapat perbedaan penilaian kepuasan antara laki-laki 
dan perempuan. 
Kesimpulan: Manajemen rumah sakit perlu memperhatikan dimensi kualitas pelayanan karena hal 
tersebut menentukan tingkat kepuasan pasien. 
Kata Kunci: mutu, kepuasan, pemanfaatan, pelayanan kesehatan 
 
 

Abstract 
 
Background: Growing of time makes patient becomes aware on its right to get satisfaction on health services. 
Satisfaction of patient can effects utilization of health services and benefit for increasing quality of services in 
hospital. Therefore every hospital need to do survey include Batang Qolbu Insan Mulia Hospital. This research 
aimed to know level of patient satisfaction in Outpatient Poly from Batang Qolbu Insan Mulia Hospital. 
Methods: This research is survey study with cross sectional design. Location of research is Batang Qolbu Insan 
Mulia Hospital. Population of research is all patient in Outpatient Poly. Sample of research is 50 persons. 
Technique for sample making use incidental random sampling. Instruments of research is questionnare. Assessment 
of satisfaction use dimension of quality of health services from Gronroos. 
Results: Based on definition of zero defects, patient claim disatisfaction on 32 sub dimension of health services. 
Main strategic issues located on dimension of reliability and trustwothiness about ontime or doctor schedule that 
effected by limited number of doctor in Batang Qolbu Insan Mulia Hospital. Nothing different of assessment in 
satisfaction between male and female. 
Conclusion: Management of hospital need to focus on dimension of health services quality because it determine 
level of patient satisfaction. 
Keywords: quality, satisfaction, utilization, health services 
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PENDAHULUAN 
Utility atau nilai guna sering digunakan 

sebagai istilah untuk  menjelaskan mengenai 
suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. 
Pada teori keseimbangan, diketahui bahwa teori 
keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian 
antara permintaan dan penawaran. Permintaan 
timbul karena konsumen memerlukan manfaat 
dari komoditas yang diminta. Manfaat inilah yang 
dikenal dengan istilah utilitas (utility). Jadi 
sebenarnya permintaan suatu komoditas 
menggambarkan permintaan akan manfaat dari 
komoditas tersebut (Sugiarto dkk, 2007).  

Utility atau daya guna suatu barang 
sebenarnya berarti kemampuan barang tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan manusia secara 
obyektif.  Produksi menciptakan kemampuan 
tersebut. Namun baru dirasakan apabila barang 
itu dikonsumsi. Oleh karena itu, pengertian 
utility dalam analisis perilaku konsumen berarti 
manfaat yang dirasakan dari konsumsi suatu 
barang atau kepuasan yang diperoleh dari barang 
/ jasa tersebut dan dengan demikian juga 
penghargaan konsumen terhadapnya. Jadi utility 
juga merupakan suatu yang subyektif, tergantung 
pada pribadi yang melekat pada diri konsumen 
yaitu sejauh mana kebutuhannya terpenuhi 
dengan konsumsi barang/jasa tertentu (Gilarso, 
2003). 

Pemanfaatan atau utilisasi jasa pelayanan 
kesehatan adalah kepuasan terhadap pelayanan 
yang diterima di tempat atau oleh pemberi 
pelayanan kesehatan. Pasien yang memanfaatkan 
suatu layanan kesehatan bisa mengalami satisfied 
demand atau unsatisfied demand. Contoh unsatisfied 
demand adalah mereka yang berharap berobat ke 
puskesmas, tetapi karena adanya kendala 
ekonomi atau jarak, akhirnya berobat tradisional. 
Satisfied demand adalah mereka yang 
menginginkan berobat ke puskesmas dapat 
terpenuhi keinginannya. Kepuasan pelanggan 
menurut model kebutuhan ialah suatu keadaan 
ketika kebutuhan, keinginan dan harapan pasien 
dapat dipenuhi melalui produk/jasa yang 
dikonsumsi.  

Pasien yang dihadapi di pelayanan 
kesehatan saat ini berbeda dengan pasien pada 

masa lalu. Kini pasien semakin terdidik dan 
cenderung bervariatif dalam memenuhi 
kebutuhan kesehatannya sehingga terpenuhi 
kepuasannya dan menyadari hak-haknya. Jika 
layanan yang diberikan sesuai dengan yang 
dikehendaki, maka pasien akan puas, jika yang 
terjadi sebaliknya maka akan menyebabkan 
kehilangan minat pasien untuk berobat dan ini 
akan menyebabkan pasien mempunyai image 
negatif terhadap perusahaan tersebut, yang akan 
mengakibatkan menurunnya jumlah pasien 
akhirnya akan menyebabkan pengurangan 
keuntungan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
survei kepuasan pasien di rumah sakit untuk 
memperoleh gambaran informasi tentang tingkat 
kepuasan pasien yang nantinya akan berguna 
untuk peningkatan mutu layanan Rumah Sakit itu 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kepuasan pasien di Poli 
Rawat Jalan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia 
Batang sebagai acuan dalam menyusun upaya 
meningkatkan kepuasan pasien. 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian survei 
dengan rancang bangun cross sectional. Lokasi 
penelitian terletak di Rumah Sakit Qolbu Insan 
Mulia Batang. Populasi penelitian adalah pasien 
di poli rawat jalan. Sampel penelitian adalah 50 
orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan accidental sampling. . 
Instrumen penelitian berupa kuesioner. Penilaian 
kepuasan menggunakan 7 (dimensi) dimensi 
kualitas pelayanan kesehatan menurut Gronroos 
(2000) meliputi profesionalisme and skills, attitude 
and behavior, accesibility dan flexibility, reliability 
dan trustwothiness, service recovery, servicecap, 
reputation dan credibility yang diterjemahkan 
dalam 35 butir pertanyaan. Analisis data 
menggunakan Likert scale dengan skor 1-4 dari 
sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. 
Pertanyaan pada setiap dimensi dihitung dengan 
mean komposit menggunakan aplikasi SPSS 15.0. 
Kemudian karakteristik pasien di crosstab dengan 
7 (tujuh) dimensi menurut Gronroos. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kepuasan Pasien Poli Rawat Jalan 

a. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Profesionalisme and Skill 
Tabel  1  Distribusi Persepsi tentang Profesionalisme and Skills  

Dimensi Profesionalisme and Skills 

Tingkat Kepuasan 

Sangat 
Tidak Puas 

Tidak Puas Puas 
Sangat 
Puas 

Total 

a. Keterampilan petugas pendaftaran dalam 
melayani pendaftaran pasien 

0 
(0%) 

2 
(4%) 

41 
(82%) 

1 
(14%) 

50 
(100%) 

b.  Kecepatan petugas pendaftaran dalam 
melayani pendaftaran pasien 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

40 
(80%) 

9 
(18%) 

50 
(100%) 

c. Keterampilan dokter dalam menangani 
pasien 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

33 
(66%) 

17 
(34%) 

50 
(100%) 

d. Kecepatan dokter dalam menangani 
pasien 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

37 
(64%) 

12 
(24%) 

50 
(100%) 

e. Mengenai keterampilan perawat 
melayani pasien 

0 
(0%) 

3 
(6%) 

40 
(80%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

f. Kecepatan perawat dalam melayani 
pasien 

0 
(0%) 

2 
(4%) 

42 
(84%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

 
b. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Attitude and Behavior 

Tabel  2  Distribusi Persepsi tentang Attitude and Behavior  

Dimensi Attitude and Behavior 

Tingkat Kepuasan 

Sangat 
Tidak Puas 

Tidak Puas Puas 
Sangat 
Puas 

Total 

a. Sikap empati petugas pendaftaran 1 
(2%) 

5 
(10%) 

37 
(74%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

b. Kejelasan informasi petugas pendaftaran 0 
(0%) 

0 
(0%) 

43 
(86%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

c. Sikap empati dokter  0 
(0%) 

2 
(4%) 

35 
(70%) 

13 
(26%) 

50 
(100%) 

d. Kejelasan infomasi dokter saat konsultasi 0 
(0%) 

4 
(8%) 

38 
(76%) 

8 
(16%) 

50 
(100%) 

e. Sikap empati perawat pada pasien 0 
(0%) 

4 
(8%) 

41 
(82%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

f.  Kejelasan infomasi perawat  0 
(0%) 

4 
(8%) 

40 
(80%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

 
c. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Accesibility and Flexibility 

Tabel  3  Distribusi Persepsi tentang Accesibility and Flexibilty  

Dimensi Accesibility and Flexibilty 

Tingkat Kepuasan 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Puas Sangat Puas Total 

a. Kemudahan transportasi menuju lokasi 
rumah sakit 

1 
(2%) 

7 
(14%) 

38 
(76%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

b. Papan penunjuk untuk menemukan ruang 
poli 

0 
(0%) 

4 
(8%) 

39 
(78%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

c. Kemudahan untuk mendapat informasi 
dari petugas 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

46 
(92%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

d. Kemudahan menghubungi  dokter untuk 
berkonsultasi 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

42 
(84%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 
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d. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Reliability and Trustwothiness 
Tabel  4 Distribusi Persepsi tentang Reliability and Trustworthiness  

Dimensi Reliability and Trustworthiness 

Tingkat Kepuasan 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Puas Sangat Puas Total 

a. Tata cara pendaftaran pasien 0 
(0%) 

4 
(8%) 

39 
(78%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

b. Ketepatan waktu/jadwal  dokter  2 
(4%) 

8 
(16%) 

34 
(68%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

c. Kepercayaan kepada dokter    0 
(0%) 

1 
(2%) 

43 
(86%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

d. Layanan keperawatan  0 
(0%) 

4 
(8%) 

42 
(84%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

 
e. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Service Recovery  

Tabel  5 Distribusi Persepsi tentang Service Recovery  

Dimensi Service Recovery 

Tingkat Kepuasan 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Puas Sangat Puas Total 

a. Daya tanggap dokter dalam  
menangani keluhan pasien 

0 
(0%) 

2 
(4%) 

40 
(80%) 

8 
(16%) 

50 
(100%) 

b. Daya tanggap perawat dalam 
membantu pasien saat dibutuhkan 

0 
(0%) 

3 
(6%) 

40 
(80%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

c. Cara petugas pendaftaran menangani 
komplain  

0 
(0%) 

5 
(10%) 

40 
(80%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

 
f. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Servicecap 

Tabel  6 Distribusi Persepsi tentang Servicecap 

Dimensi Servicecap 

Tingkat Kepuasan 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Puas Sangat Puas Total 

a. Kenyamanan ruang tunggu poli 1 
(2%) 

3 
(6%) 

41 
(82%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

b. Kebersihan ruang tunggu poli 0 
(0%) 

2 
(4%) 

44 
(88%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

c. Kenyamanan ruang periksa poli 0 
(0%) 

2 
(4%) 

42 
(84%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

d. Kebersihan ruang periksa poli 0 
(0%) 

3 
(6%) 

40 
(80%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

Dimensi Servicecap 

Tingkat Kepuasan 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Puas Sangat Puas Total 

e. Kerapian seragam dokter 0 
(0%) 

1 
(2%) 

42 
(84%) 

7 
(14%) 

50 
(100%) 

f. Kerapian seragam perawat 0 
(0%) 

2 
(4%) 

43 
(86%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

g. Kerapian seragam petugas pendaftaran 0 
(0%) 

2 
(4%) 

43 
(86%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 
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g. Kepuasan Pasien terhadap Dimensi Reputation and Credibility 
Tabel  7 Distribusi Persepsi tentang Reputation and Credibility 

Dimensi Reputation and Credibility 

Tingkat Kepuasan 

Sangat 
Tidak Puas 

Tidak 
Puas 

Puas Sangat Puas Total 

a. Reputasi dan kredibilitas dokter 0 
(0%) 

1 
(2%) 

43 
(86%) 

6 
(12%) 

50 
(100%) 

b.  Reputasi dan kredibilitas perawat 0 
(0%) 

2 
(4%) 

43 
(86%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

c. Reputasi dan kredibilitas petugas 
pendaftaran 

0 
(0%) 

5 
(10%) 

40 
(80%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

d. Keberhasilan pengobatan di poli 0 
(0%) 

1 
(2%) 

41 
(82%) 

8 
(16%) 

50 
(100%) 

e. Mengenai citra poli dalam melayani 
pasien 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

44 
(88%) 

5 
(10%) 

50 
(100%) 

 
2. Isu Strategis Hasil Crosstab 

Dari hasil analisis crosstab karakteristik 
pasien dengan dimensi tujuh kualitas jasa 
pelayanan kami fokuskan ke variabel jenis 
kelamin dan jumlah pengeluaran rata-rata 

pasien per bulan dengan argumen untuk 
menentukan target dalam upaya memenuhi 
kepuasan pasien. Dari analisis tersebut 
didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel  8 Isu Strategis Kepuasan berdasarkan Karakteristik Pasien  

No Isu Strategis 
Jenis Kelamin 

Pengeluaran 
Pria Wanita 

1 Dimensi Attitude and 
Behavior 

2% tidak 
puas 

2%  
tidak puas 

4% Pasien yang tidak puas : 
>Rp. 1.000.00 s/d Rp. 2.500.000 

2 Dimensi Accesibility and 
Flexibility 
 

2% tidak 
puas 

2%  
tidak puas 

4% Pasien yang tidak puas : 
>Rp. 1.000.00 s/d Rp. 2.500.000 

3 Dimensi Reliability and 
Trustworthiness 

2% tidak 
puas 

2%  
tidak puas 

8% Pasien yang tidak puas : 
>Rp. 1.000.00 s/d Rp. 2.500.000 

4 Dimensi Service Recovery  
 

4% tidak 
puas 

2%  
tidak puas 

6% Pasien yang tidak puas : 
Rp. 1.000.00 s/d Rp. 2.500.000 

5 Dimensi Servicecap 2% tidak 
puas 

2%  
tidak puas 

1% Pasien yang tidak puas : 
>Rp. 2.500.00  s/d Rp. 4.000.000 

 
Tabel 8 menunjukkan bahwa dari hasil 

analisis kepuasan terhadap tujuh dimensi 
kualitas berdasarkan karakteristik pasien yaitu 
jenis kelamin dan pengeluaran rata-rata per 
bulan terdapat 5 isu strategis yaitu pada 
dimensi attitude and behavior, attitude and 
behavior, accesibility and flexibility, reliability and 
trustwothiness, service recovery, servicecap. Dari 
lima dimensi itu untuk jenis kelamin 
persentase pasien yang tidak puas tidak ada 
perbedaan yang signifikan, sedangkan 
berdasarkan pengeluaran rata-rata pasien yang 
tidak puas yaitu dengan pengeluaran diatas Rp. 

1.000.000 s/d Rp. 2.500.000. Jadi rata-rata 
adalah pasien kelas menengah. 

 
3. Upaya Meningkatkan Kepuasan 

Pasien Poli Rawat Jalan  
Kepuasan pasien adalah tingkat kepuasan 

pelayanan pasien dari persepsi pasien. 
Kepuasan pasien akan tercapai, apabila 
diperoleh hasil yang optimal bagi setiap pasien 
dan pelayanan kesehatan memperhatikan 
kemampuan pasien atau keluarganya, ada 
perhatian terhadap   keluhan,   kondisi   
lingkungan   fisik   dan   memprioritaskan 
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kebutuhan pasien, sehingga tercapai 
keseimbangan yang sebaik-baiknya antara 
tingkat rasa puas atau hasil dan derita-derita 
serta jerih payah yang telah dialami guna 
memperoleh hasil tersebut (Soejadi, 1996). 
Sehingga upaya yang bisa dilakukan terkait 
dimensi kualitas pelayanan yang perlu 
diperbaiki di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia 
Batang adalah:  
a. Dimensi Profesionalisme and Skills 
 Keterampilan dan kecepatan petugas 
pendaftaran dalam melayani pendaftaran 
pasien perlu ditingkatkan sehingga bisa 
mempercepat proses pelayanan berikutnya. 
Kecepatan dokter dalam melayani pasien 
perlu ditingkatkan sehingga bisa 
mempercepat proses pelayanan berikutnya. 
Keterampilan dan kecepatan perawat dalam 
melayani pasien perlu ditingkatkan sehingga 
bisa mempercepat proses pelayanan 
berikutnya 
b. Dimensi Attitude and Behavior 
 Petugas pendaftaran harus lebih 
empati kepada pasien, bagaimana petugas  
tersebut membuat pasien merasa diterima 
dengan baik atau diterima dengan ramah.  
Dokter sebagai petugas yang paling 
diharapkan bersikap baik dengan pasien 
dimana dokter langsung berhubungan 
dengan pasien. Jadi empati dokter kepada 
pasien perlu ditingkatkan. Selain itu 
kejelasan informasi dengan cara yang 
mudah dipahami pasien saat pasien 
berkonsultasi perlu ditingkatkan sehingga 
pasien merasa paham akan informasi 
tersebut untuk menghindari gap 
pengetahuan antara dokter dan pasien. 
Sikap empati perawat  perlu ditingkatkan 
sehingga pasien merasa diterima dan 
dihargai, begitu juga dengan kejelasan 
informasi perawat kepada pasien karena 
dalam pelayanan dalah fokus pada pasien. 
 
c. Dimensi Accesibility and Flexibilty 
 Kemudahan transportasi menuju 
lokasi rumah sakit perlu dipikirkan akses 
utama dari jalan raya sehingga pasien tidak 
merasa susah masuk kedalam lingkungan 

rumah sakit. Papan penunjuk untuk setiap 
ruang poli perlu diperjelas sehingga pasien 
terutama pasien baru mudah untuk 
membaca dan menemukan ruang poli. 
Dokter yang memegang peranan penting 
dalam proses pelayanan kesehatan lebih 
menyediakan waktu untuk konsultasi 
pasiennya. 
 
d. Dimensi Reliability and 

Trustworthiness 
 Cara pendaftaran pasien perlu dibuat 
simple atau tidak berbelit-belit sehingga 
pasien tidak kesulitan. Ketepatan waktu 
jadwal dokter praktek perlu ditingkatkan 
karena ketepatan ini akan berdampak pada 
pasien yang lama menunggu. Sehingga 
kepercayaan terhadap dokter akan 
meningkat. Layanan keperawatan juga 
perlu ditingkatkan untuk membuat pasien 
puas. Jadi perlu menerapkan pelayanan 
prima kepada setiap pasien. 

 
e. Dimensi Service Recovery 
 Dokter perlu meningkatkan upaya 
cepat tanggap dalam menangani pasien hal 
ini berkaitan dengan perlunya peningkatan 
ketrampilan dan kompetensi dokter. 
Perawat perlu juga meningkatkan upaya 
cepat tanggap dalam membantu pasien saat 
dibutuhkan. Perlu training need assessment 
untuk perawat untuk meningkatkan 
ketrampilan para perawat. Petugas 
pendaftaran perlu ditingkatkan 
kemampuannya dalam menangani komplain 
sehingga pasien merasa puas setelah 
mendapat jawaban. 
 
f. Dimensi Servicecap  
 Kebersihan dan kenyamanan ruang 
tunggu poli perlu diupakan 
peningkatannya, karena disini adalah 
tempat dimana pasien menghabiskan waktu 
untuk menunggu antrian pelayanan. 
Dengan kondisi ruang tunggu yang nyaman 
dan bersih maka menunggu tidak akan 
menjadi masalah. Begitu juga dengan ruang 
poli sangat penting diupayakan untuk 
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ditingkatkan. Ruang poli merupakan ruang 
utama yang akan berdampak langsung pada 
persepsi pasien. Ruangan periksa yang 
bersih dan nyaman membuat pasien akan 
puas dan merasa aman. Kerapian petugas 
baik dokter, perawat dan petugas 
pendaftaran perlu juga diutamakan karena 
ini merupakan tampilan fisik yang akan 
diperhatikan pasien. 
 
g. Dimensi Reputation and 

Credibility 
 Reputasi atau kredibilitas baik 
dokter, perawat dan petugas pendaftaran 
perlu ditingkatkan sehingga pasien akan 
lebih percaya terhadap pelayanan yang 
sudah diberikan. Keberhasilan pengobatan 
di poli perlu ditingkatkan mutunya 
sehingga bisa meningkatkan citra poli 
tersebut. 
KESIMPULAN 
 Dengan definisi Zero Defects untuk 
kepuasan terhadap tujuh  dimensi kualitas 
pelayanan menurut Gronroos, dapat dilihat 
bahwa 32 dari 35 sub dimensi menyatakan 
sangat tidak puas dan atau tidak puas, 
sedangkan 1 isu strategis utama adalah pada 
dimensi reliability and trustwothiness tentang 
ketepatan waktu atau jadwal dokter. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
perawat, ketidaktepatan waktu atau jadwal 
dokter tersebut disebabkan karena Rumah 
Sakit Qolbu Insan Mulia Batang hanya 
mempunyai 3 orang dokter tetap. Tingkat 
kepuasan antara laki-laki dan perempuan 
tidak berbeda. Sedangkan untuk 
pengeluaran, pasien yang tidak puas berada 
pada level pengeluaran > Rp. 1.000.00 s/d 
Rp. 2.500.000. 
 
SARAN 
 Semua tugas di Poli Rawat Jalan 
Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 
baik petugas pendaftaran, dokter, perawat 
perlu memperhatikan dimensi kualitas 
pelayanan yang sangat menentukan tingkat 
kepuasan pasien. Survei kepuasan pasien 
perlu dilakukan secara rutin untuk evaluasi 

terhadap hasil pelayanan yang diberikan 
yang nantinya untuk pengembangan rumah 
sakit. Manajemen rumah sakit perlu 
memperhatikan hasil survei kepuasan dan 
menitikberatkan ke bagian yang belum bisa 
memuaskan pasien, misalnya untuk 
ketrampilan petugas kesehatan perlu 
dilakukan training need assessment untuk 
mengukur kebutuhan pelatihan. Sedangkan 
untuk kebersihan ruangan poli perlu 
dievaluasi petugas cleaning services nya. 
Kenyamanan ruang poli perlu diperhatikan 
dengan mengatur pembiayaan untuk 
kenyaman ruang poli. 
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ABSTRAK 

Komitmen organisasi merupakan ilmu manajemen sumber daya manusia. Teori komitmen 
organisasi telah dirumuskan sejak 40 tahun yang lalu (Wang, 2004). Telah banyak penelitian yang 
menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan terhadap 
organisasi, seperti halnya keinginan untuk pindah (turnover intention), kepuasan kerja, keterlibatan kerja, 
pengalaman kerja dan perilaku organisasi. Sebuah organisasi untuk dapat berhasil dalam mencapai 
tujuannya memerlukan peran dari sumber daya manusia berkomitmen tinggi. Oleh sebab itu 
pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting mengingat perannya sebagai penentu 
bagi keefektifan kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu persoalan dalam sumber daya 
manusia adalah turnover. Jenis penelitian menurut pendekatannya adalah observasional. Rancang bangun 
dari penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bedah Surabaya karena 
terdapat masalah terkait dengan manajemen sumber daya manusia yaitu tingginya angka turnover 
karyawan sebesar 16,21% pada tahun 2011 hingga 2015 (standart 10%). Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan kesempatan kerja 
di luar Rumah Sakit Bedah Surabaya berpengaruh terhadap turnover intention karyawan. Karyawan yang 
memiliki komitmen organisasi tinggi dapat menurunkan turnover intention. Semakin tinggi kesempatan 
kerja di luar organisasi, semakin tinggi turnover intention karyawan. Beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan komitmen organisasi adalah dengan mengurangi tuntutan karyawan dan 
meningkatkan kemampuan karyawan. Dilakukan pembuatan prioritas untuk mengurangi tuntutan kerja 
seperti melakukan aktivitas yang berguna dan mengilangkan aktivitas yang tidak berguna dan 
melakukan penetapan fokus. 
Kata kunci : Komitmen Organisasi, Turnover Intention, Sumber Daya Manusia. 

 
ABSTRACT 

Organizational commitment was a human resource management science. The organizational commitment theory 
had been defined since 40 years ago (Wang, 2004). There had been researches that showed ofganizational 
commitment influenced employees behavior towards organization i.e turnover intention, job satisfaction, work 
engagement, work experience and organizational behavior. An organization which wanted to achieved its goals 
needed the high commitment employees. Therefore, human resource management was important because its role as 
determinant of effectiveness of activities to achieve oganization goals. One of problems in human resource 
management was turnover. It was an observational reserach with cross sectional study. The research conducted in 
Surgical Hospotal of Surabaya because the turnover rate since 2011 until 2015 was 16,21% (standart 10%). 
Data were collected by questionnaire. The results showed that organizational commitment and job opportunity in 
Surgical Hospital of Surabaya influenced employees turnover intention. Employee who had high organizational 
commitment could decrease the turnover intention. The higher job opportuniy, the higher turnover intention. 
Several attempts can be conducted to increase organizational commitment i.e decrease employees demand and 
increase employees skills. Make priority plan to decrease work demand such as eliminate unuseful activity and done 
useful activity and conduct the focus determination. 
Keywords : Organizational Commitment, Turnover Intention, Human Resources Management. 
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Pendahuluan 
Komitmen organisasi merupakan salah 

satu konsep ilmu yang ada di dalam manajemen 
sumber daya manusia. Teori komitmen 
organisasi telah dirumuskan sejak 40 tahun 
yang lalu (Wang, 2004). Telah banyak 
penelitian yang menunjukkan bahwa komitmen 
organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku 
karyawan terhadap organisasi, seperti halnya 
keinginan untuk pindah (turnover intention), 
kepuasan kerja, keterlibatan kerja, pengalaman 
kerja dan perilaku organisasi. Teori komitmen 
organisasi pertama kali dirumuskan oleh 
Becker (1960) dengan istilah side-bet theory 
yang menyatakan bahwa hubungan karyawan 
dan organisasi hanyalah berdasarkan kontrak 
adanya perilaku pertukaran ekonomi. Namun, 
menurut Porter et. al (1974) dijelaskan bahwa 
komitmen organisasi tidak hanya berdasarkan 
faktor ekonomi, tetapi juga adanya pengaruh 
afektif. Kemungkinan faktor afektif tersabut 
akan lebih dominan daripada faktor ekonomi. 
Pendapat lain dari para ahli tentang komitmen 
organisasi dijelaskan oleh O‟Reilly (1986) 
bahwa komitmen adalah kelekatan psikologis 
yang dirasakan seseorang terhadap 
organisasinya. Dalam hal ini mencerminkan 
derajat dimana individu menghayati, 
mengadopsi karakteristik atau perpektif 
organisasi. Sedangkan menurut teori Meyer 
and Allen (1991) dijelaskan komitmen 
organisasi dipengaruhi oleh tiga komponen 
yaitu affective commitment, continuance 
commitment dan normative commitment. 
Pendekatan tersebut disebut dengan three 
dimensional theory. 

Menurut Meyer dan Allen (1991), 
komitmen afektif didefinisikan sebagai ikatan 
emosional yang dimiliki karyawan kepada 

organisasi. Selanjutnya, Meyer dan Allen 
(1984) menjelaskan komitmen afektif 
merupakan perasaan positif yang dimiliki 
karyawan untuk identifikasi dan terlibat dalam 
organisasi. Jika seseorang memiliki hubungan 
emosional, hal tersebut menunjukkan bahwa 
seseorang memiliki kesungguhan terhadap 
organisasi tersebut, mengikuti dan menerima 
peran organisasi dengan senang hati. 
Karyawan yang memiliki komitmen afektif 
akan tetap tinggal di organisasi karena mereka 
melihat kesesuaian antara tujuan pribadi 
dengan organisasi. Komitmen kontinyu 
didefinisikan sebagai biaya yang terkait jika 
seseorang meninggalkan suatu organisasi 
(Meyer and Allen, 1991). Dengan kata lain, 
komitmen kontinyu merupakan investasi 
karyawan pada organisasi yang meliputi 
waktu, usaha, uang yang akan hilang dan harus 
dipertimbangkan ketika mereka meninggalkan 
organisasi. Menurut Meyer dan Allen (1991), 
komitmen normatif dilihat sebagai suatu 
kewajiban yang ada pada karyawan untuk 
tetap berada dalam organisasi. Komitmen 
normatif ditandai sebagai komitmen individu 
terhadap organisasi tertentu dengan 
kesungguhan dan karena pengembangan status 
yang diberikan oleh organisasi tersebut dari 
waktu ke waktu. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional. 
Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Bedah 
Surabaya. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah karyawan di Rumah Sakit Bedah 
Surabaya sebanyak 126 orang. Waktu 
penelitian Mei-Agustus 2016. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah kuesioner. 
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Hasil Penelitian 
1. Komitmen Organisasi 

Tabel 1 Hasil Penilaian Komitmen Organisasi Karyawan di Rumah Sakit Bedah Surabaya Mei 2016 
No Indikator Penilaian  

Mean 1 2 3 4 

n % n % n % n % 

 Affective Commitment           

1. Merasa senang jika terus 
berada dalam perusahaan 
ini seumur hidup. 

12 9,5 67 53,2 40 31,7 7 5,8 2,33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,72 

2. Menikmati jika 
membicarakan perusahaan 
tempat saya bekerja 
dengan orang lain di luar 
perusahaan. 

3 2,4 39 31,0 73 57,9 11 8,7 2,73 

3. Merasa masalah 
perusahaan adalah masalah 
saya juga. 

3 2,4 28 22,2 85 67,5 10 7,9 2,81 

4. Berpikir bahwa saya tidak 
bisa dengan mudah 
berpindah ke perusahaan 
lain. 

10 7,9 58 46,0 55 43,7 3 2,4 2,40 

5. Merasa sebagai keluarga 
atau bagian dari 
perusahaan. 

1 0,8 10 7,9 100 79,4 15 11,9 3,02 

6. Merasa memiliki ikatan 
emosional dengan 
perusahaan 

1 0,8 18 14,3 96 76,2 11 8,7 2,93 

7. Perusahaan ini memiliki 
banyak makna pribadi bagi 
diri sendiri 

3 2,4 22 17,5 90 71,4 11 8,7 2,87 

8. Mempunyai rasa memiliki 
terhadap perusahaan 

1 0,8 20 15,9 86 68,3 19 15,1 2,98 

 Continuance Commitment           

1. Takut dengan apa yang 
akan terjadi jika saya 
keluar dari pekerjaan saat 
ini tanpa memiliki 
pekerjaan alternatif. 

6 4,8 50 39,7 57 45,2 13 10,3 2,61  
 
 

 

2. Sangat berat bagi saya 
untuk meninggalkan 
perusahaan saat ini, 
bahkan jika saya 
meginginkannya 

3 2,4 33 26,2 80 63,5 10 7,9 2,77  

3. Banyak hal di hidup akan 
kacau jika meninggalkan 
perusahaan saat ini 

11 8,7 77 61,1 34 27,0 4 3,2 2,25  

4. Saya akan rugi besar jika 
meninggalkan perusahaan 
saat ini. 

8 6,3 53 42,1 59 46,8 6 4,8 2,50 2,46 

5. Alasan saya tetap berada 
di perusahaan adalah 
karena kebutuhan dan 
keinginan.. 

1 0,8 13 10,3 92 73,0 20 15,9 3,04  
 
 
 

 
 

6. Merasa memiliki sangat 
sedikit pilihan untuk 

3 2,4 56 44,4 61 48,4 6 4,8 2,56 
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No Indikator Penilaian  
Mean 1 2 3 4 

n % n % n % n % 

mempertimbangkan 
keluar dari perusahaan 

 

7. Salah satu akibat serius 
jika keluar dari 
perusahaan adalah 
kesulitan mencari 
alternatif pekerjaan 

14 11,1 71 56,3 36 28,6 5 4,0 2,25  

8. Alasan utama tetap 
bertahan adalah 
perusahaan lain mungkin 
tidak mampu memberikan 
manfaat seperti yang 
perusahaan saya berikan 

10 7,9 57 45,2 52 41,3 7 5,6 2,44 

 Normative Commitment           

1. Merasa bahwa akhir-akhir 
ini orang-orang sering 
pindah dari perusahaan 
satu ke perusahaan lain 

2 1,6 21 16,7 86 68,3 17 13,5 2,94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,62 
 
 
 
 
 
 

2. Percaya bahwa seseorang 
harus selalu setia kepada 
perusahaannya 

9 7,1 55 43,7 58 46,0 4 3.2 2,45 

3. Berpindah dari perusahaan 
satu ke perusahaan lain 
menurut saya melanggar 
etika 

12 9,5 81 64,3 31 24,6 2 1,6 2,18 

4. Merasa kesetiaan itu 
penting, oleh karena itu 
saya memiliki kewajiban 
untuk tetap bekerja di 
perusahaan 

4 3,2 31 24,6 80 63,5 11 8,7 2,78 

5. Jika mendapat tawaran 
pekerjaan lain, ini adalah 
hal yang salah jika 
berpindah perusahaan. 

6 4,8 80 63,5 37 29,4 3 2,4 2,29 

6. Saya diajarkan untuk 
percaya terhadap nilai 
kesetiaan kepada 
perusahaan 

2 1,6 21 16,7 91 72,2 12 9,5 2,90 

7. Akan ada hal yang lebih 
baik untuk karir ketika 
seseorang memutuskan 
tetap bertahan di 
perusahaannya 

5 4,0 31 24,6 81 64,3 9 7,1 2,75 

8. Merasa menjadi orang 
yang setia kepada 
perusahaan adalah hal 
yang bijaksana 

5 4,0 41 32,5 75 59,5 5 4,0 2,63 

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Setuju; 4 = Sangat Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 

informasi bahwa indikator penilaian affective 
commitment memperoleh nilai paling tinggi 
dengan mean 2,72 daripada nilai jenis 

komitmen yang lain. Nilai rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa karyawan memiliki 
affective commitment tinggi terhadap Rumah 
Sakit Bedah Surabaya. Pada normative 
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commitment memiliki mean > 2,5. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa karyawan 
memiliki normative commitment yang tinggi. 
Namun pada continuance commitment memiliki 
mean 2,46, dengan demikian karyawan 
memiliki continuance commitment rendah. Mean 

dari affective, continuance dan normative 
commitment dirata-rata maka memperoleh hasil 
2,60. Dengan demikian komitmen organisasi 
karyawan di Rumah Sakit Bedah Surabaya 
masih dalam kategori tinggi. 

 
2. Kesempatan Kerja 

Tabel 2 Hasil Penilaian Kesempatan Kerja Menurut Karyawan di Rumah Sakit Bedah Surabaya Mei 
2016 

No Indikator Penilaian  
Mean 1 2 3 4 

n % n % n % n % 

 Kesempatan Kerja           

1. Keryawan belum 
menemukan pekerjaan lain 

13 10,3 77 61,1 32 25,4 4 3,2 2,21  
 
 
 

2,24 

2. Belum tersedia pekerjaan 
lain dengan gaji dan 
tunjangan lebih tinggi 

19 15,1 78 61,9 26 20,6 3 2,4 2,10 

3. Belum tersedia pekerjaan 
lain dengan gaji dan 
tunjangan sama namun 
beban kerja lebih ringan 

12 9,5 53 42,1 58 46,0 3 2,4 2,41 

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju 

 
Berdasarkan Tabel 2 diperoleh 

informasi bahwa indikator penilaian 
kesempatan kerja memperoleh nilai mean 
2,24. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan 
bahwa karyawan memiliki kesempatan kerja 

yang besar di luar Rumah Sakit Bedah 
Surabaya. Adanya kesempatan kerja yang besar 
di luar organisasi dapat meningkatkan 
keinginan karyawan untuk keluar (turnover 
intention). 

 
3. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kesempatan Kerja Terhadap Turnover 

Intention. 
Tabel 3 Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kesempatan Kerja Karyawan di Rumah Sakit Bedah 
Surabaya Tahun 2016 

Var. Independen Var. Dependen P Beta Keterangan 

Affective Commitment  0,000 -0,457 Berpengaruh Signifikan 

Continuance Commitment Turnover Intention 0,392 -0,080 Berpengaruh Tidak 
Signifikan 

Normative Commitment  0,179 -0,116 Berpengaruh Tidak 
Signifikan 

Kesempatan Kerja  0,000 0,305 Berpengaruh Signifikan 

 
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa 

affective commitment memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap turnover intention dengan 
nilai P sebesar 0,000 (P<0,05) dan Beta -
0,457. Karyawan yang memiliki komitmen 
organisasi tinggi dapat menurunkan turnover 
intention. Kemudian kesempatan kerja juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap 
komitmen organisasi dengan nilai P sebesar 
0,000 (P<0,05) dan Beta sebesar 0,305. Hasil 
ini menunjukkan bahwa semakin besar 
kesempatan kerja, semakin tinggi turnover 
intention. Sedangkan pada variabel continuance 
commitment dan normative commitment tidak 
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berpengaruh secara signifikan terhadap turnover 
intention yang ditunjukkan dengan nilai P > 
0,05. 
 
Pembahasan 

Komitmen organisasi adalah besarnya 
kepercayaan karyawan dalam menerima tujuan 
organisasi dan tetap berada dalam organisasi 
tersebut (Mathis & Jackson, 2010). Porter et. 
al. (1974) mendefinisikan komitmen organisasi 
sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari 
individu dalam mengidentifikasi keterlibatan 
dirinya di dalam organisasi. Komitmen terdiri 
dari tiga faktor antara lain : 
a. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi 

anggota organisasi. 
b. Kepercayaan dan penerimaan terhadap 

nilai dan tujuan dari organisasi. 
c. Kesiapan untuk berusaha dengan sungguh-

sungguh atas nama organisasi. 
Salancik (1977) menjelaskan bahwa 

komitmen merupakan suatu keadaan dimana 
sesorang menjadi terikat untuk percaya dan 
terus terlibat. Komitmen dapat ditingkatkan 
dan dimanfaatkan untuk mendukung tujuan 
akhir organisasi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 
komitmen organisasi karyawan di Rumah Sakit 
Bedah Surabaya berpengaruh terhadap turnover 
intention karyawan. Hasil penilaian 
menunjukkan bahwa komitmen karyawan 
masuk ke dalam kategori komitmen tinggi. 
Namun turnover intention karyawan juga tinggi. 
Hal ini disebabkan adanya variabel pengganggu 
berupa kesempatan kerja yang merupakan salah 
satu variabel yang ada dalam faktor lingkungan. 
Besarnya kesempatan kerja yang ada di luar 
Rumah Sakit Bedah Surabaya menyebabkan 
tingginya turnover intention karyawan meskipun 
mereka memiliki komitmen organisasi tinggi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2011) 
pada perawat di enam rumah sakit di Korea 
dan menyatakan bahwa komitmen organisasi 
merupakan faktor penting yang menyebabkan 
turnover intention. Komitmen organisasi 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi 
turnover intention karyawan. Kim dan Hwang 

(2011) menjelaskan bahwa perawat yang 
memiliki affective commitment akan cenderung 
untuk tetap bertahan dalam organisasi. Chao-
Sung et al. (2006) juga berpendapat bahwa 
ketiga komponen dalam komitmen organisasi 
memiliki hubungan negatif terhadap turnover 
intention. Urutan pengaruh yang paling kuat 
adalah normative commitment, kemudian diikuti 
oleh affective dan terakhir continuance 
commitment. 

Iverson dan Deery (1997) menjelaskan 
bahwa turnover dipengaruhi oleh kepuasan kerja 
dan komitmen organisasi. Komitmen 
organisasi memiliki dampak negatif pada 
perilaku mencari pekerjaan. Hal ini didukung 
oleh Armstrong (2006) yang berpendapat 
bahwa tingginya komitmen karyawan terhadap 
organisasi dapat menurunkan absenteisme dan 
turnover karyawan. Karyawan yang memiliki 
komitmen kepada organisasi berarti karyawan 
yang mengidentifikasikan dirinya pada tujuan 
dan nilai organisasi (Meyer & Allen, 1997). 
Banyak bentuk perilaku yang dihubungkan 
dengan pekerjaan seperti komitmen untuk 
tetap bekerja, melaksanakan tugas, kehadiran, 
komitmen kerja, kualitas kerja dan 
pengorbanan pribadi demi kepentingan 
organisasi. Meyer dan Allen (1997) 
menjelaskan komitmen yang berhubungan 
dengan pekerjaan antara lain serangkaian 
variabel dengan lima hal antara lain pekerjaan, 
organisasi, kelompok kerja, karir dan nilai 
kerja. Karyawan yang memiliki komitmen 
tinggi akan jarang terlambat, memiliki tingkat 
absensi rendah, produktivitas tinggi, serta 
berusaha menghasilkan kinerja yang terbaik dan 
dengan komitmen yang tinggi akan dapat 
menurunkan turnover karyawan. 

Organisasi pelayanan kesehatan 
merupakan industri yang bergerak di bidang 
jasa dengan beberapa ciri yaitu output intangible, 
inseparability, labor intensiveness. Output 
intangible diartikan bahwa hasil produksi yang 
tidak terlihat karena menjual jasa. Inseparability 
(tidak dapat dipisahkan) karena menjual 
kemampuan dimana pasien mengetahui secara 
langsung proses pengobatan dan dokter/ 
perawat berhubungan langsung dengan pasien. 
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Dengan demikian tenaga kerja merupakan 
faktor sumber daya yang paling dominan (labor 
intensiveness). Selain itu organisasi pelayanan 
kesehatan juga bersifat high personal judgement 
(jika personal judgement buruk akan berpengaruh 
terhadap kunjungan pasien). Oleh sebab itu, 
organisasi pelayanan kesehatan perlu 
mempertimbangkan penilaian komitmen 
karyawan. Hal tersebut dilakukan untuk 
menghindari terjadi tingginya turnover maupun 
perilaku organisasi yang buruk dari para 
karyawan dalam bekerja yang akan 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan 
personal judgement pasien. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan komitmen organisasi 
adalah dengan mengurangi tuntutan karyawan 
dan meningkatkan kemampuan karyawan. 
Dilakukan pembuatan prioritas untuk 
mengurangi tuntutan kerja seperti melakukan 
aktivitas yang berguna dan mengilangkan 
aktivitas yang tidak berguna. Melakukan 
penetapan fokus, tuntutan karyawan yang 
terlalu tinggi dan tidak terpusat dapat 
menyebabkan kelelahan kerja dan pada 
akhirnya menurunkan komitmen karyawan 
terhadap organisasi. Dengan demikian perlu 
dilakukan penentuan beberapa aktivitas yang 
sangat penting saja. Selain itu pengurangan 
tuntutan karyawan juga dapat dilakukan dengan 
kegiatan rekayasa seperti memperpendek jalur, 
otomatisasi dan penyederhanaan kerja. 

Pada upaya meningkatkan kemampuan 
karyawan dapat dilakukan dengan memberikan 
kewenangan kepada keryawan untuk 
mengambil keputusan mengenai pekerjaannya. 
Menawarkan arahan yang dapat membuat 
karyawan memiliki komitmen untuk bekerja 
keras. Selain itu dapat dilakukan dengan 
memberi karyawan stimulasi kerja yang dapat 
mengembangkan keterampilan diri. Melakukan 
kolaborasi kerja team dengan membentuk 
kelompok dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Bangun sebuah lingkungan kerja dan suasanan 
keterbukaan, menarik, menyenangkan dan 
penuh penghargaan. Lakukan pembagian 
keuntungan dengan memberikan kompensasi 
kepada karyawan berdasarkan pekerjaan yang 

telah diselesaikan. Melakukan penyebaran 
informasi. Pastikan bahwa setiap karyawan 
telah diperlakukan sesuai dengan jabatannya.. 
lakukan pelatihan dan pengembangan 
kemampuan karyawan untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
mereka. 
 
Simpulan dan Saran 

Terdapat masalah terkait dengan 
manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit 
Bedah Surabaya yaitu tingginya angka turnover 
karyawan sebesar 16,21% pada tahun 2011 
hingga 2015 (standart 10%). Hasil 
menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan 
kesempatan kerja di luar Rumah Sakit Bedah 
Surabaya berpengaruh terhadap turnover 
intention karyawan. Karyawan yang memiliki 
komitmen organisasi tinggi dapat menurunkan 
turnover intention. Semakin tinggi kesempatan 
kerja di luar organisasi, semakin tinggi turnover 
intention karyawan. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan komitmen organisasi 
adalah dengan mengurangi tuntutan karyawan 
dan meningkatkan kemampuan karyawan. 
Dilakukan pembuatan prioritas untuk 
mengurangi tuntutan kerja seperti melakukan 
aktivitas yang berguna dan mengilangkan 
aktivitas yang tidak berguna. Melakukan 
penetapan fokus, tuntutan karyawan yang 
terlalu tinggi dan tidak terpusat dapat 
menyebabkan kelelahan kerja dan pada 
akhirnya menurunkan komitmen karyawan 
terhadap organisasi. Dengan demikian perlu 
dilakukan penentuan beberapa aktivitas yang 
sangat penting saja. Selain itu pengurangan 
tuntutan karyawan juga dapat dilakukan dengan 
kegiatan rekayasa seperti memperpendek jalur, 
otomatisasi dan penyederhanaan kerja. 

Pada upaya meningkatkan kemampuan 
karyawan dapat dilakukan dengan memberikan 
kewenangan kepada keryawan untuk 
mengambil keputusan mengenai pekerjaannya. 
Menawarkan arahan yang dapat membuat 
karyawan memiliki komitmen untuk bekerja 
keras. Selain itu dapat dilakukan dengan 
memberi karyawan stimulasi kerja yang dapat 
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mengembangkan keterampilan diri. Melakukan 
kolaborasi kerja team dengan membentuk 
kelompok dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Bangun sebuah lingkungan kerja dan suasanan 
keterbukaan, menarik, menyenangkan dan 
penuh penghargaan. Lakukan pembagian 
keuntungan dengan memberikan kompensasi 
kepada karyawan berdasarkan pekerjaan yang 
telah diselesaikan. Melakukan penyebaran 
informasi. Pastikan bahwa setiap karyawan 
telah diperlakukan sesuai dengan jabatannya.. 
lakukan pelatihan dan pengembangan 
kemampuan karyawan untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
mereka. 
 
Daftar Pustaka 
Armstrong, M., 2009. Armstrong's Handbook of 

Human Resource Management Practice. 
11st Edition penyunt. India: Replika 
Press. 

Iverson, R. & Deery, M., 1997. Turnover in 
the Hospital Industry. Human Resources 
Management Journal, 7(4), pp. 71-82. 

Jaros, S., 2007. Meyer and Allen Model of 
Organizational Commitment : 
Measurement Issues. The Icfal Journal of 
Organizational Behaviour, VI(4). 

Kim, E., & Hwang, J. 2011. Characteristics 
Associated With Intent to Stay Among 
Quality  Improvement Nurses. 
International Nursing Review, 58(1), 89-
95. 

Lee, J., Kim, M., Yoon, J. 2011. Role of 
Internal Marketing, Organizational 
Commitment, And Job Stress in 
Discerning the Turnover Intention of 
Korean Nurses. Japan Journal Of 
Nursing Science, 8 (1), pp. 87-94. 

Mathis, R. L. & Jackson, J. H., 2010. Human 
Resource Management. 13th penyunt. 
South-Western: Joseph Sabatino. 

Meyer, J. & Allen, N., 1997. Commitment in 
the Workplace: Theory, Research, and 
Application. Sage Publications

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
136 

 

Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Berdasarkan Pendekatan  
Perceived Organizational Support  (POS) dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

di Rumah Sakit 
(Perceived Organizational Support And Organizational Citizenship Behavior To Increase  Employee Performance In 

Outpatient Instalation Hospital ) 
 

Ria Chandra Kartika  
(riachandrakartika@gmail.com) 

 
ABSTRAK 
Bagi rumah sakit, kualitas pelayanan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Jika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka konsumen tersebut akan selalu 
datang dan menggunakan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.  Di RS X, terjadi penurunan jumlah 
kunjungan pasien di instalasi rawat jalan dengan rerata 5,88% pada tahun 2011-2013. Salah satu penyebab 
penurunan jumlah kunjungan tersebut adalah ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di RS X. Ketika terjadi 
interaksi antara pasien dan petugas rumah sakit, maka sepenuhnya kinerja rumah sakit ditentukan oleh perilaku 
dan kinerja petugas tersebut. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memahami perilaku petugas 
dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan mengidentifikasi faktor pendorong Organizational 
Citizenship Behaviour dan Perceived Organizational Support  pada petugas di Instalasi Rawat Jalan RS X. Subjek 
penelitian adalah 24 petugas di Instalasi Rawat Jalan RS X yang dipilih secara random sampling. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Hasil menunjukkan bahwa perceived organizational support dan 
organizational citizenship behaviour di  RS X masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang mendorong 
perceived organizational support dan organizational citizenship behaviour. Faktor pendorong perceived organizational 
support di RS X antara lain, mekanisme kerja yang jelas, jenjang karir yang jelas, dan citra baik rumah sakit di 
masyarakat. Sedangkan faktor pendorong organizational citizenship behaviour terdiri dari faktor organisasi dan 
faktor karyawan. Berdasarkan hasil tersebut, rumah sakit perlu untuk meningkatkan perceived organizational 
support dan organizational citizenship behaviour petugas rumah sakit. karena kinerja karyawan yang meningkat 
dapat meningkatkan kinerja rumah sakit dan kepuasaan konsumen secara keseluruhan.  
Kata Kunci: Perceived Orgaizational Support, Organizational Citizenship Behavior, Kinerja 
 
ABSTRACK 
For hospitals, the quality of service is one of the most important factors that affect customer satisfaction. If consumers were 
satisfied with the services provided, then the consumer will always come and use the services provided by the hospital. In the 
RS X, decrease the number of patient visits at outpatient installation with the average 5.88% in 2011-2013. One of the 
causes of the decline in the number of visits is patient dissatisfaction with the services at the hospital X. When there is 
interaction between the patient and hospital personnel, the performance of the hospital entirely determined by the behavior 
and performance of officers. Therefore, it is important for hospitals to understand the behavior of officers well. The purpose of 
this study was to measure and identify factors driving Organizational Citizenship Behavior and Perceived Organizational 
Support to workers at Hospital Outpatient Installation X. Subjects were 24 officers in the Outpatient Installation RS X 
selected by random sampling. Data were collected by using a questionnaire. Results show that perceived organizational 
support and organizational citizenship behavior in RS X is still relatively low. There are several factors driving the perceived 
organizational support and organizational citizenship behavior. The driving factor in the perceived organizational support 
RS X, among others, the mechanism of action is clear, a clear career path, and a good image in the community hospital. 
While the drivers of organizational citizenship behavior consists of organizational factors and factors of employees. Based on 
these results, the hospital needs to improve the perceived organizational support and organizational citizenship behavior 
hospital personnel. due to increased employee performance can improve hospital performance and overall customer 
satisfaction. 
Keyword: Perceived Orgaizational Support, Organizational Citizenship Behavior, Employee 
Performance 
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PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia mempunyai 

peran yang sangat penting dalam pencapaian 
tujuan organisasi disamping sumber-sumber 
daya lain yang dimiliki organisasi. Organisasi 
pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai 
keunggulan harus mengusahakan kinerja 
individual yang setinggi-tingginya. Studi 
perilaku organisasi, mengemukakan ada tiga 
faktor penentu perilaku dalam organisasi yaitu 
individu, kelompok, dan struktur. Ketiga hal 
tersebut dipelajari pengaruhnya pada organisasi 
dengan tujuan untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan guna meningkatkan keefektifan 
suatu organisasi. Beberapa variabel dependent 
dalam perilaku organisasi yaitu, produktivitas, 
absensi, turnover, dan kepuasan kerja, perilaku 
menyimpang di tempat kerja dan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB).(1) 

Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) merupakan aspek unik dari aktivitas 
individual dalam bekerja. Organizational 
Citizenship Behavior (OCB)  dikenal sebagai 
perilaku extra-role dimana perilaku yang 
menjadi tuntutan organisasi saat ini yang tidak 
hanya mengutamakan perilaku in-role, tetapi 
juga perilaku extra-role. Fakta menunjukkan 
bahwa organisasi yang mempunyai karyawan 
yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki 
kinerja yang lebih baik dari organisasi lain.(2) 
OCB dapat meningkatkan kinerja organisasi 
(organizational performance) karena perilaku ini 
merupakan “pelumas” dari mesin sosial dalam 
organisasi.(1) 

Perilaku OCB berkembang sejalan 
dengan seberapa besar perhatian organisasi 
pada tingkat kesejahteraan karyawan dan 
penghargaan organisasi terhadap kontribusi 
mereka.(4) Persepsi karyawan yang baik 
terhadap dukungan organisasi (Perceived 
Organizational Support atau POS) kepada 
kualitas kehidupan kerja mereka akan 
menimbulkan rasa “hutang budi” dalam diri 
mereka pada organisasi sehingga mereka akan 
merasa memiliki kewajiban untuk 
membayarnya. Studi menemukan bahwa 
persepsi terhadap dukungan organisasional 
(Perceived Organizational Support atau POS) 

menjadi prediktor Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) dan berhubungan positif 
dengan kinerja dan OCB.(5) Pekerja yang 
merasa bahwa mereka didukung oleh organisasi 
akan memberikan timbal baliknya (feed back) 
dan menurunkan ketidakseimbangan dalam 
hubungan tersebut dengan terlibat dalam 
perilaku citizenship. Salah satu perilaku 
karyawan yang penting untuk diketahui adalah 
karyawan di rumah sakit. Ruma sakit adalah 
unit pelayanan kesehatan yang kompleks 
karena karyawan di rumah sakit terdiri dari 
berbagai macam latar belakang pendidikan 
yang berbeda. Untuk meningkatkan kinerja 
karyawan dan kinerja organisasi maka penting 
untuk mempelajari perilaku karyawan di 
rumah sakit tersebut. .  

RS X merupakan rumah sakit kelas C 
milik pemerintah Kabupaten yang terletak di 
Kabupaten Jember bagian barat selatan. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan 
melihat data kunjungan pasien rawat jalan, 
jumlah kunjungan pasien dari tahun 2010 
hingga 2013 mengalami penurunan. 
Kunjungan pasien rawat jalan berturut-turut 
pada tahun 2010, 2011,2012, dan 2013 yaitu 
20.207, 24.251, 22.972, dan 21.849. Rata-
rata penurunan kunjungan dari tahun 2010-
2013 adalah sebesar 5,88%. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan karyawan di RS X, salah 
satu penyebab penurunan kunjungan adalah 
rasa ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan 
petugas di RS X. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan konsumen (pasien) di instalasi rawat 
jalan RS X terdapat beberapa keluhan pasien 
seperti petugas kurang tanggap dan ramah, dan 
merasa hasil pengobatan yang dilakukan tidak 
sesuai dengan harapan pasien. Hal tersebut 
mengindikasikan adanya permasalahan kinerja 
pada karyawan instalasi rawat jalan RS X. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, salah satunya adalah perilaku 
dari karyawan itu sendiri. Perilaku karyawan 
yang menjadi tuntutan organisasi saat ini adalah 
tidak hanya perilaku in-role (dalam job 
description), tetapi juga perilaku extra-role 
(diluar job description). Perilaku extra-role ini 
disebut juga dengan Organization Citizenship 
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Behavior (OCB). Organisasi akan berhasil 
apabila karyawan tidak hanya mengerjakan 
tugas pokoknya saja namun juga mau 
melakukan tugas ekstra seperti mau bekerja 
sama, tolong menolong, memberikan saran, 
berpartisipasi secara aktif, memberikan 
pelayanan ekstra kepada pengguna layanan, 
serta mau menggunakan waktu kerjanya 
dengan efektif. Oleh karena itu, OCB berperan 
penting pada kesuksesan suatu organisasi. OCB 
berkembang sejalan dengan seberapa besar 
perhatian organisasi pada tingkat kesejahteraan 
karyawan dan penghargaan organisasi terhadap 
kontribusi mereka. Persepsi karyawan yang 
baik terhadap dukungan organisasi (Perceived 
Organizational Support atau POS) kepada 
kualitas kehidupan kerja mereka akan 
menimbulkan rasa “hutang budi” dalam diri 
mereka pada organisasi sehingga mereka akan 
merasa memiliki kewajiban untuk 
membayarnya. 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian 
ini adalah mengukur dan mengidentifikasi 
faktor pendorong Organizational Citizenship 
Behaviour (OCB)  dan Perceived Organizational 
Support (POS) pada tenaga medis dan non-medis 
di Instalasi Rawat Jalan RS X. Penting bagi 
rumah sakit untuk mengetahui perilaku 
karyawannya, karena karyawan merupakan 
kunci dari kesuksesan sebuah rumah sakit. 
Selain itu, kepuasan pelanggan ditentukan 
ketika pasien berinteraksi langsung dengan 
karyawan. Sehingga penting bagi rumah sakit 
untuk mengetahui POS dan OCB pada 
karyawan beserta dengan faktor 
pendorongnya. Dari kajian tersebut, 
diharapkan dapat menyusun upaya peningkatan 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) dan 
Perceived Organizational Support (POS) sehingga 
akan dapat meningkatkan kinerja karyawan di 
Instalasi Rawat Jalan RS X. Diharapkan 
nantinya akan dapat menjadi salah satu faktor 
untuk meningkatkan kinerja rumah sakit 
seperti meningkatkan kunjungan instalasi rawat 
jalan.  

 
 
 

METODE 
Desain ini penelitian adalah 

penelitian crossectional. Populasi pada 
penelitian ini adalah karyawan medis dan 
non-medis di Instalasi Rawat Jalan RS X. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 24 
orang yang terdiri dari 18 tenaga medis 
diambil 2 petugas dari setiap poli, dan 6 
orang tenaga non medis. Pembagian jenis 
karyawan tersebut didasarkan pada 
perbedaan karakteristik pekerjaan di rumah 
sakit. Penentuan sampel menggunakan 
proposional random sampling.  

Pengukuran POS dan OCB karyawan 
Instalasi Rawat Jalan RS X dilakukan dengan 
menggunakan instrumen penilaian. 
Instrumen pengukuran POS diadopsi dari 
Eisenberger (1986), dimana terdapat 36 item 
pertanyaan. Setiap jawaban dari pertanyaan 
menggunakan skala likert 1 sampai 5 
(1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 
3=netral/tidak tahu, 4=setuju, dan 
5=sangat setuju. Instrumen pengukuran 
OCB yang digunakan pada kegiatan ini adalah 
instrumen pengukuran Bateman dan Organ 
(1983), terdapat 30 item pertanyaan, 
menggunakan skala linkert dari 1 sampai 4. 
Peneliti melakukan wawancara untuk 
mengidentifikasi POS dan OCB pada petugas 
medis dan non-medis. Petugas diberikan 
pertanyaan tentang kondisi yang mereka 
anggap bahwa rumah sakit mendukung 
pekerjaan mereka, menghargai kerja keras 
mereka, dan kesejahteraan mereka untuk 
mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
POS. Kemudian para petugas diberikan 
pertanyaan tentang faktor pendorong mereka 
untuk membantu rekan kerja, menolong 
mengatasi masalah karyawan lain, 
berpartisipasi aktif untuk kemajuan rumah 
sakit, memiliki kinerja yang baik, dan 
berpikir positif tentang rumah sakit untuk 
mengidentifikasi faktor pendorong OCB.  
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HASIL 
Hasil pengukuran POS terhadap 

petugas medis di intalasi rawat jalan RS X 
menunjukkan bahwa sebanyak 61,1% petugas 
memiliki POS yang cukup baik. Sedangkan 
hasil pengukuran terhadap petugas nonmedis 
menunjukkan bahwa 50,0% petugas non medis 
memiliki POS yang baik. Jika digabungkan 
secara keseluruhan, POS petugas di Instalasi 
Rawat Jalan RS X sebanyak 58,3% memiliki 
POS yang cukup baik. Penerimaan karyawan 
terhadap support organisasi di Instalasi rawat 
Jalan RS X masih kurang maksimal, karena 
sebagaian besar petugas merasa manajemen 
rumah sakit cukup untuk mendukung mereka 

dalam melakukan pekerjaan. Dari hasil 
penelitiaan menunjukkan bahwa suasana kerja 
di RS X yang masih memiliki senioritas tinggi, 
dan sistem kompensasi yang dimiliki oleh RS X 
dianggap masih buruk oleh para petugas.  Data 
selengkapnya tentang hasil pengukuran 
Perceived Organizational Support (POS) dan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
tenaga medis dan Non-medis di Instalasi Rawat 
Jalan RS X dapat dilihat pada tabel 1.  
Tabel 1. Hasil pengukuran Perceived 
Organizational Support (POS) dan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) tenaga medis dan 
Non-medis di Instalasi Rawat Jalan RS X

 

Kategori 

Tenaga Medis Tenaga Non-Medis 

POS OCB POS OCB 

N % n % n % n % 

Kurang 
Baik 0 0,00%  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cukup 
Baik 11 61,10% 9 50,00% 3 50,00% 4 66,70% 

Baik 7 38,90% 9 50,00% 3 50,00% 2 33,30% 

Total 18 100% 18 100% 6 100% 6 100% 

 
Jika diidentifikasi lebih dalam 

mengenai faktor yang mendorong perceived 
organizational support (POS), terdapat beberapa 
persamaan dan perbedaan pada faktor 
pendorong POS petugas medis dan nonmedis. 
Hasil identifikasi pada tenaga medis 
menunjukkan bahwa rumah sakit yang 
memiliki SOP yang jelas, fasilitas pelayanan 
yang lengkap, gaji yang sesuai, dan citra rumah 
sakit yang baik di masyarakat merupakan 
beberapa hal yang dapat mendorong POS pada 
karyawan medis di Instalasi Rawat Jalan RS X. 
Selain itu, petugas medis di instalasi rawat jalan 
RS X menyebutkan bahwa jika mereka ikut 
dilibatkan dalam kegiatan diskusi rumah sakit 
maka POS mereka akan meningkat.   

Petugas medis dan non medis memiliki 
karakteristik pekerjaan yang berbeda, sehingga 
faktor yang mendorong POS pada dua 

kelompok tersebut juga berbeda. Hasil 
identifikasi faktor pendorong POS pada 
petugas non-medis di Instalasi Rawat Jalan RS 
X menunjukkan bahwa dukungan atasan dalam 
mengatasi masalah pekerjaan, mendapatkan 
gaji yang sesuai, dan pemberian reward pada 
karyawan yang memiliki kinerja baik 
merupakan beberapa hal yang dapat 
mendorong POS pada petugas medis. Selain 
itu, terdapat beberapa persamaan faktor 
pendorong POS pada petugas medis dan non 
medis di Instalasi Rawat Jalan RS X yaitu 
kesempatan bagi mereka untuk menambah 
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Data 
yang memperlihatkan faktor yang Mendorong 
Perceived Organizational Support (POS) pada 
tenaga medis dan Non-Medis di Instalasi Rawat 
Jalan RS X dapat dilihat pada tabel 2. 

 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
140 

 

Tabel 2. Faktor yang Mendorong Perceived Organizational Support (POS) pada tenaga medis dan Non-
Medis di Instalasi Rawat Jalan RS X 

Tenaga Medis Tenaga Nonmedis 

a. Memiliki standart operasional yang jelas (Protap, 
SOP) 

a. Mendapatkan dukungan dari atasan dalam bekerja dan 
mengatasi masalah 

b. Fasilitas rumah sakit lengkap dan memadai b. Mendapatkan gaji yang sesuai 

c. Rumah sakit memiliki citra yang bagus di 
masyarakat 

c. Terdapat sistem reward terhadap karyawan yang 
memiliki kinerja baik. 

d. Turut dilibatkan dan diajak diskusi dalam setiap 
kegiatan rumah sakit  

d. Diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan 
menuntut ilmu yang lebih tinggi.  

e. Memiliki gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang 
dilakukan 

 

f. Memiliki jenjang karir yang jelas  

 
Selain melakukan pengukuran POS, 

peneliti juga melakukan pengukuran 
organizational citizenship behaviour (OCB) pada 
petugas di Instalasi Rawat Jalan di RS X. Hasil 
pengukuran OCB terhadap 24 petugas di 
Instalasi Rawat Jalan RS X didapatkan bahwa 
54,2% karyawan memiliki OCB yang cukup 
baik. Jika hasil tersebut dibedakan antara 
tenaga medis dan non medis yaitu, sebagaian 
tenaga medis (50,0%) di Instalasi rawat jalan 
RS X memiliki OCB yang baik. Sedangkan 
tenaga nonmedis di Instalasi rawat jalan RS X 
sebanyak  66,7% memiliki OCB yang cukup 
baik.  

Tenaga medis dan non medis memiliki 
lingkup pekerjaan yang berbeda dimana tenaga 
medis bersentuhan langsung dan memberi 
tindakan pengobatan terhadap pasien. 
Sedangkan tenaga non medis memberikan 
pelayanan baik secara langsung maupun tidak 
langsung, seperti pendaftaran, rekam medis, 
dan juga kasir. Dari lingkup dan fungsi 

pekerjaan yang berbeda maka tentunya faktor 
yang mempengaruhi OCB pada tenaga medis 
dan non medis juga akan berbeda. Terdapat 
beberapa faktor yang dapat mendorong 
perilaku OCB pada petugas medis dan non 
medis. Tenaga medis di Instalasi rawat jalan RS 
X menyatakan bahwa faktor yang mendorong 
karyawan untuk berperilaku organizational 
citizenship behavior (OCB) adalah; kondisi 
lingkungan kerja yang membutuhkan bantuan, 
kepribadian petugas  (rasa toleransi, semangat 
kerja, empati), keinginan untuk belajar dari 
setiap kejadian, persepsi hubungan antara 
tenaga medis dan rumah sakit, sarana-prasarana 
yang mendukung, visi, misi, budaya organisasi, 
komitmen rumah sakit, rekan kerja yang 
kooperatif, dan keinginan petugas untuk lebih 
dianggap mampu dan memiliki kinerja yang 
baik. Tabel 3 menjelaskan tentang faktor yang 
mendorong Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) pada tenaga medis dan non-medis di 
Instalasi Rawat Jalan RS X. 

 
Tabel 3. Faktor yang Mendorong Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada tenaga medis dan Non-
Medis di Instalasi Rawat Jalan RS X 

Tenaga Medis Tenaga Non-Medis 

a. Kondisi lingkungan kerja yang memang 
membutuhkan bantuan 

a. Memiliki tupoksi dan job deskription yang 
jelas dalam bekerja. 

b. Kepribadian (rasa toleransi, semangat kerja, 
empati) 

b. Kondisi lingkungan kerja yang memang 
membutuhkan bantuan 

c. Keinginan untuk belajar dari masalah yang 
dihadapi rekan kerja 

c. Mampu dan memiliki keahlian untuk 
membantu rekan kerja 

d. Persepsi hubungan antara tenaga medis dan 
rumah sakit 

d. Memiliki hubungan yang baik dengan rumah 
sakit 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
141 

 

Tenaga Medis Tenaga Non-Medis 

e. Sarana-prasarana yang mendukung e. Budaya organisasi di rumah sakit (pelayanan 
prima) 

f. Visi, Misi, Budaya Organisasi, dan 
Komitmen rumah sakit  

f. Rekan kerja yang kooperatif 

g. Rekan kerja yang kooperatif  g. Ingin memiliki citra yang lebih baik dimata 
atasan 

h. Keinginan untuk lebih dianggap mampu dan 
memiliki kinerja yang baik.  

 

i. Kepuasan pribadi jika dapat membantu dan 
menyelesaian tugas dengan baik 

 

 
Sedangkan petugas nonmedis di 

Instalasi Rawat Jalan RS X menjelaskan bahwa 
faktor yang mendorong karyawan untuk 
berperilaku organizational citizenship behavior 
(OCB) adalah setiap karyawan memiliki 
tupoksi yang jelas, kondisi lingkungan kerja 
yang sedang membutuhkan bantuan, karyawan 
mampu dan memiliki keahlian untuk 
membantu rekan kerja mereka, memiliki 
hubungan yang baik dengan rumah sakit, 
budaya kerja rumah sakit, dan rekan kerja yang 
kooperatif.  
 
PEMBASAHAN 

Hasil pengukuran perceived 
organizational support petugas di Instalasi Rawat 
Jalan RS X menunjukkan bahwa 58,3% petugas 
di Instalasi Rawat Jalan memiliki POS cukup 
baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
tingkat kepercayaan petugas di Instalasi Rawat 
Jalan RS X terhadap dukungan organisasi masih 
kurang maksimal. Penilaian petugas di Instalsi 
Rawat Jalan di RS X merupakan hasil evaluasi 
mereka atas pengalaman dan pengamatan 
tentang cara manajemen rumah sakit 
memperlakukan mereka. Beberapa 
penyebabnya adalah suasana kerja di RS X 
memiliki senioritas tinggi, dan sistem 
kompensasi yang dimiliki oleh RS X dianggap 
masih buruk oleh para petugas.  Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa suasana kerja dan 
sistem kompensasi dan imbalan merupakan 
faktor yang dapat mendorong perceived 
organizational support (POS) pada petugas di 
rumah sakit. Hasil tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Shore (1995), 
Shore (1995) meyatakan bahwa kegiatan 
sumber daya manusia yang menunjukkan 
pengakuan atas kontribusi karyawan akan 
memiliki hubungan positif dengan POS.(5) 
Terdapat berbagai imbalan dan kondisi kerja 
yang diteliti hubungannya dengan POS seperti 
pengakuan, gaji, promosi, job security, 
autonomy, role stressors, pelatihan, dan ukuran 
organisasi.(6)

  
Perceived organizational support (POS) 

adalah keyakinan karyawan mengenai sejauh 
mana organisasi menghargai kontribusi 
karyawan dan peduli terhadap kesejahteraan 
dirinya. Berdasarkan hasil identifikasi faktor 
pendorong POS pada petugas medis di Instalasi 
Rawat Jalan RS X menunjukkan bahwa Standar 
Operasional Prosedur, Fasilitas Rumah sakit, 
Citra Rumah Sakit, Keterlibatan karyawan, 
Gaji atau imbalan, dan Jenjang Karir 
merupakan faktor pendorong POS pada 
petugas medis. Sedangkan pada petugas non 
medis yaitu adanya dukungan atasan, gaji, 
sistem reward, dan kesempatan aktualisasi diri 
menjadi faktor pendorong POS petugas 
nonmedis. Beberapa faktor pendorong tersebut 
secara garis besar sama dengan hasil penelitian 
Rhoades dan Eisenberger (2002) yang 
menyatakan bahwa terdapat tiga antiseden dari 
POS yaitu keadilan yang diterima, dukungan 
supervisor, imbalan dan kondisi kerja 
organisasi (7)

.  
Faktor dukungan supervisor atau 

atasan merupakan salah satu faktor pendorong 
POS pada tenaga nonmedis di rumah sakit. 
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Para petugas akan merasa didukung oleh atas 
seperti ketika terjadi komplain, jika atasan 
segera menindaklanjuti komplain tersebut 
maka hal itu adalah salah satu bentuk dukungan 
atasan yang dapat mendorong POS. Faktor 
imbalan dan suasana kerja muncul sebagai 
faktor pendorong POS pada petugas medis dan 
non medis termasuk juga adanya promosi, 
kesempatan aktualisasi diri dan jenjang karis 
yang jelas.  

Terdapat hal berbeda yang dapat 
mendorong POS pada petugas di rumah sakit 
yaitu standar operasional prosedur, citra 
rumah sakit, dan fasilitas rumah sakit. standar 
operasional prosedur adalah pedoman yang 
menjadi acuan dalam menjalankan pelayanan di 
rumah sakit. Dalam melakukan pelayanan, 
petugas akan merasa aman jika terdapat 
pedoman yang jelas tentang tugas yang mereka 
kerjakan. Pelayanan di rumah sakit merupakan 
pelayanan yang kompleks, dan jika pelayanan 
yang diberikan tidak sesuai dengan standar 
maka akan dapat merugikan dan mengancam 
keselamatan pasien. Oleh karena itu, adanya 
standar operasional prosedur akan dapat 
mendorong POS pada karyawan karena 
karyawan akan merasa dibantu, dimudahkan, 
dan didukung oleh rumah sakit dalam 
melakukan pelayanan kepada pasien. 
Cropanzano dan Greenberg (1997) 
menjelaskan bahwa terdapat aspek struktural 
seperti peraturan formal dan kebijakan yang 
mempengaruhi karyawan, meliputi adanya 
pemberitahuan yang akurat dan adanya 
kesempatan bagi karyawan untuk menyuarakan 
pendapat dalam proses pengambilan 
keputusan.(8) 

Faktor fasilitas rumah sakit dan citra 
rumah sakit juga merupakan faktor yang dapat 
mendorong POS pada petugas di rumah sakit. 
Petugas di rumah sakit akan merasa bahwa 
rumah sakit peduli terhadap mereka apabila 
fasilias pelayanan di rumah sakit. dengan 
memiliki fasilitas pelayanan medis yang lebih 
lengkap, petugas akan merasa bahwa mereka 
dapat melakukan pekerjaannya dengan 
maksimal dan sesuai dengan kebutuhan pasien. 
Selain itu, citra rumah sakit juga merupakan 

salah satu faktor pendorong POS. rumah sakit 
yang memiliki citra positif di masyarakat akan 
memberikan rasa bangga terhadap para 
petugas. Hal tersebut juga dirasakan sebagai 
bentuk dukungan secara tidak langsung 
terhadap petugas dalam menjalankan 
pekerjaan. Citra rumah sakit 
mmengindikasikan adanya kepuasan kerja 
karyawan dan komitmen karyawan dala, 
menjalankan tugas.(9) 

Perceived orgnizational support (POS) 
merupakan salah satu aspek penting dalam 
perilaku karyawan dalam mewujudkan kinerja 
yang baik. Hubungan antara karyawan dengan 
organisasi adalah hubungan timbal balik sosial 
dimana organisasi akan menawarkan karyawan 
imbalan dan kondisi kerja yang lebih dari 
karyawan. Ketika karyawan merasa telah 
didukung oleh organisasi, maka akan muncul 
respiratory norm, dimana karyawan yang 
diperlakukan baik akan merasa wajib membalas 
perlakuan baik yang diterima. Karyawan akan 
membuat penilaian sejauh mana organisasi 
mengahargai kontribusi dan peduli terhadap 
kesejahteraan dirinya. Persepsi tersebut akan 
menambah rasa wajib karyawan untuk 
membantu pencapaian tujuan organisasi serta 
menambah komitmen afektif karyawan dan 
akan memunculkan harapan pada karyawan 
bahwa apabila kinerja mereka baik, maka akan 
mendapatkan pengahargaan atau imbalan.(10) 

Aspek perilaku karyawan yang peting 
untuk diketahui selanjutnya adala organizational 
citizenship behaviour (OCB). Hasil pengukuran 
OCB pada petugas di Instalasi Rawat Jalan RS 
X menunjukkan bahwa 54,2% karyawan 
memiliki OCB yang cukup baik. Berdasarkan 
hasil tersebut terlihat bahwa petugas di instalasi 
rawat jalan RS X belum secara maksimal 
melakukan pekerjaan melebihi yang diharapkan 
oleh manajemen rumah sakit seperti 
membantu rekan di saat jam istirahat dengan 
sukarela, memberikan bantuan pada teman 
kerja untuk meringankan beban kerja mereka, 
tidak banyak beristirahat, melaksanakan tugas 
yang tidak diminta, dan membantu orang lain 
untuk menyelesaikan masalah. 
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Belum maksimalnya perilaku OCB 
pada petugas di Instalasi Rawat Jalan RS X  
dikarenakan persepsi mereka terhadap 
dukungan organisasi masih rendah. Dukungan 
organisasional yang dipersepsikan level tinggi 
akan meningkatkan perilaku extra-role (dalam 
hal ini Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan), seperti: membantu rekan kerja, 
mengambil tindakan-tindakan yang dapat 
melindungi organisasi dari risiko, menyumbang 
ide yang membangun, serta berusaha 
menambah pengetahuan dan skill yang 
bermanfaat bagi organisasi.(11) Oleh karena itu, 
penting bagi rumah sakit untuk meningkatkan 
dan mendorong perilaku OCB pada karyawan.  

Terdapat beberapa faktor yang 
mendorong perilaku petugas untuk berperilaku 
OCB. Faktor pendorong perilaku OCB pada 
petugas medis dan nonmedis di Instalasi Rawat 
Jalan RS X secara garis besar hampir sama. 
Faktor tesebut dapat dikelompokkan menjadi 
faktor organisasi dan faktor individu. Faktor 
organisasi terdiri dari; Visi, Misi, dan Budaya 
Organisasi, Sarana prasarana, Lingkungan 
Kerja (Kondisi Kerja, Rekan kerja yang 
kooperatif), Job deskription.  Sedangkan faktor 
karyawan terdiri dari kepribadian karyawan 
(toleransi, semangat kerja, empati), perceived 
organizational support, dan hubungan karyawan 
dan atasan, suasana hati. Hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan  

Seperti halnya sebagian besar perilaku 
yang lain, Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) ditentukan oleh banyak hal artinya tidak 
ada penyebab tunggal dalam OCB. Hasil 
penelitian OCB pada petugas instalsi rawat 
jalan RS X sesuai dengan hasil peelitian Organ 
(1995) dan Sloat (1999) yang mengatakan 
bahwa, budaya dan iklim organisasi, 
kepribadian dan suasana hati, perceived 
organizational support (POS), persepsi terhadap 
kualitas interaksi atasan bawahan, masa kerja, 
jenis kelamis, merupakan faktor pendorong 
perilaku OCB. (12)(13) Dalam studi yang 
mengintegrasikan tiga teori yang 
mempengaruhi OCB karyawan, yaitu teori 
atribusi, pertukaran sosial dan kepribadian 
evaluasi diri, motif organisasi dan kepribadian 

evaluasi diri merupakan faktor inti yang dapat 
mendorong OCB anggota organisasi secara 
individual.(14) Kepuasan terhadap kualitas 
kehidupan kerja adalah penentu utama OCB 
dari seorang karyawan.(15) Salah satu faktor 
yang mendorong OCB adalah POS, POS 
memiliki peran yang penting untuk mendorong 
karyawan melakukan OCB. Karena dengan 
memiliki POS, maka karyawan akan terdorong 
melakukan OCB terutama dimensi civic virtue 
dimana terdapat partisipasi aktif karyawan 
dalam memikirkan kehidupan dan kemajuan 
rumah sakit seperti melakukan partisipasi 
sukarela  terhadap kegiatan-kegiatan rumah 
sakit dan dukungan terhadap fungsi rumah 
sakit. 

Faktor pendorong OCB yang belum 
muncul dari penelitian sebelumnya adalah 
sarana prasarana, lingkungan kerja, dan job 
description. Ketiga faktor tersebut dirasa 
penting sebagai faktor pendorong perilaku 
OCB bagi petugas di instalsi rawat jalan RS X 
karena dengan adanya job description yang 
jelas mereka akan dapat membedakan tugas 
pokok yang harus mereka kerjakan dan tugas 
tambahan yang mereka lakukan. Selain itu, 
dalam melakukan perilaku OCB dimana 
petugas melakukan kegiatan extra-role penting 
untuk didukung sarana prasarana untuk 
melakukan pekerjaan extra-role tersebut. jika 
karyawan ingin membantu karyawan lan 
namun tidak didukung dengan sarana prasaran 
yang memadai, maka keinginan untuk 
membantu tersebut tidak akan terealisasikan.  
Disisi lain, faktor lingkungan kerja seperti 
rekan kerja yang kooperatif, akan mendorong 
perilaku OCB. Hal tersebut terjadi karena 
orang akan cenderung membantu orang lain 
yang memiliki pandangan dan tujuan yang 
sama.   

Penelitian ini, telah mengukur perceived 
organizational support (POS) dan organizational 
citizhenship behavior (OCB). Keunggulan 
penelitian ini adalah identifikasi faktor 
pendorong POS dan OCB dilakukan secara 
kualitatif dengan indept-interview sehingga 
menghasilkan beberapa faktor yang belum 
muncul dalam kajian POS dan OCB 
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sebelumnya. Kekurangan pada penelitian ini 
adalah belum diketahui faktor pendorong yang 
paling kuat meningkatkan POS dan OCB 
petugas medis dan non-medis.  

 
KESIMPULAN 
Penelitian ini mengukur serta mengidentifikasi 
faktor pendorong perceived organizational support 
dan organizational citizenship behaviour petugas 
di rumah sakit. Hasil menunjukkan bahwa 
sebagian besar petugas memiliki perceived 
organizational support dan organizational 
citizenship behaviour yang cukup baik. Hasil 
identifikasi faktor pendorong perceived 
organizational support dan organizational 
citizenship behaviour petugas di rumah sakit 
menunjukkan bahwa faktor individu dan faktor 
organisasi memiliki peran yang penting. Faktor 
organisasi memberikan stimulus yang 
kemudian akan dievaluasi oleh petugas 
sehingga akan membetuk perceived 
organizational support pada karyawan. Faktor 
organisasi juga dapat mendorong karyawan 
untuk berperilaku organizatinal citizenship 
behavior. Selain karena faktor individu atau 
pribadi karyawan, faktor organisasi seperti 
sarana-prasarana, budaya organisasi, 
lingkungan kerja juga akan menentukan 
perilaku karyawan. Untuk meningkatkan 
perceived organizational support dan mendorong 
perilaku organizational citizenship behaviour 
petugas di rumah sakit. manajemen rumah 
sakit perlu meningkatkan faktor 
pendorongnya. Seperti menyediakan sarana-
prasaran, menyediakan lingkungan kerja yang 
kondusif, budaya kerja yang baik, dan sistem 
reward atau imbalan yang sesuai. Dengan 
memperbaiki faktor pendorong tersebut maka 
diharapkan perceived organizational support dan 
organizational citizenship behaviour petugas di 
rumah sakit akan meningkat menjadi lebih baik 
lagi. Sehingga kinerja rumah sakit akan 
meningkat dan memudahkan rumah sakit 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.  
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ABSTRACT 

 
Lecturer is a professional who not only work in the areas of teaching, but in order to fulfill the dharma tri 
universities, professors are also in demand to meet the research and community service in accordance with the 
Indonesian Government Regulation No. 37 of 2009 (Nursyamsi, 2012). Of the many components of education, 
faculty is a factor that is very important and strategic in efforts to improve the quality of education in each 
educational unit. The responsibility of the lecturer is sometimes beyond the capacity or capability of lecturers in 
completing any duties. The magnitude of the demands of this job will cause stress for doen if it does not match the 
capabilities of resources owned by the individual. 
Analytical research design using correlational and cross sectional approach. The population around the educators 
(professors), whereas samples taken at random by the number of 38 respondents. The sampling technique used 
purposive sampling. Data were analyzed using logistic regression to determine the most dominant factor against 
job stress. 
The results obtained by the working environment most of the working poor (94.1%), the role of nurses mostly less 
well (55.9%), interpersonal relations mostly less well (91.2%), and the characteristics of the organization as 
much as 88.2% produced less good. Based on the results of the analysis that the work environment is the most 
dominant factor affecting job stress once controlled by age, education, past, sex, length of employment, marital 
status, the role of lecturer, interpersonal relations and organizational characteristics. 
Job stress is a process that involves transactions between individuals and the working environment that ultimately 
disturb the balance physically and psychologically as well as in the decision making process. Assessment of the self 
and the source of stressors in a person makes a strategy of coping mechanism in the face of stress. 
 
Keywords:  factor of job stress, work stress 
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PENDAHULUAN  
Dosen merupakan seorang professional 

yang tidak hanya bekerja dalam bidang 
pengajaran, akan tetapi guna memenuhi tri 
dharma perguruan tinggi, dosen juga di tuntut 
untuk   memenuhi   penelitian   dan   
pengabdian   masyarakat   sesuai   dengan   
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
37 Tahun 2009 (Nursyamsi, 2012). Dosen 
adalah pendidik professional yang memiliki 
tugas utama yaitu mendidik, mengajar, 
mengarahkan, melatih,  menilai dan 
mengevaluasi peserta didik. Kulitas dan mutu 
pendidikan sangat bergantung pada  kapasitas  
satuan-satuan pendidikan dalam  
mentranformasikan peserta didik untuk 
memperoleh nilai tambah, baik yang terkait 
dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan 
raganya. Dari sekian banyak komponen 
pendidikan, dosen merupakan faktor yang 
sangat penting dan strategis dalam usaha 
meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan 
pendidikan. 

Tanggung jawab dosen ini terkadang 
melebihi kapasitas atau kemampuan dosen 
dalam  menyelesaikan  setiap  tugasnya.  
Besarnya  tuntutan  dari  pekerjaan  ini  akan 
menimbulkan stress bagi doen jika tidak sesuai 
dengan kemampuan sumber daya yang di miliki 
oleh individu tersebut. Namun beban kerja 
yang muncul pada dosen tidak hanya terjadi  
dari  pemenuhan  tri  dharma  perguruan 
tinggi,  tetapi  juga  dari  lingkungan dan 
adaptasi yang kurang terhadap lingkungan 
belajar yang di inginkan dalam suatu instansi. 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) 
Hafshawaty Zainul Hasan Genggong 
merupakan salah satu perguruan tinggi 
kesehatan yang ada di wilayah jawa timur. 
STIKes ini memiliki program studi yang 
bergerak dalam ilmu keperawatan dan 

kebidanan. Latar belakang dan lingkungan 
pesantren yang kuat mebuat STIKes ini 
mengembangkan visi dengan tujuan untuk 
mencetak perawat dan bidan yang santri.  
Sehingga diharapkan seluruh civitas akademika 
yang berada pada naungan institusi ini ikut 
membantu menanamkan nilai nilai 
kepesantrenan agar dapat mencapai tujuan 
institusi.   

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 
tertarik untuk meneliti tentang analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi timbulnya stress 
kerja pada dosen 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian analitik korelasional dengan 
pendekatan cross sectional. Rancangan 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
faktor dominan yang mempengaruhi stress 
kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua tenaga pendidik ( dosen ). Penelitian ini 
menggunakan teknik sampling purposive 
sampling dan diperoleh sejumlah 34 
responden. Pengumpulan data dilakukan di 
institusi pendidikan. Penelitian dilakukan 
diawali dengan mengidentifikasi dosen sesuai 
dengan kriteria peneliti, selanjutnya dilakukan 
inform consern sebagai pernyataan persetujuan 
untuk dijadikan sebagai responden. Tahapan 
selanjutnya adalah memberikan kuesioner 
kepada responden untuk diisi, selanjutnya 
diserahkan kepada peneliti untuk diproses pada 
pengolahan data. 

 
Hasil Penelitian 

Analisa data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah uji regresi logistik. Teknik 
ini digunakan untuk menguji signifikasi faktor 
dominan yang mempengaruhi stress kerja.
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1. Karakteristik Responden   

Tabel 1  Karakteristik Responden 
Usia  (Tahun) (f) (%) 

25 – 29 19 55,9 

30 – 34  4 11,8 

>35 11 32,4 

Jenis Kelamin   

Laki – laki 10 29,4 

Perempuan 24 70,6 

Tingkat 

Pendidikan 

  

S1 22 64,7 

S2 11 32,4 

S3 1 2,9 

Lama Kerja   

1 -3 Tahun 14 41,2 

4 – 6 Tahun 7 20,6 

7 – 9 Tahun 5 14,7 

– 12 Tahun 6 17,6 

>12 Tahun 2 5,9 

Status 

Perkawinan 

  

Menikah 28 82,4 

Belum Menikah 6 17,6 

Sumber: data primer, penelitian 2015 

 

Data Khusus  

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Stress Kerja 

Tabel 2. Distribusi frekuensi 

responden, berdasarkan actor-aktor 

yang mempengaruhi stress kerja 
Faktor Stress Kerja (f) (%) 

Lingkungan Kerja 

Kurang Baik 

Baik 

 

32 

2 

 

82,4 

17,6 

Peran Dosen 

Kurang Baik 

       Baik 

 

19 

15 

 

94,1 

5,9 

Hubungan 

Interpersonal 

Kurang Baik 

       Baik 

 

31 

3 

 

55,9 

44,1 

Karakteristik 

Organisasi 

Kurang Baik 

Baik   

 

30 

4 

 

91,2 

8,8 

Jumlah 34 100 

Sumber : Data primer, penelitian 2015 

 

2. Stress Kerja 

Tabel 3.  Distribusi frekuensi 

responden, berdasarkan Stress Kerja 
Stress Kerja (f) (%) 

Rendah 1 2,9 

Tinggi 33 97,1 

Jumlah 34 100 

Sumber : Data primer , penelitian 2015 
 

Analisis Data  
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh 

bahwa faktor lingkungan kerja merupakan 
faktor yang paling dominan yang 
mempengaruhi stress kerja setelah dikontrol 
oleh umur, pendidikan terakhir, jenis kelamin, 
lama kerja, status perkawinan, peran dosen, 
hubungan interpersonal dan karakteristik 
organisasi. 
 
PEMBAHASAN 

Lingkungan pekerjaan merupakan 
lingkungan yang memiliki banyak komponen 
yang saling berinteraksi. Setiap pekerjaan 
memiliki potensi untuk menimbulkan stress 
(Rout and Rout, 2002; Hersona, Martiny, 
Alamsyah, 2013).  

 Stresor merupakan penyebab stress dan  
banyak  muncul dalam  organisasi dan aktivitas  
kehidupan  lainnya  (Sopiah, 
2008).  Empat  tipe  utama  stressor  yang  
menyebabkan terjadinya  stress  kerja  menurut 
Sopiah (2008) adalah : 
 
1.  Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik di tempat kerja 
menjadi stressor tersendiri. Kondisi 
lingkungan seperti lingkungan yang bising, 
tingkat penerangan, tata ruang, ventilasi 
udara,  sampai  tingkat  keamanan  menjadi 
salah  satu  faktor  yang  menyebabkan 
munculnya stressor bagi seseorang (Sopiah, 
2008). 
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2.  Stres karena peran atau tugas 
Job dekribsi yang tidak jelas sering kali 

membuat pegawai yang bekerja mengalami 
kesulitan dalam memahami apa yang 
menjadi tugasnya. Sehingga terkadang  
pegawai tersebut  merasakan  beban  yang  
terlalu  berat  dalam  bekerja dikarenakan 
tugas yang ganda karena tidak tahu tentang 
batasan pekerjaan yang dilakukan (Sopiah,  
2008). Dalam faktor yang kedua ini, 
terdapat empat penyebab utama antara lain : 
a. Konflik peran 

Persaingan antar individu dalam 
menghadapi berbagai tuntutan yang 
ada merupakan penyebab dari 
terjadinya konflik peran. Konflik peran 
di bagi menjadi tiga tipe yaitu : 
1. inter-role conflict 

Inter-role conflict ini muncul 
pada individu yang memiliki dua 
peran yang berlawanan. 

2. intrarole conflict 
Ketika individu menerima pesan 
berlawanan dari orang yang 
berbeda menyebabkan timbulnya 
intrarole conflict 

3. personalrole conflict 
Konflik  ini  timbul  karena  
kewajiban  dan  nilai  yang  ada  
dalam organisasi tidak sesuai 
dengan nilai pribadi individu 

b. Peran mendua atau ambiguitas 
Peran mendua (role ambiguity) 

terjadi karena  individu merasa  
bimbang terhadap tugas, harapan 
kinerja, kewenangan serta kondisi 
pekerjaannya. Kebimbangan ini 
menyebabkan individu tersebut 
berusaha mencari peran lain diluar 
perannya saat ini sehingga 
menyebabkan peran individu tersebut 
menjadi tumpang tindih (Sopiah, 
2008). 

c. Beban Kerja 
Beban kerja (work load) menjadi 

sebuah stressor ketika pegawai 
merasakan bahwa beban kerja yang 
dimiliki terlalu banyak. Hal ini dapat 
terjadi dikarenakan  berbagai  sebab  

salah  satunya  adalah  kurangnya  
jumlah pegawai yang menyebabkan 
beban yang ditanggung setiap pegawai 
menjadi lebih banyak dan hanya 
memiliki sedikit waktu untuk 
menyelesaikannya. 

d. Karakteristik tugas 
Karakteristik tugas yang tidak 

jelas menyebabkan sebuah stressor 
tersendiri bagi pegawai. Hal lain yang 
berperan dalam faktor ini adalah 
kurangnya pengendalian dan terlalu 
banyak aktivitas pekerjaan. 

4.  Interpersonal stressor 
Interpersonal stressor muncul akibat 

hubungan yang terjalin antar sesame 
pegawai baik dalm satu divisi maupun luar 
divisi. Tuntutan untuk memenui target 
target tertentu akan menimbulkan suasana 
persaingan antar setiap pegawai. Kondisi ini 
akan memicu terjadinya konflik (Sopiah, 
2008) 

5.  Organisasi 
Restrukturisasi, privatisasi, merger, 

dan bentuk lainnya merupakan keijakan 
suatu organisasi yang berpotensi untuk 
menimbulkan stres. 

 
Analisis pengaruh aplikasi nursing theories 

model promosi kesehatan  Nola. J.Pender 
terhadap motivasi kesembuhan pasien DM. 

Berdasarkan hasil analisa data didapatkan 

bahwa P = 0,000, sehingga P = 0,000 < α = 
0,05. Kesimpulan hipotesanya adalah,  ada 
pengaruh aplikasi nursing theories model 
promosi kesehatan Nola. J. Pender terhadap 
motivasi kesembuhan pasien DM.  Menurut 
Purwanto (2006), unsur-unsur motivasi ada 
empat, yaitu :Motivasi merupakan suatu tenaga 
dinamis manusia dan munculnya memerlukan 
rangsangan baik dari dalam maupun dari luar, 
Motivasi sering kali ditandai dengan perilaku 
yang penuh emosi, Motivasi merupakan reaksi 
pilihan dari beberapa alternative pencapaian 
tujuan, Motivasi berhubungan erat dengan 
kebutuhan dalam diri manusia. Menurut 
Arikunto (2006) Motivasi di bagi dalam 3 
kategori: Tinggi   : apabila responden 
menjawab benar 76 – 100 % dari keseluruhan 
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kuesioner, Sedang : apabila responden 
menjawab benar 56 – 75 % dari keseluruhan 
kuesioner, Rendah : apabila responden 
menjawab benar ≤ 55 % dari keseluruhan 
kuesioner. 

Model Promosi Kesehatan adalah suatu 
cara untuk menggambarkan interaksi manusia 
dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya 
dalam berbagai dimensi. Model ini 
mengintegrasikan dari teori  nilai harapan 
(Expectancy-Value) dan teori kognitif sosial ( 
Social Cognitive Theory) dalam perspektif 
keperawatan manusia dilihat sebagai fungsi 
yang holistik.   

Adapun elemen dari teori ini adalah 
sebagai berikut: Teori Nilai Harapan 
(Expectancy-Value): Menurut teori nilai harapan 
, perilaku sehat adalah rasional dan ekonomis. 
Secara rinci seseorang akan mulai bertindak 
ditentukan dan akan tetap berlaku di dalam 
dirinya berdasarkan 2 hal pokok yaitu  1) 
Tingkat  dari hasil tindakan yang diambil adalah 
nilai positif pribadi  dan,  2) Tingkat  
berdasarkan informasi yang tersedia, 
pengambilan tindakan ini untuk 
menyempurnakan hasil yang diinginkan, Teori 
Kognitif Sosial: Teori ini menyampaikan model 
interaksi penyebab yaitu lingkungan, faktor 
manusia dan perilaku yang saling 
mempengaruhi.  

Teori ini menekankan pada pengarahan 
diri (self direction), pengaturan diri (self 
regulation) dan persepsi terhadap kemajuan diri 
(self efficacy). Teori ini mengemukakan bahwa 
manusia memiliki kemampuan dasar 
melakukan: Simbolisasi yaitu proses dan 
transformasi pengalaman sebagai petunjuk 
untuk tindakan yang akan datang, Pikiran ke 
depan, mengantisipasi kejadian yang akan 
muncul dan merencanakan tindakan untuk 
mencapai tujuan yang bermutu, Belajar dari 
pengalaman orang lain.  

Kognisi, faktor individu, perilaku dan 
lingkungan saling berinteraksi. Perilaku dapat 
memodifikasi kognisi dan faktor-faktor individu 
sesuai perubahan lingkungan. Selain itu 
lingkungan dapat memaksa perilaku. Menurut 
teori ini kepercayaan diri dibentuk melalui 
observasi dan refleksi diri. Kepercayaan diri 

terdiri dari pengenal diri (self atribut), evaluasi 
diri (self evaluation) dan kemajuan diri (self 
efficacy).  

Kemajuan diri adalah kemampuan 
seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. 
Ini berkembang melalui pengalaman, belajar 
dari pengalaman orang lain, persuasi verbal dan 
respons badianiah terhadap situasi tertentu. 
Taksiran yang tinggi (Overestimate) dari 
kompetensi dapat mengakibatkan kegagalan 
demikian sebaliknya penaksiran yang rendah 
(underestimate) mengakibatkan kurangnya 
tantangan pertumbuhan. Kemajuan diri 
merupakan fungsi dari kemampuan (capability) 
yang berlebihan yang membentuk kompetensi 
dan kepercayan diri. Kemajuan diri adalah 
konstruksi sentral dari HPM.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Faktor lingkungan kerja sebagian besar 
kurang baik (94,1 %), peran perawat sebagian 
besar kurang baik (55,9 %), hubungan 
interpersonal sebagian besar kurang baik (91,2 
%), dan karakteristik organisasi sebanyak 
88,2% dihasilkan kurang baik. Berdasarkan 
hasil analisis yang diperoleh bahwa faktor 
lingkungan kerja merupakan faktor yang paling 
dominan yang mempengaruhi stress kerja 
setelah dikontrol oleh umur, pendidikan 
terakhir, jenis kelamin, lama kerja, status 
perkawinan, peran dosen, hubungan 
interpersonal dan karakteristik organisasi 
Saran 

Lingkungan pekerjaan merupakan 
lingkungan yang memiliki banyak komponen 
yang saling berinteraksi. Setiap pekerjaan 
memiliki potensi untuk menimbulkan stress, 
sehingga diperlukan suatu penilaian baik primer 
maupun sekunder. Penilaian primer meliputi 
penilaian individu dalam melihat suatu kondisi 
kehilangan, kesakitan, ataupun kesempatan 
sebagai sebuah pengalam stress. Penilaian  
sekunder  muncul  pada  individu  dalam  
melihat  bagaimana  seseorang membuat sebuah 
strategi mekanisme koping dalam menghadapi 
stress. Keseimbangan antara stressor yang ada 
dengan mekanisme koping yang dilakukan 
diharapkan dapat terjadi. 
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ABSTRACT 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a serious problem in Asia Tenggara.Penyakit become one of the 
top 10 causes of death in eight indications tropical countries in Asia Tenggara.Kasus dengue fever in 
Indonesia are among the largest in the world after Thailand. At the General Hospital District Bima DBD 
case data showed that in 2010 the number of dengue cases were 11 cases, and in 2011 mngalami increase in 
the number of cases as many as 57 cases, while in 2012 decreased the number of cases as many as 24 cases of 
dengue. The purpose of this study is to describe the service quality of doctors and nurses in the management 
of dengue fever in the General Hospital of Bima Year 2013.Jenis this is an observational study to obtain 
information about the quality of service of doctors and nurses in the management of dengue fever in the 
Hospital Regional General Bima 2013. The population in this study were all patients of dengue fever in the 
General Hospital of Bima 2013. The number of samples in this study as many as 42 orang.Hasil study 
showed that 52.38% of respondents service quality of doctors at the General Hospital District Bima 
including both categories. The quality of nursing services by 52.86% of respondents rate the quality of 
nursing care at the General Hospital of Bima categorized quite good. 
Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), Quality of Service, Doctors, and Nurses. 
 

ABSTRAK 
Demam Berdarah Dangue (DBD) merupakan masalah serius di Asia Tenggara.Penyakit ini menjadi 1 

diantara 10 indikasi penyebab kematian di delapan Negara tropis di Asia Tenggara.Kasus penyakit demam 
berdarah di Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Thailand. Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bima data kasus DBD memperlihatkan pada tahun 2010 jumlah kasus DBD sebanyak 11 kasus, 
dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 57 kasus, sementara pada tahun 
2012 mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 24 kasus DBD. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran kualitas pelayanan dokter dan perawat dalam penanganan demam berdarah 
dengue di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013.Jenis penelitian ini adalah observasional 
deskriptif sehingga diperoleh informasi tentang kualitas pelayanan dokter dan perawat dalam penanganan 
demam berdarah dengue di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pasien demam berdarah dengue yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bima  Tahun 2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 42 orang.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebesar 52,38 % responden menilai kualitas pelayanan dokter di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori baik. Sedangkan kualitas pelayanan perawat sebesar 52,86 % 
responden menilai kualitas pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori cukup baik. 
Kata Kunci : Demam Berdarah Dangue (DBD),Kualitas Pelayanan, Dokter , dan Perawat. 
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PENDAHULUAN 
Demam Berdarah Dangue (DBD) masih 

merupakan masalah serius di Asia 
Tenggara.Penyakit ini menjadi 1 diantara 10 
indikasi penyebab kematian di delapan Negara 
tropis di Asia Tenggara. Pada awal terjadinya 
wabah disuatu negara, distribusi umur 
memperlihatkan jumlah penderita terbanyak 
dari golongan anak berumur dibawah 15 tahun 
(86-95%), dan sebagian besar tinggal 
dilingkungan lembab, serta daerah pinggiran 
kumuh. Penyakit DBD sering terjadi didaerah 
tropis, dan muncul pada musim 
penghujan.Virus ini kemungkinan muncul 
akibat pengaruh musim atau alam serta 
perilaku manusia. 

Kasus penyakit demam berdarah di 
Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah 
Thailand. Setiap tahunnya, sejak penyakit ini 
ditemukan pada tahun 1998,rata-rata 18 ribu 
penderita mesti dirawat, dari jumlah tersebut 
sekitar 700-750 penderita meninggal dunia. 
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bima data kasus DBD memperlihatkan pada 
tahun 2010 jumlah kasus DBD sebanyak 11 
kasus dan pada tahun 2011 mngalami 
peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 57 
kasus, sementara pada tahun 2012  mengalami 
penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 24 
kasus DBD. (Dinas Kesehatan Kota Bima 
Kabupaten Bima). 

Demam dengue (dengue fever, 
selanjutnya disingkat DD) adalah penyakit yang 
terutama terdapat pada anak dan remaja atau 
orang dewasa dengan tanda-tanda klinis berupa 
demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang 
disertai leucopenia, dengan/tanpa ruam, dan 
limfadenopati, demam bifasi, sakit kepala yang 
hebat, nyeri pada pergerakan bola mata, 
gangguan rasa mengecap, trombositopenia 
ringan, dan petekie spontan. Demam berdarah 
dengue (atau dengue haemorrhagich fever, 
selanjutnya disingkat DBD) ialah penyakit yang 
terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala 
utama demam, nyeri otot dan sendi, yang 
biasanya memburuk setelah dua hari 
pertama.Sindrom renjatan dengue (dengue shock 
syndrome, selanjutnya disingkat DSS) ialah 

penyakit DBD yang disertai 
renjatan.(Mansjoer, 2001). 

Penyakit DBD adalah penyakit menular 
yang disebabkan oleh virus dengue. Virus 
dengue mempunyai 4 serotipe, yaitu Den 
1,2,3, dan 4. Keempat serotipe virus ini, 
berada didalam darah (viremia) penderita, 
selama 4-7 hari, dimana sebelum  mengalami 
demam, virus telah berada di dalam darah 
penderita selama 1-2 hari. Dan, pada suhu 30 
derajat celcius, didalam tubuh nyamuk, virus 
memerlukan waktu 8-10 hari untuk 
menyelesaikan masa inkubasi, atau pematangan 
pertumbuhannya, dari lambung sampai ke 
kelenjar ludah nyamuk. Virus dengue dapat 
menyebabkan manifestasi klinis yang 
bermacam-macam dari asimptomatik sampai 
fatal. Demam dengue atau dengue fever (DF) 
merupakan manifestasi klinis yang ringan, 
sedang DBD atau dengue hemorrhagic 
fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) 
merupakan manifestasi klinik berat, 
(Sutaryo,1991). 
 
A. Kualitas Pelayanan Dokter 

Pelayanan medis yang diberikan oleh 
dokter terhadap pasien harus sesuai dengan 
ilmu kedokteran mutakhir serta memanfaatkan 
kemampuan dan fasilitas pelayanan kesehatan 
secara optimal.Setiap jenis pelayanan medis 
harus sesuai dengan masing-masing standar 
pelayanan medis pasien secara optimal melalui 
prosedur dan tindakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.Bidang kegiatan 
pelayanan dalam usaha pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit atau penyelenggara kesehatan 
lainnya, (Wijono, 1999). 
1. Pelayanan tindakan medik umum antara 

lain: 
a. Melakukan wawancara atau anamnese 

kepada pasien 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien 
c. Menegakkan diagnosa penyakit 
d. Merencanakan dan memberikan 

terapi/pengobatan 
e. Melakukan pengawasan dan pemantauan 

terhadap pasien 
f. Membuat catatan medik 
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2. Membangun hubungan komunikasi dengan 
pasien 
Hubungan komunikasi dokter dengan 
pasien sebagai bentuk relantionship dapat 
meliputi : mendengarkan dan menampung 
keluhan pasien, memberikan informasi dan 
penjelasan kepada pasien dan keluarganya 
tentang penyakitnya 

3. Melakukan tindakan kedaruratan 
Tindakan kedaruratan pada kasus dan 
kondisi darurat yang membutuhkan 
penanganan cepat untuk mencegah 
kematian atau kecacatan akibat kelainan 
atau penyakit tertentu 

4. Pelayanan keluarga berencana 
Pelayanan keluarga berencana yang 
dilakukan adalah kegiatan komunikasi dan 
informasi serta edukasi, pelayanan medis 
dalam upaya mengajak, melayani, 
mengayomi peserta keluarga berencana dan 
keluarganya 

5. Pemeliharaan kesehatan ibu, bayi, balita dan 
anak, adalah peningkatan derajat kesehatan, 
penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan dalam upaya peningkatan status 
kesehatan ibu, ibu hamil, ibu melahirkan, 
ibu menyusui bayi, balita dan anak. 

6. Pencegahan dan peningkatan kesehatan 
masyarakat merupakan upaya Pencegahan 
penyakit dan peningkatan derajat kesehatan 
terhadap individu, keluarga dan masyarakat 
untuk mencapai derajat kesehatan yang 
optimal.  

Didalam surat edaran bersama menteri 
kesehatan dan kepala BAKN Nomor 
614/Menkes/VII/1987 dan Nomor 
16/SE/1987 dalam Tjiptono 1999 
menyebutkan bahwa bidang kegiatan dokter 
dalam usaha pelayanan kesehatan meliputi ; 
menyembuhkan penyakit, memulihkan 
kesehatan akibat penyakit, meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan 
penyakit, melayani kesehatan masyarakat, 
membina peran serta masyarkat dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan, (Wijono, 
1999). 

 
 

B. Kualitas Pelayanan Perawat 
Pelayanan keperawatan adalah gabungan 

dari ilmu kesehatan dan seni melayani atau 
merawat (Care), suatu gabungan humanistic 
dari ilmu pengetahuan, filosofi keperawatan, 
kegiatan klinik, komunikasi dan ilmu sosial. 
Pelayanan keperawatan memiliki standar 
praktek yang memberikan acuan bekerja bagi 
perawat dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan yang meliputi : (Kaslim, 2006). 
1. Mengembang peran dan fungsinya dengan 

penuh tanggungjawab 
a. Datang dan pulang bekerja tepat pada 

waktu 
b. Memanfaatkan jam kerjanya secara 

efektif dan efisien 
c. Bersedia melaksanakan tugasnya setiap 

saat, terutama dalam keadaan darurat 
2. Memahami lingkup tanggungjawab 

kewenangan dan keterbatasan kemampuan 
a. Melaksanakan asuhan keperawatan 

sesuai dengan tugas dan wewenang yang 
diberikan kepadanya di tempat kerjanya 

b. Meminta bantuan kepada perawat yang 
lebih mampu atau tenaga kesehatan 
lainnya atau institusi pelayanan 
kesehatan lain secara lintas program dan 
sektoral dalam memberikan asuhan 
keperawatan di luar kemampuannya 

c. Mengakui kesalahan dalam 
melaksanakan tugas kepada atasan 
langsung dan berusaha memperbaikinya 

d. Tidak melaksanakan tugas di luar 
kewenangannya yang di minta oleh 
pasien/klien atau teman kerjanya 

3. Memperlakukan pasien secara manusiawi 
sebagai individu yang unik dan mitra aktif 
dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan dan pelayanan kesehatan 
a. Memperlakukan pasien/klien sebagai : 

1. Individu unik yang memiliki 
kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual 

2. Mitra yang aktif dalam proses 
pemberian asuhan keperawatan dan 
pelayanan kesehatan 

3. Anggota keluarga dan anggota 
masyarakat 
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4. Individu yang menghadapi masalah, 
bukan, sebagai sumber masalah 

b. Berlaku sopan terhadap pasien/klien 
dalam proses pemberian asuhan 
keperawatan 

c. Tidak membedakan pasien/klien 
berdasarkan agama, suku/bangsa, jenis 
kelamin, status social ekomoni atau 
kedudukannya dalam proses pemberian 
asuhan keperawatan 

d. Melibatkan pasien/klien secara aktif 
dalam pemberian asuhan keperawatan 

e. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan 
perawatan dasar pasien/klien yang 
meliputi kebutuhan bio-psiko-sosial-
spiritual 

f. Memberikan pelayanan 
kesehatan/keperawatan secara efisien 

g. Tanggap dan cepat bertindak terhadap 
keluhan, permintaan bantuan dan hasil 
pengalaman mengenai keadaan 
pasien/klien 

h. Sabar dan menghindari sikap yang tidak 
terpuji terhadap pasien/klien 

4. Melaksanakan komunikasi terateutik dengan 
pasien/klien 
a. Memanggil pasien/klien dengan benar 

dan sesuai dengan identitasnya 
b. Berkomunikasi dengan pasien/klien 

secara tepat, sesuai dengan waktu, 
situasi, dan kondisinya 

c. Meluangkan waktu untuk berbicara 
dengan pasien setiap ada kesempatan 
 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian atau pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
observasional deskriptif dengan rancang 
bangun cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bima.Pengambilan data dilaksanakan selama 2 
(dua) bulan, dimulai pada bulan Mei s/d Juni 
2013. 

Populasi merupakan himpunan 
unsur/elemen yang sama (set) yang ingin 
dipelajari ciri-cirinya. Informasi dari sifat/ciri-
ciri populasi akan dipakai sebagai sumber data. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

pasien demam berdarah yang ada di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima  Tahun 
2013 dengan jumlah pasien sebanyak 47 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling.Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel 
yang diambil dengan pertimbangan bahwa 
sampel memiliki ciri-ciri khusus dari populasi, 
sehingga dapat dianggap cukup representatif, 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 24 orang.Sumber Data dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian ini akan 
membahas dengan berbagai referensi, baik 
bersumber dari buku, jurnal, maupun kondisi 
lapangan (empirik). Pembahasan dijelaskan 
tentang presepsi atau penilaian pasien DBD 
tentang kualitas pelayanan dokter dan perawat 
dalam memberikan pelayanan terhadap pasien 
DBD di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Bima. Adapun pembahasan tentang 
hal tersebut akan dijelaskan pada poin berikut 
ini: 
 
1. Kualitas Pelayanan Dokter 

Dokter merupakan penanggung jawab 
pelayanan medis,Untuk melihat gambaran 
kualitas pelyanan dokter di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bima dapat 
dilihat sebagai berikut : 

Tabel 1.1Sikap Dokter Sewaktu Menerim 
Kedatangan Pasien DBD 

Sikap Dokter 
Sewaktu Menerima 
Kedatangan Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 29 69,05 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien 
menilaisikap dokter sewaktu menerima 
kedatangan pasien adalah termasuk ketegori 
baik, yaitu sebesar 69,05 %. 
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Tabel 1.2Sikap dan Perilaku Dokter Sewaktu 
Memeriksa Pasien DBD 

Sikap dan Perilaku 
Dokter Sewaktu 

Memeriksa Pasien 
Frekuensi 

Persentas
e 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 9 21,43 

Sangat Baik 5  11,90 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.2 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter sewaktu memeriksa 
pasien adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 1.3Sikap dan Perilaku Dokter Ketika 
Mendengar Keluhan Pasien DBD 

Sikap Dokter 
Ketika 

Mendengar 
Keluhan Pasien 

Frekuensi Persentase  

Sangat Tidak 
Baik 

2 04,76 

Cukup Baik 8 19,05 

Baik 27 64,29 

Sangat Baik 5 11,90 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter ketika mendengar 
keluhan pasien adalah termasuk ketegori baik, 
yaitu sebesar 64,29 %. 
 
Tabel 1.4Penjelasan Dokter Mengenai 
Penyakit Pasien DBD 

Penjelasan Dokter 
Mengenai 

Penyakit Pasien 
Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 26 61,90 

Tidak Baik 10 23,81 

Baik 6 14,29 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.4 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kesediaan dan kecakapan dokter dalam 
menjelaskan mengenai penyakit pasien adalah 
termasuk ketegori sangat tidak baik, yaitu 
sebesar 61,90 %. 
 

Tabel 1.5Perhatian Dokter Terhadap Kondisi 
PasienDBD 

Perhatian Dokter 
Terhadap Kondisi 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.5 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
Perhatian dokter terhadap kondisi pasien 
adalah termasuk ketegori baik, yaitu sebesar 
66,67 %. 
 
Tabel 1.6Sikap Dokter Ketika Keluarga  Pasien 
Meminta Kejelasan Penyakit Yang Diderita 
Pasien  

Sikap Dokter Ketika 
Keluarga  Pasien 

Meminta Kejelasan 
Penyakit Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 4 09,52 

Baik 30 71,43 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.6 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku dokter ketika keluarga  
pasien meminta kejelasan penyakit yang di 
derita pasien adalah termasuk ketegori baik, 
yaitu sebesar 71,43 %. 
Tabel 1.7Keterampilan Dokter Dalam 
Pelayanan Pasien DBD 

Keterampilan Dokter 
Dalam Pelayanan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 4 09,52 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 10 23,81 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.7 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
keterampilan dokter dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien adalah termasuk 
ketegori baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
 
 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 10 , No. 1,  September 2016                                                                                                                

|  
157 

 

Tabel 1.8Kelengkapan Peralatan Dokter 
Dalam Pelayanan Pasien DBD 

Kelengkapan 
Peralatan Dokter 
Dalam Pelayanan 

Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 6 14,29 

Baik 9 21,42 

Sangat Baik 27 64,29 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.8diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kelengkapan peralatan dokter dalam 
memberikan pelayanan terhadap pasien adalah 
termasuk ketegori sangat baik, yaitu sebesar 
64,29 %. 
Tabel 1.9Efektivitas Dokter Tehadap 
Pelayanan Pasien DBD 

Efektivitas Dokter 
Tehadap 

 Pelayanan Pasien 
Frekuensi Persentase  

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 28 66,67 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.9 diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
efektivitas dokter dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien adalah termasuk 
ketegori baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 1.10Prosedur Pelayanan Dokter Dalam 
Pelayanan Pasien DBD 

Prosedur Pelayanan 
Dokter Dalam 

Pelayanan Pasien 
Frekuensi Persentase  

Cukup Baik 5 11,90 

Baik 29 69,05 

Sangat Baik 8 19,05 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.10 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
dokter memberikan pelayanan sesuai dengan 
prosedur adalah termasuk ketegori baik, yaitu 
sebesar 69,05 %. 
 
 
 
 

Tabel 1.11Rerata Kualitas Pelayanan Dokter 
Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap 
Pasien DBD 

Kualitas Pelayanan 
Dokter 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 07,14 

Tidak Baik 1 02,38 

Cukup Baik 7 16,67 

Baik 22 52,38 

Sangat Baik 9 21,43 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.11 diperoleh 
informasi bahwa sebesar 52,38 % responden 
menilai kualitas pelayanan dokter di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori baik. 
 
Kualitas Pelayanan Perawat 

Kualitas pelayanan perawat merupakan 
suatu aspek yang penting dari suatu Rumah 
Sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
perawat dalam suatu rumah sakit 
berhubungan erat dengan kepuasan yang 
dirasakan oleh pasien selaku konsumen 
Rumah  Sakit. Perawat dituntut untuk 
memberikan pelayanan dengan sebaik-
baiknya kepada   pasien sehingga pasien 
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 
oleh perawat. Untuk melihat kualitas 
pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupten Bima dapat dilihat sebagai 
berikut : 
Tabel 1.12Sikap Perawat Sewaktu Menerima 
Kedatangan Pasien DBD 

Sikap Perawat Sewaktu 
Menerima Kedatangan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 26 61,90 

Baik 11 26,19 

Sangat Baik 5 11,91 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.12 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap perawat sewaktu menerima kedatangan 
pasien adalah termasuk ketegori baik, yaitu 
sebesar 61,90 %. 
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Tabel 1.13Sikap Dan Perilaku Perawat 
Sewaktu Memeriksa Pasien  

Sikap Dan Perilaku 
Perawat Sewaktu 
Memeriksa Pasien 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 07,14 

Tidak Baik 5 11,90 

Cukup Baik 27 64,29 

Baik 6 14,29 

Sangat Baik 1 02,38 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.13 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat sewaktu memeriksa 
pasien adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 64,29 %. 
Tabel 1.14Sikap Dan Perilaku Perawat Ketika 
Mendengar Keluhan Pasien DBD 

Sikap Perawat  
Ketika Mendengar 

Keluhan Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 10 23,81 

Sangat Baik 4 09,52 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.14diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat ketika mendengar 
keluhan pasien adalah termasuk ketegori cukup 
baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 1.15Penjelasan Perawat Mengenai 
Penyakit Pasien DBD 

Penjelasan Perawat 
Mengenai Penyakit 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 5 11,90 

Tidak Baik 4 09,52 

Cukup Baik 24 57,14 

Baik 3 07,14 

Sangat Baik 6 14,30 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.15diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
penjelasan perawat mengenai penyakit pasien 
adalah termasuk ketegori cukup baik, yaitu 
sebesar 57,14 %. 
 
 

Tabel 1.16Perhatian Perawat Terhadap 
Kondisi Pasien DBD 

Perhatian Perawat 
Terhadap Kondisi Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 7 16,67 

Baik 11 26,19 

Sangat Baik 24 57,14 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.16 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
perhatian perawat terhadap kondisi pasien 
adalah termasuk ketegori sangat baik, yaitu 
sebesar 57,14 %. 
Tabel 1.17Sikap Dan Perilaku Perawat Ketika 
Keluarga  Pasien meminta penjelasan   penyakit 
yang di derita pasien 

Sikap Perawat Ketika 
Keluarga  Pasien 

Meminta Kejelasan 
Penyakit Pasien 

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 20 47,62 

Tidak Baik 6 14,29 

Cukup Baik 10 23,81 

Baik 2 04,76 

Sangat Baik 4 09,52 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.17diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
sikap dan perilaku perawat ketika keluarga  
pasien meminta kejelasan penyakit yang 
diderita pasien adalah termasuk ketegori sangat 
tidak baik, yaitu sebesar 47,62 %. 
Tabel 1.18Keterampilan Perawat Dalam 
memberikan Pelayanan  terhadap Pasien DBD 

Keterampilan Perawat 
Dalam Pelayanan Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 26 61,90 

Baik 12 28,57 

Sangat Baik 4 09,53 

Jumlah 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 1.18diperoleh 

informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
keterampilan perawat dalam memberikan 
pelayanan adalah termasuk ketegori cukup 
baik, yaitu sebesar 61,90 %. 
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Tabel 1.19Kelengkapan Peralatan Perawat 
Dalam Memberikan Pelayanan Pasien DBD 

Kelengkapan Peralatan 
Perawat 

Dalam Pelayanan 
Pasien 

Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 27 64,29 

Baik 10 23,81 

Sangat Baik 5 11,90 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.19diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
kelengkapan peralatan perawat dalam 
memberikan pelayanan terhadap pasien adalah 
termasuk ketegori cukup baik, yaitu sebesar 
64,29 %. 
Tabel 1.20Efektivitas Perawat Tehadap 
Pelayanan Pasien DBD 

Efektivitas Perawat 
Tehadap Pelayanan 

Pasien 
Frekuensi Persentase 

Cukup Baik 28 66,67 

Baik 3 07,14 

Sangat Baik 11 26,19 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.20diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
efektivitas perawat dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien adalah termasuk 
ketegori cukup baik, yaitu sebesar 66,67 %. 
Tabel 1.21Prosedur Pelayanan Perawat Dalam 
Melayani Pasien DBD 

Prosedur Pelayanan 
Perawat 

Dalam melayani Pasien 
Frekuensi Persentase 

Tidak Baik 7 16,67 

Cukup Baik 19 45,24 

Baik 5 11,90 

Sangat Baik 11 26,19 

Jumlah 42 100 

Berdasarkan Tabel 1.21 diperoleh 
informasi bahwa sebagian besar pasien menilai 
perawat memberikan pelayanan sesuai dengan 
prosedur adalah termasuk ketegori cukup baik, 
yaitu sebesar 45,24 %. 

 
 
 
 
 

Tabel 1.22Rerata Kualitas Pelayanan Perawat 
Terhadap Pelayanan Pasien DBD 

Kualitas Pelayanan 
Perawat  

Frekuensi Persentase 

Sangat Tidak Baik 3 06,67 

Tidak Baik 2 05,24 

Cukup Baik 22 52,86 

Baik 7 17,38 

Sangat Baik 8 17,86 

Jumlah  42 100 

Berdasarkan Tabel 1.22 diperoleh 
informasi bahwa sebesar 52,86 % responden 
menilai kualitas pelayanan perawat di Rumah 
sakit Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori cukup baik. 

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan 
memberikan kepuasan bagi pasiennya. Dalam 
konsep perspektif mututotal 
(perspectiftotalquality) pasien merupakan penilai 
terakhir dari kualitas, sehingga kualitas dapat 
dijadikan salah satu senjata untuk 
mempertahankan pasien di  masa yang akan  
datang. Kualitas pelayanan sangat  penting 
dalam meningkatkan kepuasan pasien dan 
dengan sendirinya akan menumbuhkan citra 
rumah  sakit tersebut. Kemajuan dan 
perkembangan Rumah Sakit akan sangat 
tergantung dari kualitas pelayanan yang 
diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik 
maka pasien dirumah sakit tersebut akan 
merasa puas. Peran dokter dan perawat 
maupun  staf lain dirumah sakit sangat 
penting. Kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh dokter dan perawat menjadi 
tolakukuryangmenentukankualitaspelayanan 
kesehatandirumahsakit. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 
kualitas pelayanan dokter di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bima termasuk 
kategori baik, namun pada dimensi penjelasan 
dokter mengenai penyakit pasien masih 
dirasakan sangat tidak baik, oleh karena itu 
dokter diharapkan dalam memberikan 
penjelasan terhadap  pasien maupun keluarga 
pasien agar menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami dan mengerti oleh pasien atau 
keluarga pasien, termasuk memperhatikan 
tingkat pendidikan, dan  sosial budaya pasien. 
Hal demikian dapat mempermudah komunikasi 
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antara dokter dengan pasien atau keluarga 
pasien yang pada akhirnya dapat memberikan 
kualita pelayanan sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pasien atau keluarga pasien. 

Sementara kualitas pelayanan perawat di 
Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima 
termasuk kategori cukup baik. Namun pada 
aspek sikap perawat ketika keluarga  pasien 
meminta kejelasan penyakit yang diderita 
pasien masih dirasakan sangat tidak baik, oleh 
karena itu diharapkan agar perawat 
memberikan informasi sesuai dengan dengan 
kemampuan dan pengetahuannya tentang 
penyakit yang diderita oleh pasien terhdapa 
pasien atau keluarga pasien. Dalam 
menyampaikan informasi terhadap pasien atau 
keluarga pasien, perawat  harus menyampaikan 
dengan sikap yang sopan dan ramah. 

Perilaku perawat maupun dokterdi 
rumah sakit merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam mewujudkan kualitas 
pelayanan yang memuaskan pasien pengguna 
jasa rumah sakit. Pasien menilai tingkat 
kepuasan atau ketidakpuasan mereka setelah 
menggunakan jasa rumah sakit dan 
menggunakan  informasi ini untuk 
memperbaharui persepsi mereka tentang 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
dok te r  da n  perawat dirumah sakit tersebut. 

Menurut Kotler,( 2002), ada dua faktor  
utama yang mempengaruhi kualitas 
pelayananya itu expected service dan 
perceivedservice. Apabila jasa yang diterima atau 
di rasakan sesuai dengan yang diharapkan, 
maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik. 
Jikakualitas pelayananyang diterima 
melampaui harapan konsumen, maka kualitas 
pelayanan yang diterimanya  dianggap sebagai 
kualitas yang ideal, sedangkan bila kualitas 
pelayanan yang diterima lebih rendah dari 
pada yang diharapkan, maka kualitas 
pelayanan dianggap buruk. 

Kualitas pelayanan merupakan 
merupakan salah satu  faktor  yang sangat 
penting dalam usaha menciptakan kepuasan 
yang dirasakan oleh pasien selaku pengguna 
jasa pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang 
berkualitas di rumah sakit adalah  dengan  

memberikan pelayanan kepada  pasien  yang  
didasarkan  pada standar  kualitas  untuk  
memenuhi kebutuhan  dan  keinginan pasien  
sehingga diperoleh kepuasan yang akhirnya 
dapat meningkatkan kepercayaan pasien 
terhadap rumah sakit (Sabarguna, 2004). 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebagian besar pasien menilai Kualitas 

pelayanan dokter di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori 
baik yaitu sebesar 52,38 %. 

2. Sebagian besar pasien menilai kualitas 
pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bima termasuk kategori 
cukup baik, yaitu sebesar 52,86 %. 

SARAN 
a. Diharapkan kepada kepala Dinas Kesehatan  

Kabupaten Bima agar meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dengan cara 
mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi 
dokter dan perawat. 

b. diharapkan kepada kepala Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Bima agar 
melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap kinerja dokter dan perawat, serta 
memberikan kompensasi bagi tenaga 
kesehatan yang berprestasi. 
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