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ABSTRACT 
 
Organizational culture,  is basically the combination of norms and values that adopted by the organization in 
order to help its members to achieve  the organization‟s goals. When the basic values of the organization were in 
accordance with the undertaken activities, there should not be any considered problem. But, on the contrary, when 
the shared values and norms are opposite to the organization beliefs, it could be considered as an obstacle. PHC 
Surabaya Hospital is preparing for the coming of the ASEAN Free Trade Area in year 2015. Every level of the 
organization should respond to the increasing challengeof healthcare business. The aim of this research is to make 
an analysis  of the organizational culture type of PHC Surabaya Hospital in every organizational level, and also 
to compare it with the management‟s expectation of competition-ready-culture. The method of this research is 
descriptive. This research was conducted using a standard questionnaire of OCAI (Organizational Culture 
Assesment Instrument), which is able to classify the organizational culture  into four types; Clan, Adhocracy, 
Market and Hierarchy. This research found that there was a  difference in the expected organizational culture 
between  the hospital management, which was adhocracy, and the workers, which was clan.  
Keywords:Organizational Culture, OCAI 
 

ABSTRAK 
Budaya  organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan 
membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya. 
Sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan operasionalnya di  lingkungan dimana nilai dasarnya 
sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, pada umumnya tidak mengalami kesulitan yang berarti. 
Sebaliknya bila nilai atau norma yang dianut oleh lingkungan berbeda dengan keyakinan organisasi, 
maka justru akan menghambat organisasi tersebut. RS PHC Surabaya sedang bersiap menghadapi era 
ASEAN Free Trade Area pada tahun 2015. Menyikapi  tantangan yang semakin berat dalam bidang 
pelayanan kesehatan ini, RS PHC Surabaya perlu mempersiapkan diri di seluruh level organisasi. 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kondisi budaya organisasi yang ada di berbagai 
level organisasi di RS PHC Surabaya, serta menilai kesesuaian budaya organisasi yang ada dengan 
harapan manajemen, yaitu budaya yang siap menghadapi persaingan. Metode penelitian adalah 
deskriptif. Penelitian dilakukan dengan  survey menggunakan kuesioner baku OCAI (Organizational 
Culture Assesment Instrument) untuk mendapatkan tipologi budaya organisasi di RS PHC Surabaya, 
kemudian  dibandingkan di antara masing-masing level organisasi. Hasil yang didapatkan adalah 
terdapat perbedaan antara harapan budaya organisasi di level pelaksana (Clan) dan level manajemen 
(Adhocracy).  
 
Kata kunci: Budaya Organisasi, OCAI, RS PHC 
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PENDAHULUAN  
Indonesia dan beberapa negara Asia 

Tenggara lainnya akan menyambut ASEAN Free 
Trade Area pada tahun 2015. Pasar bebas mulai 
berlaku untuk seluruh ASEAN, termasuk 
industri pelayanan kesehatan.Arus barang dan 
jasaakan bergerak bebas di antara negara-negara 
anggota untuk meningkatkan pasar 
internasional pada tiap negara. Pasar bebas yang 
sudah mulai berlaku ini akan membawa dampak 
negatif jika Indonesia tidak menyiapkan diri 
dengan baik.  

Jumlah penduduk Indonesia tercatat 
sebanyak 200 juta jiwa dan paling besar di 
ASEAN merupakan pasar yang baik untuk 
negara lain, termasuk industri kesehatan.Bila 
dilihat kondisi saat ini, masyarakat Indonesia 
lebih banyak  memilih berobat ke luar negeri 
atau ditangani oleh dokter dari luar negeri 
daripada dirawat oleh dokter dalam negeri. 
Promosi layanan kesehatan luar negeri yang 
lebih gencar dan ekspansif dibanding layanan 
kesehatan di Indonesia mungkin menjadi salah 
satu penyebabnya.Saat ini, banyak mahasiswa 
dari negara ASEAN yang mulai mempelajari 
ilmu kedokteran di Indonesia dan mempelajari 
bahasa Indonesia.Tenaga medis profesional 
harus dapat mempersiapkan diri menyambut 
persaingan bebas, sehingga diperlukan adanya 
peran serta pemerintah yang mendukung 
perkembangan industri kesehatan dalam negeri. 

Rumah sakit adalah industri yang sangat 
kompleks, padat modal, padat karya dan padat 
teknologi.Semakin bertambahnya jumlah 
rumah sakit maka semakin besar pula 
persaingan di industri perumahsakitan, 
sehingga mengharuskan rumah sakit untuk 
mengubah budaya organisasinya menjadi 
budaya yang lebih sesuai agar dapat 
memenangkan persaingan dalam pelayanan 
rumah sakit. 

RS PHC Surabaya telah melakukan 
berbagai usaha untuk mengantisipasi berbagai  
persaingan tersebut namun peningkatan kinerja 

yang diharapkan oleh pihak manajemen belum 
juga tercapai. Salah satu kondisi yang ingin 
diketahui olehpihak manajemen adalah budaya 
organisasi yang ada di RS PHC Surabaya, 
apakah budaya yang ada mendukung ke arah 
peningkatan kinerja atau justru sebaliknya. 

Budaya organisasi oleh Robbins (1996) 
didefinisikan sebagai sebuahpersepsi umum 
yang dipegang teguh oleh para anggota 
organisasi dan menjadi sebuah sistem yang 
memiliki kesamaan pengertian.Secara 
sederhana dan kontekstual, budaya organisasi 
adalah serangkaian nilai organisasi yang muncul 
dalam bentuk perilaku kolektif organisasi dan 
anggota organisasinya. 

Budaya organisasi merupakan kekuatan 
yang menjadi kunci sukses organisasi. Strategi 
organisasi yang baik, posisi pasar yang baik dan 
teknologi yang baik menjadi kurang berarti bila 
tidak diiringi dengan adanya budaya organisasi 
yang khas (Cameron & Quinn, 
1999).Perusahaan atau organisasi korporasi 
dengan budaya perusahaan yang kuat mampu 
menarik peluang usaha lebih baik dan lebih kuat 
dibandingkan dengan perusahaan yang belum 
mempunyai budaya perusahaan yang 
kuat.Budaya organisasi yang kuat membantu  
anggota organisasi untuk  dapat berfokus ke 
strategi dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Cameron& Quinn (2006) menyatakan 
bahwa terdapat 2 dimensi utama budaya, 
dimensi pertama membedakan keefektifan 
budaya yang menekankan pada fleksibilitas, 
keleluasaan dan dinamis dengan kriteria 
keefektifan yang menekankan stabilitas dan 
tatanan kontrol. Sedangkan dimensi kedua 
menekankan pada orientasi internal, integritas 
kesatuan dengan keefektifan yang menekankan 
pada orientasi eksternal, diferensiasi dan 
persaingan. 

Dimensi yang membentuk  kuadran dari 
the competing value frameworkyang dikemukakan 
oleh Cameron& Quinn (2006)adalah  seperti 
tampilan gambar  berikut: 
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Gambar 2.1The Competing Values of Leadership, 

Effectiveness and Organizational Theory (Cameron 
& Quinn, 2006) 

 
Menurut Cameron & Quinn tipologi 

budaya organisasi dapat dikategorikan dalam 
empat jenis, yaitu: 
a. The Clan Culture 

Budaya Clan bercirikan kebersamaan, dan 
mengutamakan partisipasi setiap anggota 
dalam kerja sama tim. Pimpinan organisasi 
dianggap sebagai mentor dan bahkan 
mungkin sebagai figur orang tua. Organisasi 
ini dijalankan dengan loyalitas atau kesetiaan 
maupun tradisi. Komitmen yang ada 
didalamnya sangat tinggi. Penekanan utama 
adalah pada manfaat jangka panjang dari 
pengembangan sumber daya manusia dan 
memiliki orientasi internal yang cukup 
tinggi. 

b. The Adhocracy Culture 
Budaya Adhocracy  mempunyai ciri 
mengutamakan kreativitas  dan suasana kerja 
yang dinamis. Individu dalam organisasi 
cenderung berani bereksperimen dan 
menyukai tantangan dan inisiatif yang tinggi. 
Para pemimpin yang ada didalamnya 
dianggap sebagai inovator dan berani 
mengambil resiko. Penekanan utama adalah 
untuk memimpin dalam persaingan produk 
baru dan unik .  
 

c. The Market Culture 
Budaya market berorientasi pada target dan 
hasil akhir. Individu dalam organisasi 
cenderung bersifat kompetitif dan 
berorientasi pada target dan  tujuan. 
Pemimpin dalam organisasi berfungsi 
sebagai pengendali, produsen dan  bersifat 
kompetitor. Tujuan jangka panjang mereka 
ada pada tindakan-tindakan kompetitif dan 
pencapaian tujuan dan target yang terukur. 

d. The Hierarchy Culture 
Budaya hierarchy mengutamakan struktur , 
kebijakan dan prosedur  formal di dalam 
organisasi sebagai panduan untuk bekerja. 
Prosedur yang ada mengatur dan 
menetapkan apa yang harus dilakukan oleh 
seseorang. Pemimpin dalam organisasi 
berfungsi sebagai koordinator dan 
organisator yang handal yang berorientasi 
pada  efisiensi. Tujuan jangka panjang 
organisasi  adalah stabilitas dan kinerja yang 
efisien serta  kelancaran kegiatan  
operasional.  

Tingkatan budaya organisasi bisa dinilai 
pada tingkat korporasi, unit bisnis dan tingkat 
individu. Budaya organisasi yang ada pada 
tingkat unit bisnis dan tingkat individu harus 
sejalan dengan budaya organisasi pada tingkat 
korporasi, kalau tidak akan terjadi kesenjangan 
(gap), bahkan akan terjadi clash. Oleh karena 
itu penilaian terhadap kesesuaian budaya 
organisasi di tingkat korporasi dengan unit 
kerja yang ada di RS PHC Surabaya  perlu 
dilakukan agar upaya manajerial untuk 
memandu perubahan budaya organisasi ke arah 
budaya organisasi baru dapat dilakukan 
denganarah yang tepat dan dengan cara yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi.Kondisi inilah 
yang mendasari penelitian untukmengkaji 
analisis budaya organisasi di Rumah Sakit PHC 
Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan 
pemetaan budaya organisasi untuk 
mengidentifikasikan tipologi budaya organisasi 
RS PHC Surabaya saat ini, baik di tingkat 
organisasi maupun di unit kerja,dan melakukan 
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analisis perbandingan dengan budaya organisasi 
yang diharapkan oleh pihak manajemenRS PHC 
Surabaya. 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Pemetaan tipologi budaya organisasi RSPHC 
Surabayadilakukan melalui penilaian terhadap 
enam karakteristik atau dimensi budaya yang 
ada yaitu : 

1. Dominant characteristics 
2. Organizational leadership 
3. Management of employees 
4. Organization Glue 
5. Strategic emphases 
6. Criteria of success 

Enam dimensi budaya tersebut terdapat 
dalam Organizational Culture Assesment 
Instrument (OCAI). Hasil proses ini berupa 
profil budaya organisasi. OCAI didasarkan pada 
model teoritis kerangka nilai bersaing (The 
Competing Values Framework) yang memberikan 
cara bagi organisasi untuk mendiskusikan dan 
mengintepretasikan elemen atau faktor kunci 
budaya organisasi yang dimiliki.Instrumen ini 
diperkenalkan oleh Cameron & Quinn (2006) 
dalam bentuk kuesioner yang mengarah pada 4 
jenis budaya organisasi. Kuesioner terdiri dari 6 
kelompok sesuai jumlah dimensi budaya. Setiap 
kelompok mempunyai 4 pertanyaan sesuai 
jumlah tipe budaya organisasi, dan masing-
masing pernyataan diberi skor yang bila 
dijumlahkan harus berjumlah total 100. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah 
seluruh jajaran manajemen dan  perwakilan 
pelaksana pada setiap unit kerja yang ada di RS 
PHC Surabaya. Pengambilan sampelpada 
pelaksana di lakukan secara random sebanyak 
25% tenaga pada masing-masing unit kerja 
tersebut.Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan melakukan survey  menggunakan 
instrumen kuesioner baku OCAI.  

Analisis data dibuat berdasarkan 
membandingkan hasil pemetaan budaya 
organisasi di tingkat manajemen dengan tingkat 
unit kerja. Penilaian adalah pada ada tidaknya 

gap pada budaya organisasi di kedua tingkatan 
organisasi tersebut.  
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
1. Karakteristik Responden 

Di bawah ini adalah data yang menjelaskan 
karakteristik responden, yaitu: 
Tabel 1: Data Responden RS PHC menurut 
kelompok umur 

No Kelompok umur Jumlah % 
1 20 – 30 tahun 52 27,37 
2 31 – 40 tahun 97 51,05 
3 41 – 50 tahun 36 18,95 
4 51 – 60 tahun 5 2,63 
Jumlah  190 100% 

Sebagian besar responden pada penelitian 
ini adalah kelompok umur 31 hingga 40 tahun 
yaitu sebesar 51,05%, sedangkan yang paling 
sedikit adalah kelompok umur 51 hingga 60 
tahun yaitu sebesar 2,63%. 
Tabel 2: Data Responden RS PHC menurut 
Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah % 
1 Laki-laki 70 36,84 
2 Perempuan  120 63,16 
Jumlah  190 100% 

 
Responden pada penelitian ini sebagian 

besar adalah  responden perempuan sebesar 
63,16% dan sisanya responden laki-laki sebesar 
2,63%. 
Tabel 3: Data Responden RS PHC berdasarkan 
Pendidikan  

No Pendidikan  Jumlah % 
1 SMA 14 7,37 
2 D1 9 4,74 
3 D3 91 47,89 
4 S1 62 32,63 
5 S2 14 7,37 
6 S3 0 0 
Jumlah  190 100% 

 
Pendidikan terbanyak yaitu pendidikan D3 

sebesar 47,89%, kemudian disusul responden 
berpendidikan S1 sebesar 32,63%, sedangkan 
sisanya adalah berpendidikan SMA, D1, S2 dan 
S3.  
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Tabel 4: Data Responden RS PHC berdasarkan 
lama kerja di RS PHC pada Tahun 2014 

No 
Lama kerja di RS 
PHC 

Jumlah % 

1 <3 tahun 8 4,21 
2 3 – 6 tahun 41 21,58 
3 7 – 10 tahun 48 25,26 
4 >10 tahun 93 48,95 
Jumlah  190 100% 

Sebagian besar responden sudah bekerja di 
RS PHC lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 
48,95%, sedangkan yang paling sedikit adalah 
responden yang bekerja di RS PHC kurang dari 
3 tahun yaitu sebesar 4,21%. 

 
Tabel 5: Data Responden RS PHC 
berdasarkan lama kerja di Unit kerja pada 
Tahun 2014 

No 
Lama kerja di 
Unit 

Jumlah % 

1 <1 tahun 20 10,53 
2 1 – 3 tahun 42 22,10 
3 4 – 6 tahun 53 27,89 
4 >6 tahun 75 39,47 
Jumlah  190 100% 

Sebagian besar respondensudah bekerja 
di unitkerjanya selama lebih dari 6 tahun yaitu 
sebesar 39,47%, sedangkan yang paling sedikit 
adalah responden yang bekerja di unit kerjanya 
selama kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 
10,53%. 

 
Tabel 6: Data Responden RS PHC berdasarkan 
Jabatan pada Tahun 2014 

No Jabatan  Jumlah % 
1 Manajer 16 8,42 
2 Kepala Bagian 19 10,00 
3 Penanggung Jawab 57 30,00 
4 Pelaksana 98 51,58 
Jumlah  190 100% 

 
Sebagian besar responden adalah yang 

bertugas sebagai pelaksana yaitu sebesar 
51,58%. 

 
 
 

2. Identifikasi Kenyataan dan Harapan 
Budaya        Organisasi di RS PHC 
Surabaya 
Tabel 7: Hasil Penilaian Kenyataan dan 
Harapan Budaya Organisasi di Level RS PHC 
Surabaya Tahun 2014 

Kuesion
er 

Clan Adhoc
racy 

Mark
et 

Hierarch
y 

Kenyataan 26,66 20,44 23,17  29,54 

Harapan 28,63 24,36 21,09 25,01 

 
Dari data tersebut tampak nilai tertinggi 

dari budaya organisasi RS PHC secara 
keseluruhan  saat dilakukannya penelitian 
adalah Hierarchy dengan skor 29,54. Sedangkan 
budaya organisasi yang diharapkan mayoritas 
pegawai Rumah Sakit adalah  Clan dengan skor 
28,63. 

 
Tabel 8:Hasil Penilaian  Kenyataan dan 
Harapan Budaya Organisasi di Level 
Manajemen RS PHC Surabaya 

Kuesion
er 

Clan Adhoc
racy 

Mark
et 

Hierarch
y 

Kenyataa
n 

28,54 18,27 23,24 23,95 

Harapan 16,46 38,58 33,83 11,15 

  
Hasil penilaian kenyataan budaya 

organisasipada saat penelitian dilakukan adalah 
budaya  Clandengan skor 28,54. Budaya 
organisasi yang diharapkan manajemen RS PHC 
Surabaya adalah budaya Adhocracy yang 
ditunjukkan dengan skor tertinggi yaitu 38,58. 

 
Tabel 9 Hasil Penilaian Kenyataan dan Harapan 
Budaya Organisasi di Level Pelaksana Unit 
Kerja di  RS PHC Surabaya. 

Kuesione
r 

Clan Adhocr
acy 

Marke
t 

Hiera
rchy 

Kenyataan 27,5
5 

19,59 23,51 29,09 

Harapan 32,8
7 

21,45 17,61 28,03 

Hasil penilaian yang didapat dari sampel  
responden pelaksana unit kerja RS PHC 
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Surabaya menunjukkan hasil budayaHierarchy 
yaitu sebesar 29,09 pada saat penelitian 
dilakukan. Sedangkan harapan budaya 
organisasi Pelaksanaadalah Clan yaitu sebesar 
32,87. 

Terdapat perbedaan pada kenyataan 
budaya organisasi yang didapatkan saat 
penelitian dilakukan dengan budaya organisasi 
yang diharapkan baik di level Rumah Sakit, 
level manajemen maupun pada level pelaksana, 
seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 10 Perbandingan  Hasil Penilaian 
Kenyataan dan Harapan Budaya Organisasi di 
Berbagai Level RS PHC Surabaya Tahun 2014 

 
Level 
Organisasi 

Kenyataan
Budaya 
Organisasi 

Harapan 
Budaya 
Organisasi 

Rumah Sakit Hierarchy Clan 
Manajemen Hierarchy Adhocracy 
Pelaksana Hierarchy Clan 

 
Budaya Organisasi yang dipetakan di 

semua level organisasi RS PHC Surabaya saat 
penelitian dilakukan adalah budaya Hierarchy. 
Pihak manajemen mengharapkan perubahan 
budaya organisasi ke arah budaya Adhocracy, 
namun pihak pelaksana mengharapkan Clan. 
Persentase jumlah responden pelaksana yang 
lebih banyak daripada responden manajemen 
(51,58%) menyebabkan penilaian di level 
rumah sakit cenderung sesuai dengan penilaian 
di level pelaksana.  

Budaya organisasi yang diharapkan oleh 
mayoritas unit kerja RS PHC Surabaya adalah 
Clan. Budaya organisasi yang diharapkan direksi 
dan dianggap sesuai untuk menghadapi era 
AFTA dan MEA 2015 adalah Adhocracy. Adanya 
perbedaan antara harapan Direksi dan harapan 
pegawai di unit kerja disebut sebagai 
kesenjangan (gap).  Kesenjangan ini harus 
segera diselesaikan, jika tidak dapat 
menyebabkan  harapan perubahan budaya 
organisasi RS PHC Surabaya menjadi sulit 
direalisasikan. 

Secara garis besar faktor penyebab 
timbulnya perbedaan budaya organisasi  di 
dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi 
dua yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. 
Faktor eksternal meliputi: 
perkembangan teknologi, faktor ekonomi, 
peraturan pemerintah, demografi, politik 
maupun sosiologi. Sedangkan  penyebab yang 
berasal dari dalam organisasi  antara lain: 
problem hubungan antar anggota, problem 
dalam proses kerja sama, problem keuangan, 
perubahan kebijakan lingkungan, perluasan 
wilayah kegiatan dari tujuan organisasi, 
bertambahnya volume kegiatan organisasi, 
sikap dan perilaku dari anggota organisasi. 

Organisasi terdiri dari berbagai individu 
dengan  latar belakang yang berbeda. 
Hubungan antar anggota yang kurang harmonis 
merupakan salah satu masalah yang lazim 
terjadi. Masalah tersebut dapat berupa 
hubungan antara atasan dan bawahan 
(hubungan yang bersifat vertikal), dan 
hubungan sesama anggota yang kedudukannya 
setingkat (hubungan yang bersifat horizontal).  

Permasalahanantara atasan dan bawahan 
yang sering muncul adalah yang menyangkut 
pengambilan keputusan dan komunikasi. 
Keputusan pimpinan yang berhubungan dengan 
sistem pengupahan, misalnya dianggap tidak 
adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 
keputusan tentang pemberlakuan jam kerja 
yang dianggap terlalu lama. Manajemen sedapat 
mungkin melakukan perbaikan pada sistem 
komunikasi yang dijalankan untuk mengurangi 
permasalahan yang ada. 

Komunikasi atasan bawahan juga sering 
menimbulkan masalah. Keputusan yang diambil 
pimpinan yang baik bagi organisasi dapat 
ditolak oleh bawahan karena kesalahan 
informasi. Perubahan yang dilakukan akan 
menyangkut sistem komunikasi yang 
digunakan. Masalah yang sering timbul 
berkaitan dengan hubungan sesama anggota 
organisasi pada umumnya menyangkut masalah 
komunikasi dan kepentingan setiap anggota 
yang berbeda. 
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Kesimpulan dan Saran 
Kenyataan budaya organisasi (Budaya 

Hierarchy) dan harapan Budaya Organisasi 
(Budaya Clan) di level pelaksana RS PHC 
Surabaya pada tahun 2014 tidak sesuai dengan 
budaya organisasi yang diharapkan oleh level 
manajemen (Budaya Adhocracy).  Budaya 
Hierarchy sering menyebabkan lamanya proses 
penyampaian informasi penting dalam 
pengambilan keputusan, akibatnya terjadi 
hambatan dalam pencapaian kinerja optimal 
(Al-Otaibi, 2014).Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Acar & Acar (2014) di beberapa 
rumah sakit di Turki, kinerja yang tinggi dalam 
aspek pelayanan dan keuangan sulit dicapai 
dalam kondisi Budaya Clan.   

Mengingat orientasi budaya yang 
diinginkan di masa mendatang adalah 
peningkatan Adhocracy dan penurunan 
Hierarchy, maka perlu diprogramkan suasana 
kerja dan sistem kerja yang lebih memberikan 
kebebasan individual untuk berprestasi dengan 
cara meningkatkan kompetensi dan evaluasi 
kinerja berdasarkan hasil dan target pencapaian 
pasar yang lebih menantang dan kompetitif.  

Agar Budaya Adhocracy yang ingin 
dibentuk ini dapat berjalan dengan 
berkesinambungan, selain program pelatihan 
yang dilakukan, kiranya perlu dilakukan dengan 
rencana kegiatan yang lebih jelas seperti: 
1. Mendorong kreativitas dan inovasi mulai 

dari level pimpinan sampai pelaksana dalam 
menghadapi tingkat persaingan yang 
semakin kompetitif. 

2. Membentuk pola pikir yang proaktif, 
dinamis, dan mementingkan kepuasan 
pelanggan. 

3. Meningkatkan kompetensi dan sistem career 
planning. 

4. Menciptakan budaya saling berbagi 
pengetahuan melalui sistem knowledge 
management. 

5. Meningkatkan kemampuan manajerial baik 
secara konseptual maupun praktik  
dengan membangun semangat 
entrepreneurship. 

6. Adanya keinginan yang sangat besar untuk 
merubah orientasi menjadi lebih ke costumer 
focused, yaitu dengan cara memberikan 
pelayanan kepada stakeholder secara optimal 
dan tranparasi dengan memanfaatkan 
teknologi informasi lebih efektif. 

7. Selalu menciptakan cara baru dalam 
mencapai tujuan organisasi secara lebih 
efisien dan efektif. 

8. Membuat tagline yang bercirikan kreativitas, 
inovasi dan fleksibilitas 
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Upaya Peningkatan Pemanfaatan Pelayanan Rehabilitasi Medik  
(Studi Kasus di Rumah Sakit Royal-Surabaya)  

 The Effort to Increase Rehabilitation Medic Care Service‟s Utilization 
(Case Study in Surabaya Royal Hospital) 

Dian Valentina* 
*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya 

e-mail: dianve1988@gmail.com, Telp. 081703305110 
Abstract 

Background: Surabaya Royal Hospital (RSRS) is a C type private hospital that has Rehabilitation Medic installation as 
their core business. From October 2013 to May 2014, the patient admission per month only reached 25.92% of the target 
set by RSRS management. These low effectiveness of the patient admission per month (25.92%) emphasis the low inpatient 
service utilization rate in RSRS. 
Purpose: The purpose of this study was to formulate marketing recommendations to increase the utilization in 
Rehabilitation Medic Installation. 
Methode: This study was an observational research conducted cross sectional. Population in this research were physicians in 
Surabaya Royal Hospital. The technique for collecting data was total sampling with questionnaires as an instrument. The 
sample in this research were 25 people.   
Result: The result of the study was divided into six parts. These parts were: product knowledge, process, people, place, 
promotion, and cross-selling. RSRS has several problems in product knowledge, process, place, promotion, and cross-selling 
implementation. Physicians as the internal customer, still doesn‟t have complete product knowledge regarding all different 
type of services offered in Rehabilitation Medic Installation. As much as 24% of physicians still doesn't know the 
whereabouts of RSRS. 88% of physicians consider the RSRS opening hours is not well suited. Physicians (54.50%) prefer 
Rehabilitation Medic Installation in RSRS open in the morning and afternoon for clients visit. Promotions that has been 
done are consider hasn‟t achieve its target. At this stage the cross-selling only been done by 44% of physicians, however 96% 
of physicians stated their willingness to participate in implementing cross-selling strategy in the future. 
Conclusion: The implementation of Cross-selling and marketing mix as a marketing recommendation could be implemented 
to increase utilization in Rehabilitation Medic Installation, Surabaya Royal Hospital. 
Keywords: Cross-selling, Marketing Mix, Utilization     

Abstrak 
Latar Belakang: Rumah Sakit Royal Surabaya (RSRS) merupakan rumah sakit swasta type C yang memiliki 
pelayanan rehabilitasi medik sebagai salah satu layanan unggulan. Pemanfaatan di Poli Rehabilitasi Medik RSRS 
hanya mencapai 25,92% dari target yang yang ditetapkan oleh manajemen.  Rendahnya efektivitas jumlah 
kunjungan per bulan, yaitu 25,92% menunjukkan rendahnya pemanfaatan pelayanan Rehabilitasi Medik di 
RSRS. 
Tujuan: Menyusun rekomendasi di bidang pemasaran bagi Rumah Sakit Royal Surabaya sebagai upaya 
peningkatan pemanfaatan di Poli Rehabilitasi Medik RSRS Tahun 2013-2014. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah dokter di Rumah Sakit Royal Surabaya sebanyak 25 orang. Teknik Pengambilan 
Sampel adalah total sampling dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen. 
Hasil: Hasil Penelitian dibagi 6 bagian, yaitu: product, process, people, place, promotion, dan cross-selling. Product, 
process, place, promotion, dan pelaksanaan cross-selling merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh 
manajemen RSRS. Dokter, sebagai internal customer, masih belum memiliki product knowledge tentang jenis 
pelayanan di Poli Rehabilitasi Medik. Sebesar 24% dokter masih belum mengetahui keberadaan (lokasi) Poli 
Rehabilitasi Medik. Jam buka pelayanan Poli Rehabilitasi Medik dinilai belum tepat oleh 88% dokter. 54,50% 
dokter menghendaki Poli Rehabilitasi Medik di buka pada pagi dan sore hari. Promosi yang dilakukan saat ini 
dinilai belum tepat mengenai sasaran. Saat ini pelaksanaan cross-selling hanya dilakukan oleh 44% dokter, akan 
tetapi 96% dokter menyatakan kesediannya untuk melaksanakan cross-selling strategi di masa mendatang.    
Kesimpulan: Pelaksanaan Cross-selling dan bauran pemasaran sebagai rekomendasi pemasaran yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan di Poli Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Royal Surabaya. 
Kata Kunci: Cross-selling, Bauran Pemasaran, pemanfaatan  
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Pendahuluan 
Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2009 menyatakan bahwa Rumah Sakit 
berperan sebagai institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan dan gawat darurat. Pelayanan 
kesehatan paripurna merupakan pelayanan 
kesehatan yang meliputi promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

Rumah Sakit Royal Surabaya (yang 
kemudian disebut dengan RSRS) merupakan 
Rumah Sakit Swasta Kelas C yang resmi 
beroperasi pada tanggal 19 Juni 2012, 
terletak di Jalan Raya Rungkut Industri I 
No. 1 Surabaya dan berdiri di atas lahan 
seluas kurang lebih 9.800 m2. 

Berkaitan dengan program pemerintah 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini 

RSRS telah bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan 
berperan sebagai fasilitas kesehatan 
sekunder. RSRS sebagai sarana kesehatan 
yang mempunyai fungsi rujukan harus 
menyediakan pelayanan yang bermutu, tidak 
terkecuali pada mereka yang memiliki 
gangguan fungsional dengan menyediakan 
pelayanan rehabilitasi medik. 

Poli Rehabilitasi Medik merupakan 
salah satu layanan unggulan yang dimiliki 
RSRS, resmi beroperasi sejak bulan Oktober 
tahun 2013. Salah satu indikator yang 
digunakan untuk mengetahui keberhasilan 
layanan unggulan di RSRS menurut 
manajemen adalah jumlah kunjungan yang 
dicapai oleh poli tersebut. 

Jumlah kunjungan yang dicapai Poli 
Rehabilitasi Medik RSRS dari bulan 
Oktober tahun 2013 hingga Mei tahun 2014 
belum dapat mencapai target yang 
ditetapkan oleh pihak manajemen. Capaian 
kunjungan Poli Rehabilitasi Medik hanya 
sebesar 25,92% dari target yang ditetapkan 
oleh pihak Manajemen Rumah Sakit.  

 
Latar belakang masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah  jumlah 
kunjungan di Poli Rehabilitasi Medik RSRS 
belum mencapai target yang ditetapkan 
manjemen rumah sakit (25,92% dari target 
yang ditetapkan). 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menyusun rekomendasi pemasaran bagi 
RSRS sebagai upaya untuk mencapai target 
jumlah kunjungan pasien di Poli Rehabilitasi 
Medik RSRS tahun 2013-2014. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan rancang bangun cross 
sectional yang dilakukan pada bulan Juni 
hingga Juli tahun 2014. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Dokter dan Dokter 
Spesialis (tetap) di Rumah Sakit Royal 
Surabaya sebanyak 32 orang. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 25 orang. Teknik 
Pengambilan Sampel adalah total sampling 
dengan menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen.  

Kriteria inklusi adalah semua 
responden, yaitu: (1) dokter umum dan 
dokter spesialis (tetap) di RSRS yang 
bertugas selama minggu ke-3 bulan Juni 
hingga minggu ke-1 bulan Juli; (2) 
Responden yang setuju menjadi responden 
penelitian yang dinyatakan dengan surat 
kesediaan menjadi responden; (3) 
Responden yang memiliki kompetensi untuk 
melakukan rujukan ke Poli Rehabilitasi 
Medik. 

Instrumen penelitian dengan 
menggunakan kuesioner. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian didapatkan 
secara primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data primer diperoleh dari 
kuesioner kepada responden. Data yang 
terkumpul akan disajikan dan dianalisis. 
Data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel 
frekuensi dan tabulasi silang. 



Jurnal Kesehatan, Vol. 8, No. 1,  September 2015    15 

 

Faktor yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah: Faktor Internal Customer, yang 
meliputi product, people, process, place, 
promotion, dan pelaksanaan cross-selling. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Gambar 1: Kerangka Operasional Penelitian 
 
Hasil dan Pembahasan 

Pemasaran (marketing) adalah 
mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 
manusia dan sosial (Kotler & Keller, 2010). 
Tujuan pemasaran adalah kegiatan 
pertukaran antara kedua belah pihak agar 
saling mendapatkan keuntungan dan 
memuaskan kedua pihak yang melakukan 
tranksaksi tersebut (Supriyanto dan 
Ernawaty, 2010). Komponen atau pelaku 
pemasaran terdiri dari Company (C1), 
Consumer (C2), dan Competitor (C3). Ketiga 
komponen pemasaran akan berinteraksi dan 
saling mempengaruhi. Proses interaksi juga 
dipengaruhi oleh adanya pengaruh pengubah 
(chance/ C4) dan akhirnya mencapai suatu 
keseimbangan  (Kartajaya, et al., 2004).  

Kegiatan proses pemasaran tidak 
hanya memahami dan memenuhi kebutuhan 
pelanggan eksternal, akan tetapi juga 
memahami dan memenuhi kebutuhan 
pelanggan internal. Pelanggan internal harus 
diperhatikan karena mereka yang nantinya 
akan melayani pelanggan eksternal 
(Supriyanto dan Ernawaty, 2010). 

Dalam pemasaran internal, yang 
menjadi sasaran pemasaran internal adalah 
karyawan di industri kesehatan tersebut. 
Dengan melibatkan pelanggan internal 
(karyawan) dalam menyusun strategi, 
rencana, dan pelaksanaan kegiatan maka 
akan dapat meningkatkan profitabilitas 
rumah sakit. 

Pemasaran internal dapat dilihat 
dari persepsi tentang pelaksanaan cross- 
selling, kejelasan tugas, efikasi diri, motivasi 
diri, dan kesiapan cross-selling. Dua indicator 
utama tidak langsung dalam pemasaran 
internal, yaitu: cross-selling dan gain sharing. 
Yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
cross-selling. 

Penjualan silang (cross-selling) 
merupakan penjualan yang mengacu pada 
kecenderungan pembeli suatu barang 
membeli barang lain. Perusahaan dapat 
memaksimalkan penjualan silang dengan 
cara menempatkan dua produk yang 
cenderung dibeli bersamaan oleh pelanggan 
di tempat dimana kedua produk tersebut 
dapat terlihat bersama. 

Cross-selling juga dirancang untuk 
meningkatkan kepercayaan customer kepada 
rumah sakit sebagai penghasil produk jasa 
layanan kesehatan yang pernah dipakai,  
serta untuk mengurangi kemungkinan 
customer  akan beralih ke produk layanan 
kesehatan yang sama tapi di rumah sakit 
berbeda.  

Pada prinsipnya, strategi pemasaran 
cross-selling adalah sebuah istilah umum 
yang digunakan untuk menjelaskan 
penjualan additional products dan layanan 
kepada pelanggan yang telah membeli 
sesuatu dari perusahaan (Cohen, 2004), 

Tenaga medis yang meliputi dokter 
umum dan dokter spesialis merupakan 
pelanggan internal yang dimiliki oleh RSRS. 
Tenaga medis merupakan salah satu pihak 
yang dapat memberikan pengaruh kepada 
pasien untuk menggunakan jasa pelayanan 

 Menganalisis Faktor (Internal 

Customer) 

1. Persepsi Tenaga Medis tentang: 

a. Jenis pelayanan (Product) 

b. Sumber Daya Manusia 

(People) 

c. Proses pelayanan (Process) 

d. Tempat (Place) 

e. Promosi (Promotion) 

2. Pelaksanaan Cross-selling 

Analisis Kesediaan Internal Customer dalam 

pelaksanaan Cross-selling 

Telaah Peneliti 

Menyusun Rekomendasi Upaya Peningkatan Kunjungan Pasien di Poli 

Rehabilitasi Medik RSRS 

Focussed Group Discussion 
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yang dimiliki oleh RSRS, dalam hal ini 
Terapi Rehabilitasi Medik di Poli 
Rehabilitasi Medik. Selain itu, tenaga medis 
juga dapat dikatakan sebagai mitra kerja 
RSRS, sehingga pengetahuan tentang bauran 
pemasaran yang dimiliki oleh RSRS dalam 
mengembangkan Poli Rehabilitasi Medik 
merupakan suatu hal yang sangat penting. 
Bauran pemasaran meliputi: kegiatan jenis 
pelayanan (product), SDM (people), proses 
pelayanan (process), tempat (place), dan 
promosi (promotion). 

Menurut Kotler dan Amstrong 
(2001), Bauran pemasaran adalah sebagai 
seperangkat alat pemasaran taktis dan 
terkontrol yang di padukan oleh perusahaan 
untuk mengahasilkan respon yang diinginkan 
pasar sasaran. Bauran pemasaran tersebut 
merupakan alat yang dapat di kendalikan 
oleh perusahaan untuk memenuhi target 
pasar. Oleh karena itu perusahaan harus 
berusaha membentuk dan 
mengkombinasikan dalam proporsi yang 
tepat agar dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, tenaga medis di RSRS telah 
mengetahui keberadaan Poli Rehabilitasi 
Medik di RSRS, akan tetapi 36% responden 
belum mengetahui jenis pelayanan yang ada. 
Sebanyak 40% dari responden yang belum 
mengetahui jenis pelayanan yang ada adalah 
dokter umum. Selain itu, terdapat 25% 
responden yang menyatakan bahwa alat yang 
ada belum lengkap, dan 75% dari responden 
tersebut merupakan tenaga medis dokter 
spesialis.  

Promosi merupakan upaya komunikasi 
tentang pengetahuan dan keyakinan 
mengenai produk atau jasa kepada pelanggan 
internal dan eksternal. Manfaat dan 
kelebihan produk pelayanan yang dimiliki 
wajib diinformasikan kepada calon 
pelanggan sehingga meningkatkan 
pemanfaatan di rumah sakit. Promosi 

merupakan salah satu bauran pemasaran 
yang mutlak digunakan dalam usaha 
perusahaan untuk lebih memperkenalkan 
suatu produk, menarik minat serta 
mempengaruhi prilaku konsumen untuk 
berkonsumsi.  

Promosi juga dapat merupakan suatu 
aktivitas yang mengkomunikasikan 
keunggulan produk dan membujuk 
pelanggan sasaran untuk membelinya. 
Promosi merupakan dasar dalam bauran 
organisasi yang disajikan untuk 
memberitahukan, membujuk, dan 
mengingatkan pasar atas organisasi atau 
produknya. Kebijakan promosi tidak 
terlepas dari bauran promosi yang 
merupakan suatu kombinasi beberapa unsur 
seperti periklanan  (advertising), penjualan 
perorangan (personal selling), promosi 
penjualan (sales promotion)dan publisitas. 

Menurut tenaga medis, Poli 
Rehabilitasi Medik belum tepat dalam 
melakukan promosi ke masyarakat luar 
(80%). Penting bagi pihak manajemen 
untuk menginformasikan kepada pasar 
(pelanggan eksternal) mengenai produk 
pelayanan rehabilitasi medik di RSRS. 
Selama ini promosi dilakukan hanya dengan 
penempatan brosur di bagian receiptionist. 
Hal ini menyebabkan hanya masyarakat yang 
datang berkunjung ke RSRS dan menuju 
arah receiptionist yang mengetahui bahwa 
terdapat brosur pelayanan rehabilitasi 
medik. 

Promosi yang dianggap tepat oleh 
tenaga medis, dapat berupa promosi di 
website, sehingga pelanggan yang mencari 
pelayanan rehabilitasi medik, dapat 
memperoleh informasi di internet. Selain 
itu, adanya seminar awam mengenai terapi 
rehabilitasi medik juga disarankan oleh 
tenaga medis. Dengan adanya promosi yang 
tepat, maka calon pelanggan akan 
memahami produk pelayanan yang 
ditawarkan, baik dari jenis, tarif, manfaat, 
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cara pemanfaatan, dan tempat memperoleh 
pelayanan tersebut. Dengan adanya 
pemahaman tersebut secara tidak langsung 
akan memotivasi calon pelanggan untuk 
mencari tahu lebih lanjut dan 
menggunakannya secara tepat.  

Promosi internal diperlukan untuk 
meningkatkan pengetahuan pelanggan 
internal rumah sakit, dalam hal ini tenaga 
medis RSRS. Tenaga medis di RSRS (88%) 
beranggapan bahwa promosi kepada teman 
sejawat belumlah tepat. Hal ini dapat 
terlihat dari product knowledge tenaga medis, 
yaitu 36% responden belum mengetahui 
jenis pelayanan yang ada di Poli Rehabilitasi 
Medik. Promosi internal yang tepat 
menurut tenaga medis di RSRS adalah 
dengan diadakannya seminar mengenai 
pelayanan rehabilitasi medik (44%) sehingga 
dokter umum dan dokter spesialis dapat 
mengetahui dengan jelas pelayanan yang ada 
serta bagaimana proses rujukan dapat 
dilaksanakan. 

Kunjungan di instalasi rawat jalan 
yang meningkat secara keseluruhan dari 
tahun 2013-2014 dapat menjadi peluang 
yang besar untuk meningkatkan kunjungan 
di Poli Rehabilitasi Medik. Selain itu, 
kebutuhan dari pasien yang dirawat oleh 
tenaga medis di RSRS juga cukup tinggi, hal 
ini terlihat dari semua tenaga medis di RSRS 
pernah mendapati minimal 1-3 pasien yang 
dapat disarankan untuk mengikuti terapi 
rehabilitasi medik.    

Jam buka pelayanan yang merupakan 
salah satu aspek dari proses pelayanan di Poli 
Rehabilitasi Medik. Pelayanan dimulai pada 
sore hari, senin hingga jumat, pukul 15.30- 
pukul 18.00. Berdasarkan hasil penelitian, 
terlihat bahwa 88% tenaga medis 
menyatakan bahwa jam buka pelayanan di 
RSRS belum tepat. Sebesar 54,5% tenaga 
medis berpendapat bahwa sebaiknya Poli 
Rehabilitasi Medik juga dibuka pada pagi 
hari dengan durasi jam pelayanan minimal 3 

jam. Hal ini mungkin disebabkan, tenaga 
medis bekerja di RSRS pada pagi hari, 
sehingga apabila ingin merujuk pasien, maka 
pasien akan memilih jam yang sama dengan 
jam pelayanan di poli awal yang dituju. 

Dalam upaya peningkatan jumlah 
kunjungan di Poli Rehabilitasi Medik, salah 
satu strategi pemasaran yang dapat 
diterapkan adalah Cross-selling strategy. 
Ketika sebuah strategi cross-selling 
dijalankan, fokus utama perusahaan tidak 
lagi kepada bagaimana mendapatkan 
pelanggan baru yang potensial 
(prospectingcustomer) tetapi bagaimana 
menjual lebih banyak produk kepada 
pelanggan yang sudah ada (existing customer) 
(Chasin, 2003). 

Jika cross-selling diaplikasikan pada Poli 
Rehabilitasi Medik maka semua unit 
produksi maupun unit penunjang dapat 
secara terintegrasi melakukan pemasaran. 
Pemasaran yang memberikan informasi yang 
memuaskan pasien akan menghasilkan 
pasien yang loyal dan advokator. Ada tiga 
manfaat utama dari teknik cross-selling 
(Chasin, 2003) yaitu: 
1. Meningkatnya revenue  perusahaan,  
2. Meningkatkan loyalitas pelanggan 

(customer loyalty), dan  
3. Meningkatkan customer awareness ke satu 

perusahaan.  
Berdasarkan hasil penelitian di masa 

residensi, ditemukan bahwa 96% tenaga 
medis menyatakan kesetujuannya untuk 
melakukan cross-seling. Tenaga medis tidak 
berkeberatan untuk menyarankan pasien 
yang membutuhkan terapi rehabilitasi medik 
agar dapat berobat di Poli Rehabilitasi 
Medik RSRS. Untuk memperoleh loyalitas 
dari tenaga medis (pelanggan internal RSRS) 
maka diperlukan suatu pemahaman khusus 
mengenai kebutuhan pelanggan mengenai 
produk yang akan disarankan kepada pasien, 
keuntungan dan manfaat yang akan dapat 
diperoleh tenaga medis dan pasien dari 
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strategi pemasaran tersebut. Pemahaman 
kepada tenaga medis selaku pelanggan 
internal dapat dilakukan dengan cara 
sosialisasi penjualan produk lain di 
lingkungan RSRS, misalnya pasien dari poli 
penyakit dalam yang membutuhkan terapi 
rehabilitasi medik, maka dokter dapat 
melakukan rujukan internal ke Poli 
Rehabilitasi Medik RSRS.  

Dengan menjelaskan kepada tenaga 
medis mengenai pemahaman cross-
sellingserta keuntungan yang dapat dicapai 
dengan adanya cross-selling maka 
profitabilitas RSRS akan tercapai. Serta tidak 
menutup kemungkinan dapat dilanjutkan 
dengan strategi gain sharing yang dapat 
meningkatkan profitabilitas dari setiap 
individu. 
Kesimpulan dan Saran 

 Upaya rekomendasi peningkatan 
kunjungan Poli Rehabilitasi Medik, adalah 
sebagai berikut: 
1. Diperlukan suatu riset untuk 

mengetahui kebutuhan dan permintaan 
tenaga medis, selaku internal customer 
terhadap pelayanan rehabilitasi medik, 
misalnya: jenis pelayanan yang 
dibutuhkan agar dapat merujuk pasien, 
kelengkapan fasilitas medis yang 
dibutuhkan, dan jam buka pelayanan 
yang sesuai. 

2. Memperbaiki keluhan internal customer 
terkait dengan pelayanan di Poli 
Rehabilitasi Medik. Kualitas produk 
pelayanan berperan dalam strategi cross-
selling yang dilakukan internal customer. 

3. Komunikasi terpadu kepada seluruh 
staff RSRS, baik tenaga medis dan non 
medis, misalnya: penyebaran brosur 
tidak hanya di receiptionist, akan tetapi di 
ruangan praktek setiap tenaga medis 
dan beberapa sudut di RSRS. Seminar 
dan rapat rutin dapat menjadi sarana 
sosialisasi produk yang ada di RSRS. 

4. Customer awareness, yaitu: pentingnya 
kesadaran internal customer mengenai 
strategi cross-selling bagi rumah sakit. 
Misalnya peningkatan profitabilitas 
RSRS dapat meningkatkan 
kesejahteraan financial dan non financial 
internal customer. Penjelasan mengenai 
produk di RSRS selain Rehabilitasi 
Medik yang dapat dilaksanakan cross-
selling sehingga setiap produk layanan 
dapat saling menguntungkan satu sama 
lain.  

5. Product bundling pada produk pelayanan 
jasa di RSRS untuk meningkatkan 
penjualan (up-selling).  Kompensasi 
yang efektif sehingga setiap internal 
customer menjadi pemasar yang 
integrative dan menyeluruh. 
Kompensasi yang diberikan tidak hanya 
berupa kompensasi financial, akan tetapi 
juga dapat berupa kompensasi non 
financial, sehingga dapat meningkatkan 
loyalitas internal customer terhadap 
RSRS. 

6. Pengadaan pelatihan untuk 
meningkatkan serta mempertahankan 
motivasi, loyalitas, dan komitmen 
internal customer di RSRS. 

7. Penelitian ini juga memberikan saran 
untuk melakukan penelitian dan 
observasi lebih lanjut mengenai internal 
marketing agar dapat meningkatkan 
profitabilitas RSRS. 
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ABSTRAK 

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih sejumlah alternatif dan 
dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian yang berbeda-beda menjadikan 
seseorang juga berbeda dalam memimpin dan mengambil keputusan untuk  
menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan tipe 
kepribadian dengan gaya pengambilan keputusan kepala ruangan keperawatan di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan rancangan observasion alanalitik dengan 
pendekatan cross sectional. Variabel independenya adalah tipe kepribadian dan variabel 
dependennya adalah gaya pengambilan keputusan kepala ruangan. Sampel diambil 
dengan teknik simple random sampling didapatkan 30 responden yaitu kepala 
ruangan ruang rawat inap di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan tingkat 
kemaknaan p ≤ 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala ruanganyang berkepribadian Extrovert 
sebanyak 16 karu (53,3%), Introvert sebanyak 5 karu (16,7%), dan Ambivert sebanyak 
9 karu (30%). Kepala ruangan yang menggunakan gaya pengambilan keputusan A1 
sebanyak 14 karu (46,7%), gaya C1 sebanyak 1 karu (3,3%), gaya C2 sebanyak 3 
karu (10%), dan gaya GP sebanyak 12 karu (40%). Hasil uji statistik denganuji 
korelasi Lambda didapatkan nilai  p = 0,003 ≤ 0,05, HO ditolak artinya ada hubungan 
antara tipe kepribadian dengan gaya pengambilan keputusan kepala ruangan 
keperawatan di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
Implikasi penelitian ini adalah sebagai kepala ruangan sebaiknya berkepribadian 
seperti Extrovert yang bersifat terbuka dan ramah agar bisa memimpin dengan efektif, 
serta dalam mengambil keputusan menggunakan gaya pengambilan keputusan 
Autokratik 1 untuk mencapai keputusan yang cepat dan tepat. 
Kata Kunci : Tipe Kepribadian,Gaya Pengambilan Keputusan,Kepala Ruangan 
 

ABSTRACT 
Making decision is proces anternative choice and  by personality type of people. Different of 
personality make people to lead and making decision to finish the problem.This study aimed to 
analyze the relationship of personality types in the style of decision-making in the nursing 
room Rumkital head Dr. Ramelan Surabaya. 
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This study design using observational analytic design with cross sectiona.Independenya 
variable is the type of personality and the dependent variable is the chief decision-making style 
of the room. Samples were taken by simple random sampling technique obtained 30 
respondents, the head space of wards in Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Collecting data 
using questionnaires.Data analysis using Chi Square test with a significance level of p ≤ 0.05. 
The results showed that the head of the room Extrovert as much as 16 head room (53,3%), 
Introvert is 5 head room (16,7%) and Ambivert is 9 head room (30%). The head of the room 
using a style decision Autocratic 1 as much as 14 head of room (46,7%), Consultative 1 as 
much as 1 head (3,3%), Consultative 2 as much as 3 head (10%), and Participation of 
Group as much as 12 head of room (40%). One of aspectResults of statistical test with 
correlation of Lambda  value = 0.003 ≤ 0.05, HO rejected it means there is a relationship 
between the type of personality to the style of decision-making in the nursing room Rumkital 
head Dr. Ramelan Surabaya. 
The implications of this study are as head space should Extrovert personality as an open and 
friendly in order to lead effectively, as well as in the decision to use autocratic 1 style of 
decision-making to reach decisions quickly and accurately. 
Keywords: Personality Type, Style Decision, the Head room 
 
PENDAHULUAN 

Kepribadian merupakan 
organisasi dinamis dalam sistem 
psikofisiologik seseorang  yang 
menentukan model penyesuaiannya 
yang unik dengan lingkungannya 
(Allport, 1960, dalam Alwisol, 2007: 
9). Abin Syamsuddin (2003) dalam 
Abdul Nasir dkk (2011: 70), 
mengemukakan tentang aspek 
kepribadian diantaranya adalah sikap 
yaitu sambutan terhadap objek yang 
bersifat positif, negatif atau ambivalen 
dan responsibilitas (tanggung jawab). 
Responsibilitas adalah kesiapan untuk 
menerima resiko dari tindakan atau 
perbuatan yang dilakukan. Jung 
(1998) dalam Nasir, dkk (2009: 72), 
membagi tipe kepribadian manusia 
menjadi introvert, extrovert dan 
ambivert. 

Pengambilan keputusan ialah 
proses memilih sejumlah alternatif. 
Pengambilan keputusan merupakan 
proses pemilihan, dimana pimpinan 
menentukan suatu kesimpulan tentang 

apa yang harus dilakukan/tidak 
dilakukan dalam situasi 
tertentu(Husaini, 2009: 392). 
Kualitas suatu keputusan merupakan 
pencerminan dari cara berpikir. 
Karena itulah, berpikir dalam 
hubungannya dengan pengambilan 
keputusan dan penyelesaian masalah 
harus diusahakan semaksimal 
mungkin, agar tidak menghasilkan 
keputusan yang tidak efektif dan tidak 
efisien (Suarli dkk, 2009: 66).  Setiap 
pimpinan mempunyai cara masing 
masing-masing dalam menanggapi 
permasalahan dan mengambil 
keputusan, hal ini menjelaskan adanya 
karakteristik yang membedakan suatu 
individu dengan individu 
lainnya.Namun sampai saat ini belum 
ada penelitian terkait “hubungan tipe 
kepribadian dengan gaya pengambilan 
keputusan”. 

Di Rumah Sakit perawat 
menjalankan peran dan fungsinya 
dalam berbagai unit, sebagai kepala 
ruangan, sebagai perawat pelaksana. 
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Di ruangan akan dipimpin oleh 
seorang kepala ruangan yang akan 
menjalankan tugas sebagai pimpinan 
diruangan tersebut. Beberapa hasil 
penelitian mengenai kepribadian dan 
gaya pengambilan keputusan kepala 
ruangan antara lain, penelitian Diana 
(2013)dengan besar sampel 44 orang 
pegawai di Dinas Pendidikan dan 
Olahraga Kab. Agam didapatkan 
bahwa hasil persepsi pegawai terhadap 
gaya pengambilan keputusan oleh 
pimpinan pada Dinas Pendidikan dan 
Olahraga Kab. Agam adalah 
signifikan. Irman (2006) meneliti 
dengan besar sampel 72 perawat 
mengenai persepsi perawat pelaksana 
tentang tipe kepribadian kepala 
ruangan dengan kepuasan kerja aspek 
pekerjaan di RS. TNI AU TK II "Dr. 
Salamun" Bandungdidapatkan hasil 
yang signifikan.Dina (2012) dengan 
besar sampel penelitian 61 perawat 
pelaksana di RS Bhayangkara Medan 
didapatkan bahwa budaya organisasi 
menurut persepsi perawat pelaksana 
kurang baik (54,1%). Hal tersebut 
ditunjukkan dari persentase, bahwa 
34,4% perawat pelaksana menyatakan 
kepala ruangan selalu mengambil 
keputusan tanpa melibatkan perawat 
pelaksana. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilakukan peneliti 
didapatkan dari 2 kepala ruangan, 1 
diantaranya menggunakan gaya 
partisipasi grup dan 1 diantaranya 
menggunakan gaya konsultatif 2 dalam 
pengambilan keputusan, dan tipe 
kepribadian kepala ruangan cenderung 
ke tipe ambivert. 

Di dalam kehidupan manusia 
dari kecil sampai dewasa/tua, 
kepribadian itu selalu berkembang dan 
mengalami perubahan-perubahan. 

Makin dewasa makin jelas polanya, 
makin jelas adanya stabilitas. 
Purwanto (2006: 155), menyebutkan 
bahwa salah satu aspek kepribadian 
seseorang adalah peran yang 
merupakan kedudukan atau posisi 
seseorang didalam masyarakat atau 
organisasi dimana ia hidup, termasuk 
tempat, jabatannya, macam 
pekerjaannya, dan tinggi rendahnya 
kedudukan itu. Kedudukan seseorang 
dalam masyarakat/organisasi 
menentukan tugas kewajiban dan 
tanggung jawabnya, yang selanjutnya 
menentukan sikap dan tingkah 
lakunya. Tugas pokok pimpinan secara 
garis besar adalah mengambil 
keputusan, dengan cara cepat, tepat, 
praktis, rasional, dan bertanggung 
jawab. Dalam Suarli dkk (2009: 53), 
disebutkan peran kepala ruangan, 
yaitumelakukan perencanaan dan 
pengorganisasian serta pengarahan dan 
pengawasan.Kepala ruangan dengan 
kepribadian yang berbeda-beda 
memungkinkan dalam hal  gaya 
pengambilan keputusan juga berbeda. 
Ada keputusan dengan tingkat 
partisipasi bawahannya tinggi, sedang, 
kurang, bahkan tidak ada. Adapun 
faktor yang mempengaruhi 
kepribadian seseorang adalah faktor 
kebudayaan, faktor sosial, dan faktor 
biologis. Kebudayaan itu tumbuh dan 
berkembang di dalam 
masyarakat/organisasi begitu juga 
kebudayaan tiap daerah/negara 
berbeda-beda. Ini menunjukkan 
bahwa cara-cara hidup, adat-istiadat 
kebiasaan-kebiasaan, bahasa, 
kepercayaan, dan sebagainya dari 
suatu daerah/masyarakat tertentu 
berbeda dengan daerah/masyarakat 
yang lain. Perkembangan dan 
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pembentukan kepribadian pada diri 
masing-masing orang tidak dapat 
dipisahkan dari kebudayaan 
masyarakat/organisasi dimana dia 
dibesarkan.Hein, (1998) dalam 
Marquis Huston (2010:189), 
mengemukakan budaya dalam 
organisasi meliputi keseluruhan nilai 
organisasi, bahasa, riwayat, jaringan 
komunikasi, dan kebiasaan yang ada 
dalam institusi yang tidak pernah 
diubah. Pada organisasi besar, sering 
terdapat beberapa tingkat manajer 
yaitu salah satunya adalah manajer 
tingkat pertama yang memperhatikan 
alur kerja ruangan. Manajer tingkat 
pertama menyelesaikan masalah dan 
kebutuhan pegawai dan membutuhkan 
keterampilan manajemen yang baik 
karena bekerja sangat dekat dengan 
pasien dan tim layanan kesehatan. 
Contoh manajer tingkat pertama 
mencakup perawat primer, perawat 
tim, manajer khusus, dan perawat 
penanggung jawab.  

Tipe kepribadian dan gaya 
pengambilan keputusan dari kepala 
ruangandapat menetukan strategi 
untuktetap memirkan masalah 
sekaligus mengambil keputusan 
dengan cepat dan tepat ketika 
perubahan-perubahan dalam 
kepribadian itu datang pada dirinya 
dengan menjaga kestabilan dari setiap 
kepribadian. Kepala ruangan 
mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yang harus dijalankan dalam 
memimpin ruangan tersebut. Kepala 
ruangan harus mampu menjadikan 
ruangan menjadi ruangan yang patut 
dicontoh dengan tidak mengabaikan 
bawahan sebagai anggota. Menjadi 
seorang perawat haruslah konsekuen 
dengan tugas yang dimilki dan tetap 

menjalankan fungsi dan perannya 
secara bertanggung jawab sehingga 
tujuan yang diharapkan tercapai. 
 
METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini 
menggunakan metode desain 
observasionalanalitik dengan pendekatan 
cross sectional dengan teknik melakukan 
penilaian/observasi beberapa tipe 
kepribadian terhadap gaya 
pengambilan keputusan kepala 
ruangan di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya.  

Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh kepala ruangan 
keperawatan berjumlah 32 kepala 
ruangan dengan Sampel sebagian 
kepala ruangan keperawatan di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
berjumlah 30 kepala ruangan.  

Teknik sampling dalam 
penelitian ini adalah menggunakan 
Probability sampling dengan pendekatan 
simple random sampling 

Variabel pada penelitian ini ada 
dua yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas pada penelitian 
ini adalah beberapa tipe kepribadian 
kepala ruangan dan Variabel 
terikatnya adalah gaya pengambilan 
keputusan kepala ruangan 
keperawatan di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 

Instrumen pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan 
lembar kuisioner yang berisikan 3 
lampiran yaitu, data demografi, data 
tipe kepribadian kepala ruangan 
(introvert, extrovert, dan ambivert) 
Pilihan jawaban “a” mengarah ke tipe 
extrovert, pilihan jawaban “b” mengarah 
ke tipe introvert, dan pilihan jawaban 
“c” mengarah ke tipe ambivert. 
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Penilaian tipe kepribadian diambil dari 
pilihan jawaban terbanyak dari 
kuesioner responden sehingga akan  

didapatkan tipe kepribadian 
yang terdiri dari extrovert, introvert, dan 
ambivert.  

. 
Tabel 4.2 Pertanyaan A-G Vroom Yetton 

A B C D E F G 

Apakah 
diperlukan 
penyelesaian 
masalah yang 
lebih rasional 
daripada yang 
lain ? 
 

Apakah 
ada 
informasi 
yang 
cukup 
untuk 
membuat 
keputusan 
yang baik ? 
 

Apakah 
masalahnya dapat 
diperinci, apakah 
saya tahu tentang 
informasi yang 
diperlukan dan di 
mana akan 
mendapatkannya 
? 

Apakah 
keputusan 
yang diterima 
oleh bawahan 
akan dapat 
dilaksanakan 
dan efektif ? 

Jika 
keputusan 
diambil 
sendiri 
apakah secara 
rasional akan 
benar-benar 
diterimaoleh 
bawahan ? 
 

Apakah 
bawahan 
mengambil 
bagian dalam 
menentukan 
sasaran yang 
akan dicapai 
dalam 
pemecahan 
masalah ini ? 

Apakah 
pertentangan 
yang ada 
diantara 
bawahan 
disebabkan 
oleh keinginan 
adanya 
penyelesaian. 

 

 
Gambar 4.2 Vroom-Yetton-Jago Decision Models (1988) 

Tabel 4.3Gaya Pengambilan Keputusan menurut Jawaban Pertanyaan. 
 A B C D E F G 

A1 
(Gaya 1) 

T T T T    

T T T Y Y   

Y Y Y T    

A2 
(Gaya 2) 

Y T Y Y Y   

Y T Y T    

C1 
(Gaya 3) 

Y Y Y Y Y   

Y Y Y Y T T T 

Y T Y Y T T T 

C2 
(Gaya 4) 

Y Y Y Y T T Y 

Y T T Y Y   

Y T T Y T T  

Y T T T    

GP 
(Gaya 5) 

T T T Y T   

Y Y Y Y T Y  

Y T Y Y T Y  

Y T T Y T Y  

 
Analisa bivariate merupakan dua 

variabel yang diduga berhubungan 
atau berkolerasi.Analisa bivariate pada 
penelitian ini menghubungkan tipe 

kepribadian dengan gaya pengambilan 
keputusan kepala ruanganyang 
dilakukan dengan uji statistic 
menggunakan Uji Chi-Square karena 
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menguji hubungan antara dua variabel, 
untuk mengetahui terdapat hubungan 
atau tidak. Hasil tingkat kemaknaan 

yang diharapkan adalah α 0,05 apabila 

ρ ≤ 0,05 artinya  H1 diterima. 
 

Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Tipe Kepribadian 

Kepala Ruangan. 
Tipe 

Kepribadia
n 

Frekuens
i (f) 

Prosentas
e (%) 

Extrovert 
Introvert 

16 
5 

53,3 
16,7 

Ambivert 9 30,0 

Total 30 100 

 
2. Karakteristik Gaya Pengambilan 

Keputusan Kepala Ruangan. 
Gaya 

Pengambilan 
Keputusan 

Frekuensi 
(f) 

Prosentase 
(%) 

Autokratik 1 
(A1) 

14 46,7 

Konsultatif 1 
(C1) 

1 3,3 

Konsultatif 2 
(C2) 

3 10,0 

Pasrtisipasi Grup 
(GP) 

12 40,0 

Total 30 100 

 
3. Hubungan Tipe Kepribadian dengan Gaya Pengambilan Keputusan Kepala 

Ruangan. 
Tipe 

Kepribadian 
Gaya Pengambilan Keputusan Total 

A1 C1 C2 GP 

 f % f % f % f % f % 

Extrovert 
Introvert 

12 
2 

75,0 
40,0 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 
40,0 

4 
1 

25,0 
20,0 

16 
5 

100 
100 

Ambivert 0 0 1 11,1 1 11,1 7 77,8 9 100 

Total 14 46,7 1 3,3 3 10,0 12 40,0 30 100 

Lambda p = 0,003 

 
Pembahasan  
1. Tipe Kepribadian Kepala 

Ruangan. 
Hasil penelitian sejumlah 

tersebut sebagian besarberpendidikan 
D3 sebanyak 10 karu (62,5%). 
Pengetahuan yang dimiliki seseorang 
memainkan peranan penting di dalam 
pekerjaan/jabatannya, cara-cara 
penerimaan dan penyesuaian 
sosialnya, pergaulannya dan 
sebagainya (Purwanto, 2006). 
Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang semakin tinggi pula 
kemampuan yang dimiliki sehingga 
kepribadian seseorang pun menjadi 
lebih matang.Data penelitian ini dapat 
dijelaskan bahwa situasi di ruangan 

dimana kepala ruangan sering 
berdiskusi dengan  bawahan dan 
terlihat akrab, serta membiasakan 
berkumpul terlebih dahulu sebelum 
bekerja untuk melakukan doa 
bersama. Dari hasil wawancara dengan 
karu dapat diketahui pula bahwa setiap 
hari selain melaksanakan timbang 
terima sebelum operan juga dilakukan 
pre dan post conference di ruangan. 

Kepala ruangan yang 
berkepribadian Extrovert sebagian besar 
adalah karu yang lama kerjanya 26-30 
tahun sebanyak 6 karu (37,5%). 
Purwanto (2006) menyatakan bahwa 
di dalam kehidupan manusia dari kecil 
sampai dewasa/tua selalu berkembang 
dan mengalami perubahan-perubahan 
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dan terlihat adanya pola-pola tertentu 
yang tetap, makin dewasa orang itu 
makin jelas polanya makin jelas adanya 
stabilitas. Hal ini terjadi karena 
pengalaman kerja menunjukkan 
ukuran tentang lama waktu atau masa 
kerja yang telah ditempuh seseorang 
untuk dapat memahami tugas-tugas di 
tempat kerja sehingga lamanya bekerja 
membuat kepala ruangan menjadi 
akrab dengan bawahan sehingga 
mudah bergaul dan menjadi lebih 
terbuka.Sebagai kepala ruangan 
tentunya harus bertanggung jawab  
penuh terhadap ruangannya dan sudah 
memiliki pengalaman kerja yang 
cukup banyak sehingga sebagian besar 
responden menunjukkan sifat 
keterbukaan, lincah dalam pergaulan 
dan mudah berhubungan dengan 
orang lain.  

Tipe kepribadian Extrovert 
sebagian besar adalah karu yang status 
pekerjaannya berstatus PNS sebanyak 
12 karu (75%). Nilai pada seseorang 
dipengaruhi oleh adat-istiadat, etika, 
kepercayaan dan agama yang dianut. 
Semua itu mempengaruhi sikap dan 
pandangan kita, yang selanjutnya 
tercermin dalam cara-cara kita 
bertindak dan bertingkah laku 
(Purwanto, 2006). Setiap individu 
memiliki keyakinan masing-masing 
namun kebiasaan atau pekerjaan yang 
dilakukan bersama-sama membuat 
individu bisa beradaptasi. Status 
pekerjaan yang memiliki jam kerja 
sama dan tetap (pagi) membuat karu 
lebih sering berinteraksi dengan pasien 
maupun keluarga pasien. Semakin 
sering berinteraksi dengan orang lain 
maka sifat seseorang tersebut akan 
lebih terbuka dan tidak lekas 
canggung. 

Di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya juga terdapat kepala ruangan 
yang berkepribadian Introvert 
sebanyak 5 karu (16,7%). Hal ini 
ditunjang dengan tingkat pendidikan 
seluruh karu adalah D3 sebanyak 5 
karu (100%). Purwanto (2006),  
menyatakan bahwa sikapnya terhadap 
orang lain tidak terlepas dari sikap 
orang itu terhadap dirinya sendiri, 
bermacam-macam sikap yang ada pada 
seseorang turut menentukan 
kepribadiannya. Dari situasi di 
ruangan dapat terlihat bahwa ada 
beberapa kepala ruangan yang lebih 
sering berada di dalam ruangan karu 
daripada di nurse station bersama 
perawat yang lain. Kemudian dari 
hasil wawancara didapatkan ada kepala 
ruangan yang tidak membiasakan 
untuk berdoa bersama dengan 
bawahan di ruangan. Kepribadian 
seseorang bersifat individu dan tidak 
menjadi masalah apabila kepribadian 
tersebut menjadi positif jika digunakan 
untuk menilai kelebihan dan 
kekurangan diri sendiri sehingga 
muncul penyesuaian diri dan gaya 
hidup dengan bawahan maupun pasien 
dan keluarga pasien yang ada di 
ruangan. 

Kepala ruangan yang 
berkepribadian Introvert sebagian besar 
adalah kepala ruangan yang lama 
kerjanya21-25 tahun sebanyak 4 karu 
(80%). Teori yang dinyatakan oleh 
Alwisol (2007), bahwa kepribadian 
merupakan organisasi dinamis dalam 
sistem psikofisiologik seseorang  yang 
menentukan model penyesuaiannya 
yang unik dengan lingkungannya. 
Kepala ruangan yang sudah lama 
bekerja tentu memiliki pengalaman 
yang lebih banyak. Tiap individu 
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berkepribadian berbeda-beda tetapi 
individu tersebut juga memiliki 
kelebihan maupun kekurangan. 
Dengan terbiasa bekerja bersama 
dengan bawahan maupun dengan 
rekan sesama karu dapat membuat 
individu beradaptasi dengan cepat 
maupun lambat. Kepribadian itu 
relatif stabil sehingga individu lain 
yang bekerja sama dengan Introvert 
juga memaklumi bagaimana sifat dan 
menangani orang Introvert yang sudah 
lama bekerja sama dengan mereka. 

Tipe kepribadian kepala ruangan 
Introvert sebagian besar adalah karu 
yang status pekerjaannya berstatus 
PNS sebanyak 12 karu (75%). Nilai 
pada seseorang dipengaruhi oleh adat-
istiadat, etika, kepercayaan dan agama 
yang dianut. Semua itu mempengaruhi 
sikap dan pandangan kita, yang 
selanjutnya tercermin dalam cara-cara 
kita bertindak dan bertingkah laku 
(Purwanto, 2006). Setiap individu 
memiliki keyakinan masing-masing 
namun kebiasaan atau pekerjaan yang 
dilakukan bersama-sama membuat 
individu bisa beradaptasi. Status 
pekerjaan yang memiliki jam kerja 
sama dan tetap (pagi) membuat karu 
lebih sering berinteraksi dengan pasien 
maupun keluarga pasien. Semakin 
sering berinteraksi dengan orang lain 
maka sifat seseorang tersebut akan 
lebih terbuka dan tidak lekas 
canggung. 

Di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya juga terdapat kepala ruangan 
yang berkepribadian Ambivert 
sebanyak 9 karu (30%). Hal ini 
ditunjang dengan tingkat pendidikan 
yang sebagian besar D3 sebanyak 7 
karu (77,8%). Keluarga yang besar 
berlainan pengaruhnya daripada 

keluarga yang kecil. Keluarga yang 
lebih berpendidikan lain pula 
pengaruhnya dengan keluarga yang 
kurang pendidikan. Demikian pula 
halnya dengan keluarga yang kaya dan 
keluarga yang miskin (Purwanto, 
2006). Terlihat di ruangan bahwa 
selain bekerja sendiri, kepala ruangan 
juga sering bekerja secara kelompok 
dengan berdiskusi dengan bawahan.  

Kemudian dari hasil wawancara 
dengan karu dapat diketahui bahwa 
karu memberikan perintah kepada 
bawahan  dalam bentuk lisan sekaligus 
tertulis. Apabila terdapat masalah di 
ruangan, karu juga tidak cemas karena 
menganggap masalah sudah menjadi 
hal biasa. Tipe kepribadian Ambivert 
ini merupakan tipe campuran antara 
Extrovert dan Introvert sehingga 
perbedaan pokok dari kedua tipe ini 
kadang nyata kelihatan kadang tidak 
tetapi kepribadian seseorang relatif 
stabil.  

Kepala ruangan yang 
berkepribadian Ambivert sebagian besar 
adalah karu yang lama kerjanya 21-25 
tahun sebanyak 5 karu (55,6%). 
Purwanto (2006) menyatakan bahwa 
di dalam kehidupan manusia dari kecil 
sampai dewasa/tua selalu berkembang 
dan mengalami perubahan-perubahan 
dan terlihat adanya pola-pola tertentu 
yang tetap, makin dewasa orang itu 
makin jelas polanya makin jelas adanya 
stabilitas. Hal ini terjadi karena 
pengalaman kerja menunjukkan 
ukuran tentang lama waktu atau masa 
kerja yang telah ditempuh seseorang 
untuk dapat memahami tugas-tugas di 
tempat kerja sehingga lamanya bekerja 
membuat kepala ruangan menjadi 
akrab dengan bawahan sehingga 
mudah bergaul dan menjadi lebih 
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terbuka. Sebagai kepala ruangan 
tentunya harus bertanggung jawab  
penuh terhadap ruangannya dan sudah 
memiliki pengalaman kerja yang 
cukup banyak sehingga sebagian besar 
responden menunjukkan sifat 
keterbukaan, lincah dalam pergaulan 
dan mudah berhubungan dengan 
orang lain.  

 
2. Gaya Pengambilan Keputusan 

Kepala Ruangan. 
Gaya pengambilan keputusan 

terbanyak yang diambil kepala 
ruangan di ruang Unit Rawat Inap 
adalah gaya pengambilan keputusan 
Autokratik 1 yaitu sebanyak 14 kepala 
ruangan (46,7%). Gaya pengambilan 
keputusan Autokratik 1 banyak 
digunakan oleh kepala ruangan dengan 
perawat pelaksana dari segala usia.Hal 
ini ditunjang dengan kepala ruangan 
yang sebagian besar berpendidikan D3 
yaitu sebanyak 11 karu (78,6%). 
Husaini (2009) menyatakan bahwa 
tugas pokok pimpinan/ketua secara 
garis besar adalah mengambil 
keputusan dengan cara cepat, tepat, 
praktis, rasional dan bertanggung 
jawab. Gaya keputusan ini tidak 
membutuhkan waktu yang lama dalam 
mengambil keputusan.Sikap disiplin 
dan tegas juga diperlukan sebagai 
kepala ruangan keperawatan guna 
menjadikan ruangan sebagai ruangan 
yang berprinsip. 

Gaya pengambilan keputusan 
Autokratik 1 sebagian besar adalah 
kepala ruangan yang lama kerjanya 26-
30 tahun sebanyak 4 karu (28,6%). 
Carnevali dan Thomas (1993 dalam 
Huston, 2010) menyatakan bahwa 
proses dan struktur bermanfaat untuk 
proses pengambilan keputusan dan 

menguatkan orang menjadi spesifik 
dalam memilih dan memisahkan 
probabilitas dari nilai-nilai. Data 
penelitian ini dapat dijelaskan terlihat 
dari situasi di ruangan bahwakepala 
ruangan sering diminta mengambil 
keputusan yang bersifat segera bagi 
pasien, keluarga pasien maupun 
bawahan dikarenakan unit rawat inap 
merupakan ruang pelayanan dimana 
pasien datang untuk mendapatkan 
pengobatan dan perawatan lanjutan 
yang di dalamnya juga terdapat 
keluarga pasien. Pengalaman kerja 
yang banyak membuat karu tidak sulit 
mengambil keputusan dikarenakan 
lamanya bekerja menjadikan karu 
mengetahui bagaimana harus bersikap 
dengan bawahan. 

Di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya juga terdapat kepala ruangan 
yang menggunakan gaya pengambilan 
keputusan Konsultatif 1 sebanyak 1 
karu (3,3%). Hal ini ditunjang dengan 
kepala ruangan tersebut yang lama 
kerjanya 26-30 tahun, berpendidikan 
terakhir D3 dan status pekerjaannya 
berstatus PNS.Data penelitian dapat 
dijelaskan bahwa dari situasi di 
ruangan, terkadang kepala ruangan 
meminta pendapat salah satu bawahan 
untuk mencari informasi dan 
memecahkan masalah yang ada. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan 
kepala ruangan maka semakin tinggi 
pula kemampuan dalam memutuskan 
kebijakan terhadap permasahan yang 
dihadapi dan ada beberapa ruangan 
yang setiap harinya memiliki pasien 
yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga 
dalam mengambil keputusan kepala 
ruangan tidak perlu menunggu 
kesepakatan bersama, tetapi kepala 
ruangan mengambil keputusan sendiri 
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karena untuk efektivitas waktu dan 
kecepatan untuk mengambil tindakan 
untuk menyelesaikan masalah yang 
terjadi. Amir (2006)menyatakan 
bahwa gaya pengambilan keputusan 
pimpinan harus disesuaikan dengan 
kondisi dan situasi sesuai serta 
memperhatikan bawahannya. 

Di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya juga terdapat kepala ruangan 
yang menggunakan gaya pengambilan 
keputusan Partisipasi Grup sebanyak 
12 kepala ruangan (40%). Hal ini 
ditunjang dengan tingkat pendidikan 
kepala ruangan yang sebagian besar 
adalah D3 sebanyak 7 karu (58,3%). 
Benner dan Tanner (1987 dalam 
Sumijatun, 2009) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan perawat semakin tinggi 
pula kompetensi dan kemampuan 
dalam memutuskan permasalahan 
yang ada di klinik atau area tanggung 
jawabnya. Terlihar dari situasi di 
ruangan bahwa kepala ruangan selalu 
meminta pendapat dan melibatkan 
bawahan dalam hal mengambil 
kebijakan bagi ruangan. Dari hasil 
wawancara dapat diketahui bahwa 
apabila mengadakan rapat kepala 
ruangan membiarkan para 
bawahannya untuk berdiskusi dan 
memberikan solusi yang akan 
disepakati bersama. Kepala ruangan 
menyerahkan keputusan kepada 
bawahannya. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan kepala ruangan maka 
semakin tinggi pula kemampuan 
dalam memutuskan kebijakan 
terhadap permasahan yang dihadapi. 
Semakin tinggi pendidikan kepala 
ruangan akan semakin luas wawasan 
dan pengalaman dalam mengambil 
keputusan yang tepat.  

Gaya pengambilan keputusan 
Partisipasi Grup ditunjang dengan data  
kepala ruangan yang lama kerjanya 21-
25 tahun sebanyak 2 karu 
(16,7%).Dalam pendapat Suarli 
(2009), disebutkan bahwa kualitas 
suatu keputusan merupakan 
pencerminan dari cara berpikir. 
Karena itulah, berpikir dalam 
hubungannya dengan pengambilan 
keputusan dan penyelesaian masalah 
harus diusahakan semaksimal 
mungkin, agar tidak menghasilkan 
keputusan yang tidak efektif dan tidak 
efisien. Kepala ruangan yang memiliki 
masa kerja sedikit dengan masa kerja 
yang banyak akan berbeda dalam 
proses pengambilan keputusan. Masa 
kerja yang lama sudah mengetahui dan 
terbiasa mengambil keputusan 
maupun melihat bagaimana orang-
orang di sekitar mengambil keputusan 
dalam menyelesaikan masalah di 
ruangan. Perilaku orang lain dalam 
mengambil keputusan akan 
berpengaruh pada perilaku individu 
dalam mengambil keputusan. 

 
3. Hubungan Tipe Kepribadian 

dengan Gaya Pengambilan 
Keputusan Kepala Ruangan 
Keperawatan di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 

Hasil analisa uji statistik 
berdasarkan tabel 5.10 halaman 53 
adalah hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji korelasi Lambdadan 
hasilnya didapatkan nilai  p = 0,003 ≤ 
0,05, HO ditolak artinya terdapat 
hubungan antara tipe kepribadian 
dengan gaya pengambilan keputusan 
kepala ruangan keperawatan di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Tipe 
kepribadian tertentu akan 
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menimbulkan gaya pengambilan 
keputusan yang tertentu pula. 
Apresiasi dari konsep ini adalah bahwa 
dari 30 kepala ruangan didapatkan 
bahwa kepala ruangan yang 
berkepribadian Extrovert sebagian besar 
cenderung menggunakan gaya 
pengambilan keputusan Autokratik 1 
sebanyak 12 karu (75%).  

Data penelitian ini dapat 
dijelaskan bahwa hasil observasi dan 
pengamatan situasi di ruangan rata-
rata bersifat terbuka, akrab dengan 
bawahan, lincah dalam bergaul, 
melihat realitas, serta tidak banyak 
mengadakan analisis dan kritik diri 
sendiri sehingga bukan hal yang sulit 
untuk mengambil keputusan. Pikiran 
yang terbuka dan lincah dalam 
pergaulan akan mempermudah dalam 
menyelesaikan masalah yang muncul 
dan mengambil keputusan sendiri 
yang cepat dan tepat tanpa melibatkan 
orang lain. Sifat yang lincah dalam 
bergaul membuat karu akrab dengan 
bawahan sehingga lebih mudah 
memahami bagaimana karakteristik 
dari masing-masing bawahannya 
sehingga dapat mengetahui keputusan 
yang seperti apa yang dapat diterima 
dan dilaksanakan oleh bawahan. 

Hasil analisis crosstabulasi data 
didapatkan bahwa kepala ruangan yang 
berkepribadian Introvert cenderung 
menggunakan gaya pengambilan 
keputusan Autokratik 1 dan 
Konsultatif 2 dengan jumlah masing-
masing sebanyak 2 kepala ruangan 
(40%). Hal ini dapat dijelaskan 
terlihat dari situasi di ruangan bahwa 
kepala ruangan yang berkepribadian 
Introvert yang cenderung diam, 
tertutup dan minatnya lebih mengarah 
ke dalam pikiran dan pengalamannya 

sendiri akan sulit dalam bergaul dan 
berinteraksi dengan orang lain, 
sehingga belum begitu mengenal 
dunia luar maka dalam mengambil 
keputusan akan lebih membutuhkan 
bantuan dari orang lain (bawahan) 
untuk masukan dan berbagi pendapat. 
Namun tidak menutup kemungkinan 
juga dengan kepribadian ini karu akan 
mengambil keputusan sendiri karena 
pada dasarnya tipe Introvert merasa 
bahwa dirinya mampu menyelesaikan 
masalahnya sendiri. Sedangkan kepala 
ruangan yang berkepribadian Ambivert 
sebagian besar cenderung 
menggunakan gaya pengambilan 
keputusan Partisipasi Grup yaitu 
sebanyak 7 karu (77,8%). Hal ini 
dapat dijelaskan terlihat dari situasi di 
ruangan bahwa kepala ruangan yang 
berkepribadianAmbivert yang 
merupakan tipe gabungan dari 
Extrovert dan Introvertterlihat lebih 
netral (tidak memihak) siapapun 
sehingga dalam mengambil keputusan  
akan  lebih terbuka dengan melibatkan 
bawahan dan memberikan kesempatan 
kepada bawahan untuk mendiskusikan 
bersama dalam rapat mengenai 
permasalahn yang ada tanpa kepala 
ruangan mempengaruhi atau 
memaksakan keinginannya agar 
menuju pada suatu keputusan 
tertentu. Dengan keputusan yang 
disepakati bersama akan membuat 
bawahan/perawat lain melaksanakan 
keputusan yang diambil dengan penuh 
tanggung jawab. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
tanggal 1-5 Juni 2015, maka dapat 
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ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Tipe kepribadian kepala ruangan 

di Unit Rwat Inap rata-rata 
memiliki kepribadian Extrovert. 

2. Gaya pengambilan keputusan 
kepala ruangan di Unit Rawat Inap 
rata-rata menggunakan gaya 
pengambilan keputusan 
Autokratik 1 (A1). 

3. Ada hubungan antara tipe 
kepribadian dengan gaya 
pengambilan keputusan kepala 
ruangan keperawatan di Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya. 
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ABSTRAK 

Sejak tahun 2014 Indonesia mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam 
Era Jaminan Kesehatan Nasional, rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem INA CBG‟s. Sistem ini berpotensi 
menurunkan pendapatan dokter spesialis sehingga dapat menimbulkan turnover dokter 
spesialis. Turnover dokter spesialis adalah perpindahan dokter spesialis keluar dari organisasi 
rumah sakit tersebut. Dokter spesialis memiliki peran penting di dalam pelayanan kesehatan di 
rumah sakit. Terjadinya turnover dapat menimbulkan dampak mengganggu terlaksananya 
pelayanan rumah sakit.Terdapat faktor pendorong dan penarik turnover dokter spesialis. 
Turnover dokter spesialis termasuk voluntary, dysfuctional, dan controllable turnover. 
Manajemen rumah sakit mempunyai peranan yang penting dalam mencegah terjadinya 
turnover dokter spesialis.  
Kata kunci: turnover, dokter spesialis, peran manajemen rumah sakit, INA CBG‟s, Jaminan 
Kesehatan Nasional  
 

ABSTRACT 
In 2014, Indonesia was started Jaminan Kesehatan Nasional system. In this era, hospitals 
which have cooperation with Badan Penyelenggara Jaminan Sosial have used INA CBG‟s. This 
system has potensial effect reduces salary of specialist doctors, so can make turnover of specialist 
doctors. Turnover of specialist doctors is the process in which doctors leave from hospital 
organization. Specialist doctors have important role in hospital health services. Turnover 
specialist doctors can disturb health services in the hospital. Turnover of specialist doctors is 
voluntary, dysfunctional, and controllable turnover. Hospital managements have important 
role to prevent turnover of specialist doctors.   
Keywords: turnover, specialist doctor, role of hospital managements, INA CBG‟s, Jaminan 
Kesehatan Nasional.  
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PENDAHULUAN 
Indonesia mengakui hak asasi 

warga atas kesehatan. Hal ini 
tercantum dalam UUD 45 pasal 28H 
dan pasal 34, serta dalam UU 
36/2009 tentang kesehatan 
dinyatakan bahwa setiap orang 
mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di 
bidang kesehatan dan memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu, dan terjangkau. Pada 
Undang-Undang No.40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) mengamanatkan 
bahwa jaminan sosial wajib bagi 
seluruh penduduk termasuk Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) melalui 
suatu Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS).(1),(2) 

Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang dikembangkan di 
Indonesia merupakan bagian dari 
Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN). Sistem Jaminan Sosial 
Nasional ini diselenggarakan melalui 
mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial 
yang bersifat wajib. Tujuannya agar 
semua penduduk Indonesia 
terlindungi dalam sistem asuransi.(1) 

 Undang-Undang No. 24 Tahun 
2011 menetapkan, Jaminan Sosial 
Nasional diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 
yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan 
BPJS Ketenagakerjaan. JKN 
diberlakukan di Pelayanan Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Pelayanan 
Kesehatan Tingkat Lanjutan. Pada 
lima tahun pertama, Penyelenggara 
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan 
diwajibkan pada Rumah Sakit 
Pemerintah.(2) 

Penerapan JKN bertujuan 
memberikan manfaat untuk 
masyarakat, dokter, maupun sistem 
kesehatan nasional. Masyarakat akan 
mendapat manfaat pelayanan 
kesehatan yang komprehensif dengan 
premi terjangkau. Manfaat untuk 
dokter adalah terdapat pemerataan 
penghasilan antara dokter umum dan 
dokter spesialis, sehingga akan lebih 
sejahtera. Sedangkan dalam sistem 
kesehatan nasional akan terjadi sistem 
rujukan berjalan dengan baik, sehingga 
mengurangi medical error, 
meningkatkan mutu layanan 
kesehatan, dan terjadi efisiensi biaya. 
Selain itu akan terdapat pemerataan 
dokter sehingga masalah kekosongan 
dokter di daerah terpencil dapat 
teratasi.(1) 

Dalam penerapan suatu sistem 
yang baru, selain adanya manfaat, 
maka kita akan menjumpai 
permasalahan. Masalah yang dapat 
dihadapi di dalam penerapan Jaminan 

Kesehatan Nasional adalah adanya 
perpindahan dokter spesialis dari 
rumah sakit yang bekerjasama dengan 
BPJS ke rumah sakit non BPJS. Hal ini 
disebabkan pada RS yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan menerapkan 
sistem INA CBG‟s. Biaya yang 
dibayarkan berupa paket bukan fee for 
service sehingga dengan sistem ini 
pembayaran kepada dokter akan lebih 
kecil.(3)  

Dokter spesialis adalah Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang sangat vital 
di dalam pelayanan kesehatan. Adanya 
perpindahan (turnover) tersebut akan 
berakibat kurangnya tenaga medis 
sehingga pelayanan kesehatan di 
rumah sakit tersebut akan mengalami 
kendala. Pada akhirnya akan 
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mengganggu pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Nasional 

.  
PEMBAHASAN 
Definisi Turnover 

Pengertian turnover yaitu „The 
process in which employees leave an 
organization and have to be replaced‟. 
Proses pekerja meninggalkan 
organisasi dan harus digantikan.(4) 
Turnover sangat mempengaruhi kinerja 
organisasi karena menimbulkan cost 
yang besar. Rumah sakit perlu 
mengidentifikasi faktor penyebab 
turnover, dan melakukan usaha untuk 
mengatasinya. 

Berdasarkan penyebab turnover 
dibagi menjadi dua, yaitu involuntary 
turnover dan voluntary turnover. 
Involuntary turnover adalah perpindahan 
melewati batas organisasi, yang tidak 
diprakarsai oleh karyawan. Contohnya 
karyawan diberhentikan karena 
performa kerja yang buruk atau 
pelanggaran terhadap peraturan kerja. 
Sedangkan voluntary turnover adalah 
berhenti secara sukarela dari 
keanggotaan sebuah organisasi oleh 
pekerja/karyawan dari organisasi 
tersebut. Contohnya karyawan pindah 
karena keputusan/ pilihannya sendiri. 
Pada umumnya voluntary turnover 
disebabkan karena ketidakpuasan 
terhadap pekerjaan, kurangnya 
pendapatan, alasan geografi, alasan 
personal/keluarga, dan kesempatan 
kerja di organisasi lain, khususnya 
untuk tenaga dengan kemampuan 
spesialistik yang tinggi.(4) 

Berdasarkan dampak untuk 

organisasi, turnover dapat 

digolongkan menjadi functional 

turnover dan dysfunctional turnover. 
Functional turnover adalah perpindahan 

pekerja yang tidak merugikan 
organisasi. Terjadi apabila pekerja 
dengan performa kerja yang rendah 
keluar dari organisasi. Dysfunctional 
turnover adalah perpindahan pekerja 
yang merugikan organisasi. Pekerja 
kunci, dengan performa kerja yang 
tinggi pindah dari organisasi pada saat 
waktu yang kritis. Dysfunctional 
turnover dapat berdampak buruk untuk 
organisasi karena akan sulit mencari 
pengganti tenaga dengan kualifikasi 
yang spesialistik.(4) 

Turnover juga dapat 
diklasifikasikan berdasarkan 
kemampuan untuk mengontrol 
penyebabnya. Uncontrollable turnover 
yaitu pekerja pindah karena alasan di 
luar kendali pimpinan. Misalnya, 
pekerja yang pindah keluar dari 
wilayah geografis kerja, pekerja ingin 
tinggal di rumah dengan anaknya yang 
masih kecil atau anggota keluarga yang 
sudah tua. Sedangkan controllable 
turnover yaitu pekerja pindah karena 
alasan yang dapat  dikendalikan oleh 
pimpinan.(4) 
 
Kerugian yang dialami 
organisasi rumah sakit akibat 
turnover 
1. Sulit mencari tenaga spesialistik. 

Tenaga dokter spesialis di 
Indonesia jumlahnya masih 
terbatas. Data menunjukkan 
terdapat 326 Rumah sakit kelas C 
dan 201 RS Kelas D milik 
pemerintah. Secara keseluruhan 
terdapat 2.878 dokter spesialis 
dasar dan anestesi, namun masih 
terdapat kekurangan sejumlah 
1.061 dokter spesialis. (5) 

2. Menghambat kinerja organisasi 
rumah sakit. 

http://www.tribunnews.com/tag/dokter/
http://www.tribunnews.com/tag/dokter/
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Pelayanan kesehatan kepada pasien 
di rumah sakit akan terhambat. 
Apalagi dengan meningkatnya 
jumlah pasien rujukan JKN ke 
rumah sakit. 

3. Adanya kerugian akibat biaya yang 
harus dikeluarkan rumah sakit 
untuk membuka lowongan 
pekerjaan, pelatihan tenaga baru, 
dan membiayai pendidikan calon 
dokter spesialis yang akan 
dipekerjakan. 

 
 
Dampak Penerapan INA CBG’s 
pada Era JKN 
 BPJS menerapkan sistem 
pembayaran prospektif berdasarkan 
INA CBG‟s. Sistem Casemix INA 
CBG‟s adalah pengklasifikasian dari 
perawatan pasien yang dirancang 
untuk menciptakan kelas homogen 
dalam hal sumber daya yang akan 
digunakan dan berisikan pasien dengan 
karakteristik klinis sejenis. Manfaat 
yang diperoleh antara lain 
penganggaran biaya kesehatan lebih 
efektif dan efisien.(6)  
 Dari sisi tenaga medis terutama 
dokter spesialis, sistem INA CBG‟s 
dinilai  merugikan , misalnya untuk 
tarif rawat jalan pada fasilitas 
kesehatan tingkat lanjutan ditetapkan 
sebesar  Rp132.700,-.(7) Tarif tersebut 
terdiri atas biaya administrasi, 
konsultasi dokter, pemeriksaan 
penunjang laboratorium, dan obat. 
Jasa medis dokter tidak dipisahkan 
dari unit cost lainnya, sehingga 
jumlahnya menjadi lebih kecil dari 
sebelum menggunakan INA CBG‟s.(6) 
 Sistem INA CBG‟s pada rawat 
inap menimbulkan perdebatan karena 
terdapat perbedaan tarif berdasarkan 

kelas dan regional rumah sakit. 
Misalnya, pada kasus infark myokard 
akut sedang, pasien rawat inap kelas 
III di rumah sakit kelas B regional I 
mendapat tarif  Rp7.712.300,-
,sedangkan di rumah sakit kelas C 
tarifnya Rp6.328.600,.(7) Terdapat 
selisih tarif yang cukup signifikan. 
Sehingga dapat terjadi seorang dokter 
spesialis yang berpraktek di rumah 
sakit kelas B dan kelas C, lebih 
memilih untuk melayani pasien di 
rumah sakit kelas B. Dengan demikian  
dapat terjadi turnover dokter spesialis 
ke rumah sakit dengan kelas yang lebih 
tinggi atau ke rumah sakit lain yang 
tidak bekerjasama dengan BPJS. 
  Jasa medis dokter spesialis 
termasuk dalam jasa pelayanan 
maksimal sebesar 30-50%  persen dari 
total pembayaran.(8)  Tidak disebutkan 
besarnya persentase dokter, 
paramedis, manajemen RS. Sistem ini 
potensial menimbulkan permasalahan 
antara manajemen rumah sakit dengan 
dokter karena distribusi jasa medis 
sangat tergantung pada kebijakan 
direktur. Pembayaran secara fee for 
service yang berjalan sebelumnya 
dipandang  lebih menguntungkan bagi 
dokter spesialis.(6) 
 
 
Turnover Pada Tenaga Medis 
Dokter Spesialis 

Dokter spesialis adalah sumber 
daya manusia yang sangat vital di 
dalam pelayanan kesehatan. Adanya 
perpindahan tersebut akan berakibat 
kurangnya tenaga medis sehingga 
pelayanan kesehatan di rumah sakit 
tersebut akan mengalami kendala. 
Apabila permasalahan ini tidak dapat 
diselesaikan akan mengganggu 
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pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional.  

Perpindahan SDM dokter 
spesialis dapat digolongkan sebagai 
voluntary turnover yang dapat 
disebabkan oleh: (4) 
1. Tingkat gaji dan keuntungan 

Pendapatan dokter spesialis di 
rumah sakit yang bekerja sama 
dengan BPJS dinilai  lebih kecil 
daripada rumah sakit non BPJS. 

2. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan 
a. Jumlah pasien yang banyak, 

menimbulkan beban kerja 
yang tinggi 
Dengan pelaksanaan sistem 
rujukan berjenjang, ternyata 
70% kasus yang dirujuk ke 
fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan (rumah sakit) adalah 
kasus yang seharusnya dapat 
dilayani di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama. Akibatnya 
terjadi overload pasien di 
rumah sakit. Hal ini akan 
meningkatkan beban kerja 
tenaga kesehatan di rumah 
sakit.  

b. Tidak ada apresiasi terhadap 
hasil kerja  
Dokter menilai pihak 
manajemen kurang melibatkan 
di dalam penentuan tarif 
pelayanan, sehingga 
pendapatan menjadi rendah. 

3. Kesempatan kerja di organisasi 
lain, khususnya untuk tenaga 
dengan kemampuan spesialistik 
yang tinggi 
Adanya ketidakseimbangan antara 
jumlah dokter spesialis dan jumlah 
rumah sakit di Indonesia. Dokter 
spesialis yang sudah 
berpengalaman sangat dibutuhkan 

di banyak rumah sakit. Sehingga 
tawaran kerja untuk dokter 
spesialis cukup besar. 
 

Turnover dokter spesialis 
termasuk dysfunctional turnover karena 
dokter spesialis merupakan SDM 
kunci dan memiliki performa kerja 
yang tinggi dalam organisasi rumah 
sakit. Perpindahan dokter spesialis 
keluar akan menimbulkan dampak 
negatif bagi rumah sakit yang 
ditinggalkan. Dapat digolongkan 
sebagai controllable turnover karena 
dokter spesialis pindah disebabkan 
alasan yang sebenarnya masih dapat 
dikontrol oleh organisasi. (4)  
 
Faktor Penyebab Perpindahan 
Dokter Spesialis (9),(10) 

Faktor penyebab dapat 
digolongkan menjadi faktor yang 
mendorong dan faktor yang menarik 
terjadinya turnover. 
Faktor yang mendorong perpindahan 
dokter spesialis adalah : 
1. Kurangnya tingkat pendapatan  
2. Tidak dapat mengatasi  beban 

pekerjaan  
3. Hubungan buruk dengan pihak 

manajemen 
Faktor penarik untuk terjadinya 

perpindahan dokter spesialis adalah : 
1. Pendapatan di tempat lain lebih 

baik  
2. Prospek karier yang lebih baik 
3. Adanya kesempatan untuk lebih 

mengembangkan keterampilan di 
tempat lain  

4. Kondisi kerja yang lebih baik. 
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Peran Manajemen Rumah Sakit 
Untuk Mencegah Turnover 
Dokter Spesialis 

Manajemen rumah sakit adalah 
koordinasi antara berbagai sumber 
daya (unsur manajemen) melalui 
proses perencanaan, pengorganisasian, 
dan kemampuan pengendalian untuk 
mencapai tujuan rumah sakit dengan 
menyiapkan sumber daya, 
mengevaluasi efektivitas, mengatur 
pemakaian pelayanan, efisiensi,dan 
kualitas. Turnover dokter spesialis 
perlu dikelola dalam pengorganisasian 
dan penyiapan sumber daya manusia. 
Untuk mencegah terjadinya turnover 
dokter spesialis, langkah yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut :  
A. Memperbaiki Faktor Pendorong: 
1. Menciptakan kondisi kerja yang 

lebih baik  
Pihak manajemen menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif 
sehingga SDM bertahan pada 
organisasi. Dokter spesialis adalah 
agen yang bebas, yang dapat 
dengan mudah berpindah ke 
tempat yang menawarkan 
pekerjaan yang lebih baik. 
a. Membangun hubungan antara 

dokter spesialis dengan pihak 
manajemen 
Manajemen bersikap terbuka 
dan auditable sehingga tidak 
timbul kecurigaan dalam 
permasalahan pendapatan.(6) 

b. Pendekatan direksi kepada 
dokter spesialis 
Pihak manajemen duduk 
bersama dengan dokter spesialis 
untuk mendiskusikan 
pelaksanaan INA CBG‟s antara 
lain dengan penyusunan clinical 
pathway yang cost effective, 

sehingga dapat timbul 
kesepahaman. 

c. Menciptakan hubungan kerja 
yang baik dengan rekan kerja 
dan menghindari terciptanya 
hubungan buruk diantara 
karyawan  

d. Menciptakan dukungan dari 
manajemen kepada dokter 
spesialis 
Manajemen memfasilitasi 
dokter spesialis dalam 
pelaksanaan clinical pathway 
yang sudah disepakati bersama. 
Manajemen menciptakan sistem 
yang terintegrasi dari setiap 
unit, mulai administrasi 
pendaftaran, rekam medis, 
laboratorium, radiologi, rawat 
jalan, rawat inap, hingga koding 
INA CBG‟s. 

2. Menciptakan keadaan yang 
nyaman untuk menghilangkan 
penyebab  alasan pribadi dokter 
keluar, dengan sharing informasi, 
kegiatan informal, outbound. 

3. Mencegah dokter spesialis tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan memberikan training dan 
pelatihan, mengatur pembagian 
beban kerja antar dokter spesialis. 
 

B. Mengurangi Faktor Penarik dari 
luar: 

1. Kompensasi dan penghargaan 
a. Pemberian pendapatan yang 

lebih baik (adanya remunerasi) 
b. Memberikan penghargaan 

terhadap kinerja dokter 
spesialis (dengan penobatan 
karyawan terbaik, pemberian 
bonus) 

2. Memberikan prospek karier yang 
lebih baik 

http://www.de-faisal.com/manajemen.sumberdaya.manusia.html
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3. Memberikan training dan 
pelatihan kepada pekerja sehingga 
kepuasan kerjanya meningkat, 
pekerja dapat melihat masa depan 
kariernya pada organisasi tersebut 
sehingga meningkatkan keinginan 
bertahan pada organisasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
1. JKN dapat memberikan manfaat 

untuk masyarakat, dokter, 
maupun sistem kesehatan 
nasional. Namun juga akan 
menimbulkan masalah, 
diantaranya perpindahan dokter 
spesialis dari rumah sakit yang 
bekerja sama dengan BPJS. 

2. Turnover dokter spesialis termasuk 
voluntary, dysfunctional, dan 
controllable turnover. Penyebab 
turnover yaitu faktor pendorong 
dari dalam organisasi, misalnya 
pendapatan yang rendah dan 
faktor penarik dari luar, misalnya 
prospek karier yang lebih baik.  

3. Diperlukan peran pihak 
manajemen rumah sakit untuk 
memperbaiki faktor pendorong 
dan menghilangkan faktor penarik, 
antara lain dengan bersama dokter 
spesialis melakukan penyusunan 
clinical pathway yang cost effective 
serta bersikap terbuka dan 
auditable mengenai masalah 
pendapatan. 
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ABSTRACT 
Background: One of the indicators of the health service quality in the hospital is the comprehensive 
information from patients‟ medical records. Anwar Medika Hospital has problem in completing medical 
record. Almost hospitalization medical record are not completed by doctors because their risk awareness are 
low. Doctors are not aware about potential risk and its impact. 
Objective: To provide recommendation for increasing doctor performance based on risk awareness analysis 
in completing hospitalization medical record at Anwar Medika Hospital. 
Methods: This research is analytic research with cross sectional design and use total sampling method. 
Data collection from 35 doctor use the questionnaires in March 2015. 
Results: risk awareness doctor were low (100%), lack of information given to doctor (50%), doctor 
perception about job demand (50%), type of doctor personality (47,4% investigative, 50% social, 100% 
realistic) affecting the completion of hospitalization medical records. 
Conclusions: Doctor performance in completing hospitalization medical records influenced by their risk 
awareness. Recommendation given to Anwar Medika hospital is to perform peer group regularly giving more 
information about potential risk and its impact when medical records do not complete, general practitioner 
may help specialists doctor to complete hospitalization medical records, reward and punishment will be given 
to doctor based on their performance, in future using Medical Recored Electronic (RME) may considered, 
evaluating hospitalization medical records design in order to simply design.  
Keyword: risk awareness, hospitalization medical record, performance 
 

ABSTRAK 
Latar Belakang: Salah satu indikator pelayanan medis yang berkualitas adalah pelaksanaan 
rekam medis yang bermutu, yang sesuai dengan standar yang berlaku. Rumah Sakit Anwar 
Medika Sidoarjo memiliki masalah dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Berkas rekam 
medis  rawat inap yang tidak lengkap tersebut sebagian besar tidak diisi oleh dokter. Pengisian 
rekam medis yang tidak lengkap disebabkan kurangnya kesadaran dokter terhadap risiko dan 
dampak risiko yang mungkin terjadi. 
Tujuan: Menyusun rekomendasi peningkatan kinerja dokter berdasarkan hasil analisis risk 
awareness dalam pengisian rekam medis rawat inap di RSU Anwar Medika Sidoarjo. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif. Rancang bangun penelitian 
adalah cross sectional study menggunakan metode survey. Sampel penelitian adalah dokter umum 

mailto:nungkytaniasari@yahoo.com
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dan dokter spesialis RS Anwar Medika sebanyak 35 orang. Pengambilan sampel daengan 
menggunakan metode total sampling.  
Hasil: 100% dokter yang tingkat risk awareness nya rendah, kecenderungan rekam medisnya 
tidak lengkap. 50% dokter yang berpendapat bahwa informasi yang diterima kurang 
kecenderungan risk awareness nya rendah, 50% dokter yang merespon tuntutan pekerjaannya 
tinggi, kecenderungan risk awareness nya rendah. 47,4% dokter yang memiliki tipe kepribadian 
investigative, kecenderungan risk awareness nya rendah. 50% dokter berkepribadian social, 
kecenderungan risk awareness nya rendah. 100% dokter yang berkepribadian realistic, 
kecenderungan risk awareness nya rendah pula.   
Kesimpulan: Kinerja dokter dalam pengisian rekam medis rawat inap dipengaruhi oleh risk 
awareness. Risk awareness dipengaruhi oleh kepribadian, informasi yang diterima, dan tuntutan 
pekerjaan. Rekomendasi peningkatan kinerja dokter dalam pengisian rekam medis rawat inap 
adalah sebagai berikut : diadakan pertemuan khusus dengan para dokter untuk memberikan 
informasi tentang jenis dan dampak risiko terkait pengisian rekam medis yang tidak lengkap, 
dokter umum yang bertugas di ruang rawat inap membantu melengkapi rekam medis, diberikan 
reward dan punishment kepada dokter atas kinerjanya dalam pengisian rekam medis, 
dipertimbangkan penggunaan RME (Rekam Medis Elektronik) untuk jangka panjang, dievaluasi 
kembali desain rekam medis rawat inap agar lebih mudah dalam pengisiannya.  
 
Kata Kunci: risk awareness, rekam medis, kinerja 
  
PENDAHULUAN 
 Rumah Sakit merupakan institusi 
pelayanan umum di bidang kesehatan yang 
membutuhkan keberadaan suatu sistem 
yang handal untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan medis kepada para pasien. Bukti 
pelaksanaan pelayanan medis yang 
berkualitas adalah adanya pelaksanaan 
rekam medik yang bermutu, yang sesuai 
dengan standar yang berlaku.Rekam medis 
merupakan berkas yang berisi catatan, dan 
dokumen tentang identitas pasien, 
anamnese, pemeriksaan, pengobatan, 
tindakan dan pelayanan lain kepada pasien 
pada sarana pelayanan kesehatan. rekam 
medis ini bersifat rahasia, aman dan berisi 
informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Depkes RI, 1997). 

Dalam pasal 5 Permenkes No. 269/ 
2008 dinyatakan bahwa setiap dokter dan 
dokter gigi dalam menjalankan praktik 
kedokteran wajib membuat rekam medis. 
Pengisian pencatatan rekam medis 
berdasarkan Permenkes RI No. 

269/Menkes/PER/II/2008, disebutkan 
ketentuan minimal yang harus dilengkapi 
oleh petugas pelayanan (terutama dokter). 
Kepentingan dari pengisian rekam medis 
antara lain untuk : (1) mempersiapkan 
kewajiban administratif organisasi yang 
tunduk pada undang-undang terkait 
pengelolaan rumah sakit; (2) penunjang 
legal atas setiap pelayanan medis; (3) 
menjadi administrasi finansial rumah sakit; 
(4) mempersiapkan bahan layak riset; (5) 
bahan edukasi di rumah sakit; (6) bahan 
dokumen yang selalu siap dipakai; (7) 
menjadi media komunikasi dan informasi 
bagi keselarasan pelayanan pada pasien 
(Hanafiah dan Amir, 2008). Menurut 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2006), 
permasalahan dan kendala utama dalam 
pelaksanaan rekam medis adalah dokter 
(tenaga medis) tidak menyadari sepenuhnya 
manfaat dan kegunaan rekam medis, baik 
dalam sarana pelayanan kesehatan maupun 
praktik perorangan, sehingga rekam medis 
dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak 
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tepat waktu. Carrol (2009) menyatakan 
bahwa pengisian rekam medis yang tidak 
lengkap disebabkan karena kurangnya 
kesadaran tenaga kesehatan terhadap risiko 
dan dampak risiko yang mungkin terjadi 
akibat pendokumentasian yang tidak 
lengkap.Sesuai dengan Kepmenkes no 129 
tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa 
kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam 
setelah selesai pelayanan adalah 100%.  
 Rumah Sakit Anwar Medika 
Sidoarjo memiliki masalah dalam 
kelengkapan pengisian rekam medis. 
Berdasarkan data rekam medis tahun 2013 
jumlah berkas rekam medis rawat inap yang 
lengkap adalah 501.191 selama kurun 
waktu tahun 2012-2014. Jika 
dipersentasekan rata-rata berkas rekam 
medis rawat inap yang lengkap masih di 
bawah Standar Pelayanan Minimal yaitu 
sebesar  88,43 %. Dari total berkas rekam 
medis  rawat inap yang tidak lengkap 
tersebut sebagian besar formulir rekam 
medis tidak diisi oleh dokter. Tindakan 
para dokter yang tidak melengkapi rekam 
medis rawat inap bukan hanya berdampak 
pada kualitas pelayanan kepada pasien, 
melainkan juga tindakan ini mengandung 
risiko yang cukup tinggi. Terkait dengan 
risiko hukum rekam medis yang lengkap 
sejatinya adalah alat perlindungan hukum 
bagi dokter dimana semua pemeriksaan, 
tindakan dan penjelasan dokter hingga 
persetujuan tindakan medis terangkum 
sebagai informasi akurat yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses penyelidikan 
jika di kemudian hari terjadi gugatan 
hukum. Di era JKN keberadaan rekam 
medis yang lengkap dan akurat sangat 
diperlukan untuk melakukan coding ke 
dalam Tarif INA CBGs berdasarkan 
diagnosis akhir yang dibuat oleh dokter. 
Sehingga jika berkas rekam medis tidak 
lengkap, maka coding kemungkinan tidak 

tepat dan pada akhirnya berpengaruh pada 
nilai klaim INA CBGs yang berpotensi 
mempengaruhi pendapatan RS. Selain itu 
RS Anwar Medika pada tahun 2015 akan 
mempersiapkan diri meraih akreditasi versi 
KARS tahun 2012, dimana salah satu 
dokumen bukti penilaian adalah rekam 
medis. Sehingga jika rekam medis tidak 
diisi lengkap, maka akan mempengaruhi 
nilai kelulusan akreditasi. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja dokter 
dalam pengisian kelengkapan rekam medis 
rawat inap yang terdiri dari faktor individu, 
faktor organisasi, faktor pekerjaan dan risk 
awareness. Menurut Robbins (2010) ada 
berbagai faktor yang mempengaruhi risk 
awareness yaitu : kepribadian, frekuensi 
penerimaan informasi, pengetahuan, dan 
tuntutan pekerjaan. 

Tujuan penelitian ini adalah 
menyusun upaya peningkatan kinerja 
dokter berdasarkan hasil analisis risk 
awareness dalam pengisian rekam medis 
rawat inap di RSU Anwar Medika Sidoarjo. 
 
BAHAN DAN CARA PENELITIAN 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian 
analitik kuantitatif. Rancang bangun 
penelitian adalah cross sectional study 
menggunakan metode survey. Sampel 
penelitian adalah dokter umum dan dokter 
spesialis RSU Anwar Medika baik yang 
berstatus kontrak, capeg, dokter organik, 
maupun dokter mitra yang memberikan 
pelayanan pasien rawat inap. Besar sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 35 orang. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode total sampling. 
Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan kuisioner yang telah disusun 
terhadap seluruh dokter sesuai dengan 
kriteria sampel. Penulis menggunakan 
instrumen kuisioner untuk mengidentifikasi 
faktor informasi, pengetahuan, tuntutan 
pekerjaan, dan risk awareness dokter. 
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Sedangkan untuk mengetahui faktor 
kepribadian dokter, penulis menggunakan 
instrumen tes kepribadian Holland. 
Kuesioner yang digunakan untuk 
mengumpulkan data pada setiap variabel 
dibuat dengan model pertanyaan tertutup 
dan terbuka. 
 Penulis melakukan observasi dengan 
menggunakan checklist untuk menilai kinerja 
dokter dalam kelengkapan pengisian berkas 
rekam medis rawat inap. Checklist disusun 
berdasarkan formulir rekam medis yang 
harus diisi oleh dokter berdasarkan standar 
isi rekam medis sesuai dengan Permenkes 
nomor 269 tahun 2008. Observasi 
dilakukan pada dokter yang mengisi rekam 
medis setelah pasien rawat inap diputuskan 
untuk pulang. Selanjutnya dari hasil 
checklist tersebut dihitung persentase IMR 
(Incomplete Medical Record). Kemudian 
dikelompokkan ke dalam kategori rekam 
medis lengkap dan tidak lengkap. Sesuai 
dengan Standar Pelayanan Minimal yang 
mana menyebutkan kelengkapan pengisian 
rekam medis 100%, maka dalam penelitian 
ini yang disebut rekam medis lengkap jika 
IMR nya 0% dan rekam medis diisi oleh 
dokter sendiri. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini dengan menggunakan 
crosstabulasi pada program SPSS. Tidak 
memerlukan uji statistik khusus, karena 
penelitian ini menggunakan metode total 
sampling. Sehingga hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan ke dalam populasi. Dari 
hasil analisis data tersebut kemudian penulis 
merumuskan isu strategisnya berdasarkan 
konsep Pareto. Hasil isu strategis tersebut 
yang kemudian dijadikan bahan untuk 
melaksanakan FGD dan telaah peneliti 
sehingga menghasilkan upaya peningkatan 
risk awareness dokter dalam pengisian 
rekam medis rawat inap. 
 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Responden 
 Karakteristik umur responden 
dalam penelitian dapat dilihat bahwa umur 
dokter terbanyak adalah usia 25-35 tahun 
yaitu sebanyak 31,4%. Jenis kelamin 
terbanyak yaitu laki-laki yaitu sebesar 
74,3%. Masa kerja dokter di RS Anwar 
Medika terbanyak adalah lebih dari >5 
tahun yaitu sebesar 45,7%. Dan status 
terbanyak adalah dokter mitra yaitu sebesar 
62,9%.  
 
2. Identifikasi Risk Awareness  
 Distribusi tingkat risk awareness 
dokter dapat dilihat pada tabel 1 berikut 
ini. 
Tabel 1 Distribusi Dokter Berdasarkan 

Tingkat Risk Awareness  

No Risk Awareness n % 

1 Rendah 17 48.6 
2 Tinggi 12 34.3 
3 Sangat Tinggi 6 17.1 

Total 35 100 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 
bahwa sebagian besar dokter memiliki 
tingkat risk awareness rendah yaitu sebanyak 
17 orang atau 48,6%. Sedangkan dokter 
yang memiliki tingkat risk awareness tinggi 
yaitu sebanyak 12 orang atau 34,3%. Dan 
dokter dengan risk awareness sangat tinggi 
sebanyak 6 orang atau 17,1%. 

 
3. Identifikasi kinerja dokter dalam 

pengisian rekam medis rawat 
inap 

 Distribusi kinerja dokter dalam 
pengisian rekam medis rawat inap dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 Distribusi Kinerja Dokter dalam 
Pengisian Rekam Medis Rawat Inap 

No Pengisian Rekam Medis 
Rawat Inap 

n % 

1 Tidak Lengkap 28 80 
2 Lengkap 7 20 
Total 35 100 

 
 Berdasarkan Tabel 2 diketahui 
bahwa sebanyak 28 orang atau 80% dokter 
tidak mengisi rekam medis secara lengkap. 
Sisanya sebanyak 7 dokter atau 20% saja 
yang mengisi rekam medis secara lengkap. 
Penulis melakukan observasi pada dokter 
dalam mengisi rekam medis rawat inap. 
Dinyatakan rekam medis rawat inap 
lengkap apabila dokumen rekam medis 
yang seharusnya diisi oleh dokter benar-
benar ditulis sendiri oleh dokter dalam 
jangka waktu paling lambat 24 jam setelah 
selesai pelayanan. Pada saat observasi 
didapatkan data bahwa dokumen rekam 
medis yang seharusnya diisi oleh dokter 

tersebut didelegasikan pengisiannya kepada 
perawat ruangan  dan dokter jaga yang 
bertugas di ruang rawat inap. Sehingga 
kemudian dihitung sebagai rekam medis 
yang tidak lengkap. Kepmenkes Nomor 
129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal menyebutkan bahwa kelengkapan 
pengisian rekam medis 24 jam setelah 
selesai pelayanan standarnya adalah 100 %. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kelengkapan pengisian rekam medis di RS 
Anwar Medika masih di bawah Standar 
Pelayanan Minimal. 
 
4. Analisis Pengaruh kepribadian, 

informasi, pengetahuan, dan 
tuntutan pekerjaan terhadap risk 
awareness 

 Pengaruh kepribadian, informasi 
yang diterima, pengetahuan dan tuntutan 
pekerjaan terhadap risk awareness dapat 
dilihat pada tabel tabulasi silang berikut ini. 

 
Tabel 3 Tabulasi Silang antara Tipe Kepribadian dengan Risk Awareness 

 Risk Awareness Total 

Rendah Tinggi Sangat 
Tinggi 

Tipe 
Kepribadia
n 

Investigative n 
% 

9 
47.4% 

6 
31.6% 

4 
21.1% 

19 
100.0% 

Social n 
% 

7 
50.0% 

5 
35.7% 

2 
14.3% 

14 
100.0% 

Realistic n 
% 

1 
100.0% 

0 
100.0% 

0 
0.0% 

1 
100.0% 

 Artistic n 
% 

0 
0.0% 

1 
100.0% 

0 
0.0% 

1 
100.0% 

Total  n 
% 

17 
48.6% 

12 
34.3% 

6 
17.1% 

35 
100.0% 

 
 
Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan 
bahwa 47,4% dokter yang memiliki tipe 
kepribadian investigative memiliki 
kecenderungan risk awareness nya rendah. 
Sedangkan sebanyak 50% dokter 
berkepribadian social  memiliki 

kecenderungan risk awareness nya juga 
rendah. Begitu pula 100% dokter yang 
berkepribadian Realistic menunjukkan 
kecenderungan risk awareness nya rendah.  
 Pada tingkat risk awareness yang 
rendah, tampak persentase dokter yang 
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berkepribadian realistic (100%) dan 
investigative sebesar 47,4%. Selisih 
persentase keduanya adalah 52,6%. 
Berdasarkan analisis Pareto, adanya nilai 
selisih lebih dari 20%, maka dapat 
disimpulkan bahwa kepribadian 
mempengaruhi risk awareness. Kepribadian 
menurut Pervin adalah seluruh 
karakteristik seseorang atau sifat umum 
banyak orang yang mengakibatkan pola 

yang menetap dalam merespon suatu 
situasi. Sedangkan kepribadian menurut 
Phares adalah pola khas dari fikiran, 
perasaan, dan tingkah laku yang 
membedakan orang satu dengan yang lain 
dan tidak berubah lintas waktu dan situasi. 
Kepribadian merupakan hal yang sifatnya 
menetap, maka dalam penelitian ini 
variabel kepribadian tidak diberikan 
intervens

Tabel  4  Tabulasi Silang antara Informasi yang Diterima dengan Risk Awareness 

 Risk Awareness Total 

Rendah Tinggi Sangat Tinggi 
Informasi 
yang 
Diterima 

Kurang  n 
% 

11 
50.0% 

8 
36.4% 

3 
13.6% 

22 
100.0% 

Cukup 
 

n 
% 

6 
54.5% 

3 
27.3% 

2 
18.2% 

11 
100.0% 

Banyak 
 

n 
% 

0 
0.0% 

1 
50.0% 

1 
50.0% 

2 
100.0% 

Total  n 
% 

17 
48.6% 

12 
34.3% 

6 
17.1% 

35 
100.0% 

 
 
Berdasarkan tabel 4 di atas tampak bahwa 
50% dokter yang berpendapat frekuensi 
informasi yang diterima kurang, 
kecenderungan risk awareness nya rendah. 
Sebaliknya 50% dokter yang berpendapat 
frekuensi informasi yang diterima banyak, 
kecenderungan risk awareness nya tinggi. 
Sedangkan 54,5% dokter yang 
berpendapat frekuensi informasi yang 
diterima cukup, kecenderungan risk 
awareness nya rendah.  
 Pada tingkat risk awareness rendah, 
tampak 50% dokter yang berpendapat 
frekuensi informasi yang diterima kurang 
dan  0% dokter yang berpendapat 

frekuensi informasi yang diterima banyak. 
Selisih keduanya adalah 50%. Sesuai 
analisis Pareto adanya selisih >20% 
tersebut menunjukkan bahwa  kedua 
variabel tersebut berpengaruh. Frekuensi 
informasi yang diterima oleh dokter 
mempengaruhi risk awareness nya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semakin dokter menerima banyak 
informasi, maka risk awareness nya semakin 
tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin 
informasi yang diterima oleh dokter 
kurang, maka semakin rendah pula risk 
awareness nya. 
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Tabel 5 Tabulasi Silang antara Pengetahuan dengan Risk Awareness 

 Risk Awareness Total 

Rendah Tinggi Sangat Tinggi 
Pengetahuan Kurang n 

% 
13 

54.2% 
6 

25.0% 
5 

20.8% 
24 

100.0% 
Cukup 

 
n 
% 

4 
36.4% 

6 
54.5% 

1 
9.1% 

11 
100.0% 

Total  n 
% 

17 
48.6% 

12 
34.3% 

6 
17.1% 

35 
100.0% 

 
 
Berdasarkan tabel 5 di atas tampak bahwa 
54,2% dokter yang pengetahuannya 
kurang, kecenderungan risk awareness nya 
rendah. Sedangkan 36,4% dokter yang 
pengetahuannya cukup, kecenderungan risk 
awareness nya rendah pula. Yang dimaksud 
pengetahuan dalam hal ini meliputi regulasi 
pemerintah tentang rekam medis, manfaat 
rekam medis, aspek legal rekam medis. 
Pada tingkat risk awareness rendah, tampak 
adanya selisih 17,8% antara dokter yang 
pengetahuannya kurang (54,2%) dengan 

dokter yang pengetahuannya cukup 
(36,4%) . Adanya selisih yang <20% 
tersebut, maka kedua variabel dinyatakan 
tidak berpengaruh. Kesimpulannya adalah 
pengetahuan tidak mempengaruhi risk 
awareness. Faktor pengetahuan  dalam 
penelitian ini terbukti memiliki 
kecenderungan yang rendah terhadap risk 
awareness. Artinya dalam populasi penelitian 
ini faktor pengetahuan dokter tidak 
mempengaruhi tingkat risk awarenessnya. 

 
Tabel 6 Tabulasi Silang antara Tuntutan Pekerjaan dengan Risk Awareness 

 Risk Awareness Total 

Rendah Tinggi Sangat Tinggi 
Tuntutan 
Pekerjaan 

Rendah   n 
% 

8 
72.7% 

2 
18.2% 

1 
9.1% 

11 
100.0% 

Tinggi  
 

n 
% 

9 
50.0% 

7 
38.9% 

2 
11.1% 

18 
100.0% 

Sangat 
tinggi 

n 
% 

0 
0.0% 

3 
50.0% 

3 
50.0% 

6 
100.0% 

Total  n 
% 

17 
48.6% 

12 
34.3% 

6 
17.1% 

35 
100.0% 

 
 
Berdasarkan tabel 6 di atas tampak bahwa 
72,7%% dokter yang merespon tuntutan 
pekerjannya termasuk rendah, 
kecenderungan risk awareness nya rendah. 
Sedangkan 50% dokter yang merespon 
tuntutan pekerjaannya termasuk tinggi, 
kecenderungan risk awareness nya juga 

rendah. Pada tingkat risk awareness yang 
rendah, tidak ada satupun dokter yang 
merespon tuntutan pekerjaanya sangat 
tinggi. Selisih antara persentase dokter yang 
merespon tuntutan pekerjaanya termasuk 
rendah dan yang merespon tuntutan 
pekerjannya tinggi sebesar 22,7%. Sesuai 
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analisis Pareto adanya selisih >20% 
tersebut menunjukkan bahwa  kedua 
variabel tersebut berpengaruh. Tuntutan 
pekerjaan mempengaruhi riskawareness 
dokter. Dapat disimpulkan bahwa semakin 
dokter merespon tuntutan pekerjaanya 
semakin tinggi, maka semakin rendah 
tingkat risk awareness nya. Begitu pula 
sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Robbins 

yang menyatakan bahwa risk awareness 
dipengaruhi oleh kepribadian, informasi, 
dan tuntutan pekerjaan. Sedangkan faktor 
pengetahuan  dalam penelitian ini terbukti 
memiliki kecenderungan yang rendah 
terhadap risk awareness. Artinya dalam 
populasi penelitian ini faktor pengetahuan 
dokter tidak mempengaruhi tingkat risk 
awarenessnya. 

 
5. Analisis Pengaruh Risk Awareness 

Terhadap Kinerja Dokter Dalam 
Pengisian Rekam Medis Rawat 
Inap 

 Pengaruh risk awareness terhadap 
kinerja dokter dalam pengisian rekam 
medis rawat inap dapat dilihat pada tabel 7 
berikut ini. 

 
Tabel 7 Tabulasi Silang antara Risk Awareness dengan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap 

 Pengisian Rekam Medis Total 

Lengkap Tidak Lengkap 
Risk Awareness Rendah n 

% 
0 

0.0% 
17 

100.0% 
17 

100.0% 
Tinggi n 

% 
4 

33.3% 
8 

66.7% 
12 

100.0% 
Sangat tinggi n 

% 
3 

50.0% 
3 

50.0% 
6 

100.0% 
Total  n 

% 
7 

20.0% 
28 

80.0% 
35 

100.0% 

 
 
 
Berdasarkan tabel 7 di atas tampak bahwa 
100% dokter yang risk awareness nya rendah, 
kecenderungan pengisian rekam medisnya 
tidak lengkap. Sedangkan 66,7% dokter 
yang risk awareness nya tinggi, 
kecenderungan pengisian rekam medisnya 
juga tidak lengkap. Dan sisanya 50% dokter 
yang risk awareness nya sangat tinggi, 
kecenderungan  pengisian rekam medisnya 
juga tidak lengkap. Selisih antara persentase 
dokter yang risk awareness nya rendah 
dengan persentase dokter yang risk awareness 
nya tinggi sebesar 33,3%.  

Sesuai analisis Pareto adanya selisih 
>20% tersebut menunjukkan bahwa  kedua 
variabel tersebut berpengaruh. Risk 

awareness terbukti mempengaruhi kinerja 
dokter dalam pengisian rekam medis. 
Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah 
risk awareness dokter, maka kinerja dokter 
dalam pengisian rekam medis semakin tidak 
lengkap. Begitu pula sebaliknya semakin 
tinggi risk awareness dokter, maka kinerjanya 
dalam pengisian rekam medis semakin 
lengkap. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan adanya kecenderungan 
pengaruh yang kuat dari risk awareness 
terhadap kinerja dokter dalam pengisian 
rekam medis rawat inap. Pengisian rekam 
medis yang tidak lengkap terbukti salah satu 
penyebabnya adalah disebabkan rendahnya 
risk awareness dokter. Hal ini sesuai dengan 
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Carrol (2009) yang menyatakan bahwa 
pengisian rekam medis yang tidak lengkap 
disebabkan karena kurangnya kesadaran 
tenaga kesehatan terhadap risiko dan 
dampak risiko yang mungkin terjadi akibat 
pendokumentasian yang tidak lengkap.  
 
6. Isu Strategis 
 Penentuan isu strategis berdasarkan 
pada hasil analisis Pareto, dimana jika 
variabel yang bermasalah  > 20%, maka 
kemungkinan mempengaruhi kinerja dokter 
dalam pengisian rekam medis rawat inap. 
Dari isu strategis tersebut akan dijadikan 
bahan untuk melaksanakan FGD (Focus 
Group Discussion).   Adapun isu strategis 
yang disusun berdasarkan hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
a. 50% dokter yang berpendapat bahwa 

informasi yang diterima kurang, tingkat 
risk awareness nya rendah. 

b. 50% dokter yang merespon tuntutan 
pekerjaannya tinggi, tingkat risk awareness 
nya rendah. 

c. 100% dokter yang risk awareness nya 
rendah, pengisian rekam medis rawat 
inapnya tidak lengkap.                                                                                                                                                                                       

Berdasarkan hasil tabulasi silang 
menunjukkan bahwa variabel kepribadian 

berpengaruh terhadap risk awareness. Namun 
tidak dimasukkan ke dalam isu strategis 
karena kepribadian merupakan variabel 
yang tidak bisa diintervensi. Demikian pula 
pada variabel pengetahuan, dimana hasil 
tabulasi silang menunjukkan bahwa 
pengetahuan tidak mempengaruhi risk 
awareness. Sehingga tidak dimasukkan dalam 
isu strategis.  
 
7. Hasil FGD (Focus Group 

Discussion) 
 Pelaksanaan FGD bertujuan untuk 
menyusun rekomendasi peningkatan kinerja 
dokter dalam pengisian rekam medis rawat 
inap. FGD dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 
2015 bertempat di Meeting Room RSU 
Anwar Medika dimulai pukul 09.00 sampai 
dengan pukul 11.00. FGD diikuti oleh 10 
orang terdiri dari peneliti, Direktur yang 
bertindak sekaligus moderator, Wakil 
Direktur Medis, Kepala Bidang Pelayanan 
Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala 
Unit Rekam Medis, Kepala Seksi Rawat 
Inap, Kepala Bagian Administrasi, Kepala 
Seksi Pelayanan IGD dan Perwakilan 
Komite Medis. Berikut ini hasil FGD dapat 
dilihat pada tabel 8: 

. 
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Tabel 8 Isu Strategis dan Hasil FGD 

No Isu Strategis Hasil FGD 

1. 50% dokter yang berpendapat 
bahwa informasi yang diterima 
kurang, tingkat risk awareness nya 
rendah. 

1. Diadakan pertemuan khusus dengan para dokter 
untuk memberikan informasi tentang jenis dan 
dampak risiko terkait pengisian rekam medis yang 
tidak lengkap. 

2. 50% dokter yang merespon 
tuntutan pekerjaannya tinggi, 
tingkat risk awareness nya rendah. 

1. Dokter umum yang bertugas di ruang rawat 
inap membantu melengkapi rekam medis dokter 
spesialis setelah pasien dinyatakan pulang, supaya 
dalam jangka waktu 24 jam rekam medis telah 
terisi lengkap.   

3. 100% dokter yang risk awareness 
nya rendah, pengisian rekam medis 
rawat inapnya tidak lengkap.                                                                                                                                                                                       

1. Perlu diadakan in house training untuk para 
dokter terkait risiko dan dampak akibat pengisian 
rekam medis yang tidak lengkap, dimana 
narasumber sesuai dengan kompetensi masing-
masing. Misalnya ahli hukum, petugas dari BPJS, 
tim akreditasi RS. 

2. Dipertimbangkan diberikan reward dan 
punishment kepada dokter atas kinerjanya dalam 
pengisian rekam medis. Reward yang diberikan 
bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk 
fasilitas keikutsertaan seminar atau workshop. 
Sedangkan punishment berupa penundaan 
pemberian profit sharing. 

3. Dipertimbangkan penggunaan RME (Rekam 
Medis Elektronik) untuk jangka panjang.  

4. Dievaluasi kembali  desain rekam medis rawat 
inap agar lebih mudah teknis pengisiannya. 
Pengisian dengan  metode checklist dirasa lebih 
mudah dan cepat. Meminimalkan duplikasi 
pengisian dalam dokumen rekam medis. 
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8. Rekomendasi Peningkatan Kinerja 
Dokter Dalam Pengisian Rekam 
Medis Rawat Inap 

 Berdasarkan kajian terhadap hasil 
penelitian, hasil FGD (Focus Group Discussion) 
yang sesuai dan bisa diterapkan serta telaah 
peneliti dapat disusun rekomendasi sebagai 
berikut: 

1. Diadakan pertemuan khusus dengan 
para dokter untuk memberikan 
informasi tentang jenis dan dampak 
risiko terkait pengisian rekam medis 
yang tidak lengkap. 

2. Dokter umum yang bertugas di ruang 
rawat inap membantu melengkapi 
rekam medis dokter spesialis setelah 
pasien dinyatakan pulang, supaya 
dalam jangka waktu 24 jam rekam 
medis telah terisi lengkap.   

3. Ditambahkan data ketidaklengkapan 
pengisian rekam medis dokter  dalam 
evaluasi bulanan kinerja dokter. 
Sehingga semua dokter mengetahui 
kinerjanya masing-masing dalam 
pengisian rekam medis. 

4. Perlu diadakan in house training untuk 
para dokter terkait risiko dan dampak 
akibat pengisian rekam medis yang 
tidak lengkap, dimana narasumber 
sesuai dengan kompetensi masing-
masing. Misalnya ahli hukum, 
petugas dari BPJS, tim akreditasi RS. 

5. Diberikan reward dan punishment 
kepada dokter atas kinerjanya dalam 
pengisian rekam medis. Reward yang 
diberikan bukan berupa uang tunai, 
melainkan dalam bentuk fasilitas 
keikutsertaan seminar atau workshop. 
Sedangkan punishment berupa 
penundaan pemberian profit sharing. 

6. Dipertimbangkan penggunaan RME 
(Rekam Medis Elektronik) untuk 
jangka panjang.  

7. Dievaluasi kembali desain rekam 
medis rawat inap dengan  metode 

checklist dirasa lebih mudah dan 
cepat dan meminimalkan duplikasi 
dalam pengisian dokumen rekam 
medis. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sebagian besar dokter memiliki 

tingkat risk awareness yang rendah. 
2. Sebagian besar dokter pengisian 

rekam medis rawat inapnya tidak 
lengkap. Kelengkapan pengisian 
rekam medis di RSU Anwar Medika 
masih di bawah Standar Pelayanan 
Minimal. 

3. Kepribadian, informasi yang 
diterima, dan respon tuntutan 
pekerjaan berpengaruh terhadap risk 
awareness. Sedangkan pengetahuan 
tidak mempengaruhi risk awareness. 

4. Risk awareness berpengaruh terhadap 
kinerja dokter dalam pengisian rekam 
medis rawat inap. 

5. Rekomendasi peningkatan kinerja 
dokter dalam pengisian rekam medis 
rawat inap adalah sebagai berikut : 
a. Diadakan pertemuan khusus 

dengan para dokter untuk 
memberikan informasi tentang 
jenis dan dampak risiko terkait 
pengisian rekam medis yang tidak 
lengkap. 

b. Dokter umum yang bertugas di 
ruang rawat inap membantu 
melengkapi rekam medis dokter 
spesialis setelah pasien dinyatakan 
pulang, supaya dalam jangka 
waktu 24 jam rekam medis telah 
terisi lengkap.   

c. Perlu diadakan in house training 
untuk para dokter terkait risiko 
dan dampak akibat pengisian 
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rekam medis yang tidak lengkap, 
dimana narasumber sesuai dengan 
kompetensi masing-masing. 
Misalnya ahli hukum, petugas dari 
BPJS, tim akreditasi RS. 

d. Diberikan reward dan punishment 
kepada dokter atas kinerjanya 
dalam pengisian rekam medis. 
Reward yang diberikan bukan 
berupa uang tunai, melainkan 
dalam bentuk fasilitas 
keikutsertaan seminar atau 
workshop. Sedangkan punishment 
berupa penundaan pemberian 
profit sharing. 

e. Dipertimbangkan penggunaan 
RME (Rekam Medis Elektronik) 
untuk jangka panjang.  

f. Dievaluasi kembali desain rekam 
medis rawat inap dengan  metode 
checklist dirasa lebih mudah dan 
cepat dan meminimalkan duplikasi 
dalam pengisian dokumen rekam 
medis. 

Saran 
1. Manajemen RS hendaknya membentuk 

Panitia Rekam Medis dimana 
keanggotaannya terdiri dari perekam 
medis dan melibatkan tenaga kesehatan 
seperti dokter, bidan, perawat untuk 
membangun sistem rekam medis yang 
baik. 

2. Manajemen RS meningkatkan intensitas 
pemberian informasi kepada para dokter 
terkait dengan petunjuk teknis pengisian 
rekam medis beserta risiko yang mungkin 
terjadi jika pengisiannya tidak lengkap. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat 
dilakukan riset operasional terkait 
penggunaan Rekam Medis Elektronik. 

 
 
 
 
 

REFERENSI 
Aditama T.Y., (2004) Manajemen Administrasi 

Rumah Sakit, UI Press, Jakarta 

Azwar A., (1996) Pengantar Administrasi 
Kesehatan, Binarupa, Jakarta 

Beasley, Mark. Increasing Risk Awareness 
for Mission Critical Objective of Non 
Profit Organizations. 

http://www.aicpa.org (sitasi 22 Maret 
2011) 

Carrol, Roberta., (2009) Risk Management 
Handbook for Health Care 
Organizations, American Society for 
Healthcare Risk Management, United 
States of America  

Ciochetto, Susan. How Do You Measure 
Awareness? Experiences With The 
Lead Based Paint Survey. 
http://www.hsc.wvu.edu 

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik., 
(2011) Standar Akreditasi Rumah 
Sakit, Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia, Jakarta 

Departemen Kesehatan RI., (2008) 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Indonesia Nomor 
269/MENKES/PER/2008 Tentang 
Rekam Medis, Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, Jakarta 

Departemen Kesehatan RI., (1997) Pedoman 
Pengelolaan Rekam Medis Rumah 
Sakit Indonesia Revisi 1, Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 

Dessler, Gary., (2003) Human Resource 
Management Tenth Edition, Prentice 
Hall Inc, New Jersey 

 

 

 

 

http://www.aicpa.org/
http://www.hsc.wvu.edu/


 

Jurnal Kesehatan, Vol. 8, No. 1,  September 2015                                                                                51 

 

Hatta Gemala., (2008) Pedoman Manajemen 
Informasi Kesehatan Di Sarana 
Pelayanan Kesehatan, UI Press, Jakarta 

Huffman., (2005) Health Information 
Management III (diadaptasi oleh 
Erkadius Manajemen Informasi 
Kesehatan III), APIKES IRIS, Padang 

Karp, David., (2008) Medical Record 
Documentation for Patient Safety and 
Physician Defensibility, Medical 
Insurance Exchange of California, 
Oakland, USA 

Kopelman, RE., (1986) Managing 
Productiving In Organization: A 
Practical, People, Oriented 
Perspective, MC Graw-Hill Book 
Company, New York, USA 

Miyake, Shozo., (2000) Approach to Risk 
Management in Medical 
Practice:Standpoint of a Hospital. 
Journal of The Japan Medical 
Association, Vol.123, No.5, 2000 

Notoatmojo., (2005) Pengantar Pendidikan 
dan Ilmu Perilaku Kesehatan, Andi 
Offset, Yogyakarta 

OECD Risk Awareness Tool for 
Multinational Enterprises in Weak 

Governance Zone. Available from 

http://www.oecd.org (sitasi 2006)  

Purnomo, Windhu., Statistika dan Statistika 
Manajemen, Universitas Airlangga, 
Surabaya 

Robbins, Stephen., (2010) Fundamental of 
Management, Prentice Hall. Inc, 
Englewood Cliffs 

Robbins, Stephen., (2005) Organizational 
Behaviour Eleventh Edition, Prentice 
Hall. Inc, Englewood Cliffs 

Sabarguna, Boy., (2008) Manajemen Kinerja 
Pelayanan Rumah Sakit, CV. Sagung 
Seto, Jakarta 

Silk, Jonathan., (2013)  Bribery&Fraud Risk 
Awareness Toolkit, University of 
Oxford-Council Secretariat, UK 

Sugiyono,. (2012) Metode Penelitian 
Administrasi, Alfabeta, Bandung 

Tugiman, Hiro., (2009) Manajemen Risiko 
Organisasi, Jurnal Manajemen 
Indonesia, Vol.9, No.1, Januari 2009 

Zainuddin, Muhammad., (2011) Metodologi 
Penelitian Kefarmasian dan Kesehatan, 
Airlangga University Press, Surabaya

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/


 

Jurnal Kesehatan, Vol. 8, No. 1,  September 2015                                                                                52 

 

Analisis Pengaruh Perceived Service Quality (Technical Quality dan Functional 
Quality)  terhadap Customer Value di Rumah Sakit Ibu dan  

Anak Sekar Wangi Magetan 
The Impact of Perceived Service Quality (Technical Quality and Functional Quality)  

on Customer Value in The Sekar Wangi Maternity Hospital 

 
Hevi Kurniawati*) 

Widodo J. Pudjirahardjo**) 
Thinni Nurul Rochmah**) 
*) RSIA Sekar Wangi Magetan 

**) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya 
 

ABSTRAK 
Masalah yang diangkat dalam penelitian adalah penurunan BOR dari 33,5% tahun 2013 

menjadi 20,7% tahun 2014 di RSIA Sekar Wangi Magetan. Penelitian bertujuan untuk 
menyusun rekomendasi untuk meningkatkan  Perceived Service Quality (Technical Quality dan 
Functional Quality) di RSIA Sekar Wangi Magetan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan  survey. Rancang bangun penelitiaan ini adalah cross sectional. 
Lokasi penelitian ini adalah di  RSIA Sekar Wangi di Magetan mulai Oktober 2014 hingga Juli 
2015. Populasi penelitian adalah pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan pasien yang 
menggunakan  keduanya,  rawat jalan dan rawat inap di RSIA Sekar Wangi Magetan. Sampel 
diambil dari sebagian populasi sejumlah 72 responden dengan rincian 14 pasien rawat inap dan 
rawat jalan, 48 pasien rawat jalan tidak rawat inap, 10 pasien rawat inap tidak rawat jalan. 
Pengumpulan data berdasarkan kuesioner. Analsisi data melewati tahap editing, coding, 
processing dan cleaning. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear. 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pasien berasal dari pelayanan rawat jalan tidak 
rawat inap. Mayoritas responden menyatakan bahwa Perceived Service Quality (Technical Quality 
dan Functional Quality) dan Costumer Value di RSIA Sekar Wangi cukup baik. Mayoritas responden 
yang menjawab Perceived Service Quality cukup baik berasal dari pasien rawat jalan dan rawat inap. 
Mayoritas responden yang menjawab Customer Value tidak baik berasal dari pasien rawat inap 
tidak rawat jalan. Hasil uji pengaruh didapatkan nilai yang signifikan antara Perceived Service 
Quality terhadap Customer Value (0,000)  
 

ABSTRACT 
The main problem raised in the study was a decrease of 33.5% BOR in 2013 to 20.7% in 

2014 in RSIA Sekar Wangi Magetan. The research aims to know the impact of Perceived Service 
Quality on Customer Value in RSIA Sekar Wangi Magetan. This type of research is a 
quantitative research survey approach. The data used was cross sectional data. The location of 
this research is in RSIA Sekar Wangi in Magetan between October 2014 and July 2015. The 
study population was outpatients, inpatients and both in RSIA Sekar Wangi Magetan. Samples 
were taken from the majority population of 72 respondents with details of 14 inpatients and 
outpatients, 48 outpatients are not inpatients, 10 inpatients are not ambulatory. Questionnaire is 
used to collect the data from patients. The step of data analysis was the stage of editing, coding, 
processing and cleaning. The statistical test used is linear regression. 

The results showed that the majority of patients are coming from outpatient only. The 
result showed that the Perceived Service Quality haS an impact on Customer Value in RSIA 
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Sekar Wangi. The majority of respondents who answered Perceived Service Quality is quite 
good come from outpatient and inpatient. The majority of inpatient respondents answered that 
Customer Value in RSIA Sekar Wangi is poor. The statistical test results showed that Perceived 
Service Quality has significant influenced on Perceived Service Quality has significant influenced 
on Customer Value (prob.=0,000).  

 
Keywords: Perceived Service Quality (Technical Quality, Functional Quality), Customer Value 
 
Correspondence: Hevi Kurniawati, Gubernur Suryo 46-48 Magetan, 
hevikurniawati@gmail.com. 
 
 
PENDAHULUAN 

Industri jasa perumahsakitan di 
Indonesia mengalami perkembangan yang 
pesat. persaingan antar rumah sakit 
terutama dalam hal kualitas pelayanan 
semakin meningkat. Menurut Lupiyoadi 
(2001) salah satu faktor yang menentukan 
tingkat keberhasilan perusahaan adalah 
kemampuan perusahaan dalam memberikan 

kualitas pelayanan kepada pelanggan. 
Kualitas merupakan salah satu prioritas dari 
setiap organisasi yang berkembang. Pada 
sektor kesehatan kualitas pelayanan sangat 
penting karena berhubungan dengan 
kehidupan manusia. Terdapat dua kualitas 
yang harus dipertimbangkan dalam 
pelayanan yaitu Technical Quality dan 
Functional Quality, Grönroos (1984).  

 

 
Gambar 1 Total Perceived Quality 

Sumber: Grönroos (2007) 
 

Gambar 1 menggambarkan 
bagaimana pengalaman kualitas yang 
terhubung dengan kegiatan pemasaran 
tradisional menghasilkan perceived 
service quality. Perceived quality yang 
baik diperoleh ketika kualitas 

pengalaman memenuhi harapan 
pelanggan, yaitu kualitas yang 
diharapkan. Jika harapan tidak 
realistis, perceived quality total akan 
menjadi rendah, bahkan jika kualitas 
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berpengalaman diukur secara obyektif 
baik. 

Menurut Grönroos (2007) 
dimensi teknis merupakan kualitas 
pelayanan yang telah pelangan terima 
atau outcome/ hasil yang diterima oleh 
pelanggan. Dimensi kualitas teknis 
terdiri: Professionalism and Skills, 
pelanggan menyadari bahwa penyedia 
jasa, karyawan, sistem operasi dan 
sumberdaya fisik memiliki 
pengetahuan dan keahlian yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan 
masalah mereka secara professional 
(outcome related criteria). Dimensi 
kualitas fungsional merupakan proses 
pelayanan atau bagaimana proses 
pelayanan dilakukan dan disampaikan 
kepada pelanggan. Kualitas fungsional 
meliputi penyampaian informasi yang 
jelas, kemudahan dalam melakukan 
hubungan, komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi dan memahami 
kebutuhan para pelanggan. 

Dimensi kualitas fungsional 
menunjukkan keseluruhan proses 
pelayanan, yang terdiri atas beberapa 
dimensi yaitu: 1) Attitudes & behavior, 
pelanggan merasa bahwa petugas yang 
melayani (contact person) memberikan 
perhatian kepada pelanggan dan peduli 
dalam menyelesaikan masalah mereka 
secara bersahabat dan secara spontan 
(proses-related criteria); 2) Accessibility & 
flexibility, pelanggan merasa mudah 
memperoleh akses kepada penyedia 
jasa baik secara lokasi, jam 
operasional, keberadaan karyawan dan 
sistem operasional sehingga sesuai 
dengan permintaan dan harapan dari 
pelanggan secara flexibel (proses-related 
criteria); 3) Reliability & trustworthiness, 
pelanggan mengetahui bahwa apapun 

yang telah disetujui dan disepakati 
sebelumnya, pelanggan dapat 
mengandalkan penyedia jasa, 
karyawan dan sistem untuk menepati 
janji tersebut dan melakukan yang 
terbaik untuk pelanggan mereka 
dengan sepenuh hati (proses-related 
criteria); 4) Service Recovery atau dapat 
menyelesaikan masalah, pelanggan 
menyadari bahwa ketika suatu 
kesalahan terjadi atau suatu kejadian 
yang tidak diharapkan, penyedia jasa 
akan secara langsung dan secara aktif 
mengambil suatu tindakan (action) 
untuk mengendalikan situasi dan 
menemukan solusi baru yang dapat 
diterima oleh semua pihak 
(acceptable) (proses-related criteria); 
dan 5) Service Scape, pelanggan merasa 
bahwa lingkungan fisik dan aspek 
lingkungan dimana jasa tersebut 
diberikan mendukung suatu 
pengalaman positif dari proses 
pelayanan (proses-related criteria) 
(Grönroos, 2007).  

Customer value merupakan nilai 
produk yang tertanam di benak 
pelanggan. Nilai tersebut memberikan 
arti penting bagi keduanya baik 
pelanggan maupun penyedia produk. 
Kualitas suatu layanan dari penyedia 
produk akan berdampak bagi 
terbentuknya customer value pada 
pelanggan. Sementara bagi pelanggan, 
customer value yang melekat di 
benaknya menjadi pertimbangan 
dalam keputusan memanfaatkan 
pelayanan.  

Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekar 
Wangi Magetan (RSIA Sekar Wangi) 
adalah institusi yang bergerak di 
bidang kesehatan. Semakin 
meningkatnya jumlah rumah sakit 
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swasta di kabupaten Magetan maka 
kondisi persaingan antar rumah sakit 
menjadi semakin ketat. Hal ini 
didukung dengan keberadaan BPJS 
yang menerapkan sistem pembayaran 
INACB‟S. Berdasarkan ulasan data 
rumah sakit maka masalah yang 
diangkat untuk penelitian adalah 
penurunan BOR dari 33,5% tahun 
2013 menjadi 20,7% tahun 2014 di 
RSIA Sekar Wangi Magetan. 
Penelitian ini secara umum bertujuan 
menyusun rekomendasi untuk 
meningkatkan Perceived Service Quality 
(Technical Quality dan Functional 
Quality di RSIA Sekar Wangi Magetan. 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan untuk perbaikan 
kualitas layanan dan meningkatkan 
customer value. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan  survei. Rancang bangun 
penelitiaan ini adalah cross sectional. 
Lokasi penelitian ini adalah di  RSIA 
Sekar Wangi di Magetan mulai bulan 
Oktober 2014 hingga bulan Juni 
2015. Populasi dalam penelitian ini 
terdiri atas pasien yang sudah pernah 
mendapatkan pelayanan rawat jalan 

dan rawat inap di RSIA Sekar Wangi 
Magetan. Besar sampel dalam 
penelitian ini dihitung dengan 
menggunakan rumus besar sampel 
diperoleh sebanyak 72 responden. 
Jumlah tersebut di proporsi menjadi 3 
kategori pasien dengan melihat jumlah 
populasi pada setiap kategori yakni 14 
pasien rawat inap dan rawat jalan, 48 
pasien rawat jalan tidak rawat inap dan 
10 pasien rawat inap tidak rawat jalan.  

Variable bebas pada penelitian 
ini adalah asal pasien dan Perceived 
Service Quality. Sementara variabel 
tergantung terdiri dari Perceived Service 
Quality dan Customer value. Variabel 
Perceived Service Quality dapat menjadi 
variabel independen maupun 
dependen. Hal tersebut tergantung 
pada uji pengaruh yang dilakukan. 

Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan menggunakan 
instrumen kuesioner. Pengolahan data 
yang dilakukan dengan tahap editing, 
coding, processing dan cleaning 
(Hastono, 2007). Analisis data secara 
deskriptif bertujuan untuk mengetahui 
distribusi frekuensi dan proporsi dari 
variabel. Uji pengaruh dilakukan 
dengan menggunakan uji regresi linear 
yang mengetahui pengaruh dan 
kekuatan pengaruh. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
9. Kondisi Asal Pasien di RSIA 

Sekar Wangi Magetan 
Responden merupakan pasien 

yang telah merasakan pelayanan di 
RSIA Sekar Wangi Magetan. Pasien 
dapat berasal dari pelayanan rawat 
inap dan rawat jalan, pelayanan rawat 
jalan tidak rawat inap maupun 
pelayanan rawat inap tidak rawat 

jalan. Mayoritas pasien berasal dari 
pelayanan rawat jalan tidak rawat inap 
(66,7%). Hanya sedikit yang berasal 
dari pelayanan rawat inap tidak rawat 
jalan (13,9%). Penggunan pelayanan 
rawat jalan di RSIA Sekar Wangi lebih 
tinggi dari pada pelayanan rawat inap.  

Berdasarkan data RSIA Sekar 
Wangi Tahun 2014 jumlah kunjungan 
pasien rawat inap dan jalan sebesar 58 
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orang, jumlah kunjungan pasien rawat 
jalan tidak rawat inap sebesar 207 
orang, jumlah kunjungan rawat inap 
tidak rawat jalan 10 orang. Untuk 
jumlah kunjungan rawat inap tidak 
rawat jalan karena hanya 10 maka 
diambil semua sebagai sampel, 
sedangkan untuk dua kategori yang 
lain dilakukan proporsi unuk 
mendapatkan jumlah sampel.  

 
10. Perceived Service Quality  

(Technical Quality dan 
Functional Quality) di RSIA 
Sekar Wangi Magetan 

 
Perceived Service Quality dinilai 

dari Technical Quality dan Functional 
Quality. Mayoritas Technical Quality 
(Professional & Skill) di RSIA Sekar 
Wangi dinilai baik oleh responden 
yang memanfaatkan pelayanan bersalin 
(≥52,8%). Functional Quality terdiri 
dari Attitudes & Behaviour, Accessibility & 
Flexibility, Reliability & Trustworthiness, 
Service Recovery dan Service Scape. 
Mayoritas responden menyatakan 
Attitudes & Behaviour di RSIA Sekar 
Wangi cukup baik (83,3%). mayoritas 
responden menyatakan Accessibility & 
Flexibility di RSIA Sekar Wangi cukup 
baik (83,3%). mayoritas responden 
menyatakan Reliability & Trustworthiness 
di RSIA Sekar Wangi cukup baik 
(70,8%). mayoritas responden 
menyatakan Service Recovery di RSIA 
Sekar Wangi cukup baik (87,5%). 
bahwa mayoritas indikator Service 
Scape di RSIA Sekar Wangi dinilai baik 
oleh responden yang memanfaatkan 
pelayanan bersalin (≥61,1%).  

 

Hasil penelitian menunjukkan 
hanya 9,7% responden yang 
menyatakan Perceived Service Quality di 
RSIA Sekar Wangi baik. Perceived 
Service Quality adalah pelayanan yang 
merupakan serangkaian aktivitas, 
dimana produksi dan konsumsi tidak 
dapat sepenuhnya dipisahkan, dan 
pelanggan sering aktif berpartisipasi 
dalam proses produksi, sehingga 
dianggap sebagai sesuatu yang 
kompleks. Kualitas layanan 
merupakan persepsi pelanggan 
terhadap keunggulan pelayanan 
(Zeithaml, et al, 1990). Beberapa 
indikator harus diperbaiki untuk 
meningkatkan Perceived Service Quality 
di RSIA Sekar Wangi.  

Persepsi tidak baik dan sangat 
tidak baik yang diberikan oleh 
responden, walaupun dalam 
persentase yang terbilang sedikit, 
tetapi berdampak pada Perceived Service 
Quality yang dimiliki RSIA Sekar 
Wangi Magetan. Suatu hal yang 
diterima pelanggan dengan kurang 
baik, maka akan membentuk persepsi 
yang kurang baik pula pada pelayanan 
yang diberikan. Hal tersebut sesuai 
dengan dimensi dasar menurut 
Gronroos (2007). Robbin (2002) 
mengungkapkan bahwa persepsi 
merupakan suatu proses yang 
ditempuh setiap individu untuk 
mengorganisasikan dan menafsirkan 
kesan indera mereka agar memberi 
makna kepada lingkungan 
mereka.Oleh karena hal tersebut 
maka penilaian responden terhadap 
Perceived Service Quality RSIA Sekar 
wangi dianggap cukup baik.  
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11. Customer Value di RSIA Sekar 
Wangi Magetan 

Hasil peneilitian menunjukkan 
bahwa hanya 2,8% responden yang 
menilai Customer Value baik. Customer 
Value merupakan nilai bagi pelanggan 
yang tertanam dalam produk atau 
layanan yang diberikan kepada 
pelanggan. Nilai produk yang 
ditawarkan dan dibeli pelanggan tidak 
hanya berpengaruh pada perilaku 
pelanggan dalam memilih pada tahap 
sebelum pembelian, tetapi juga 
mempengaruhi kepuasan mereka dan 
niat untuk merekomendasikan serta 
kegiatan perilaku pembelian ulang 
(Parasuraman dan Grewal, 2000). 
Hasil penelitian terkait Customer Value 
ditemukan bahwa  responden 
menyatakan Costumer Value di RSIA 
Sekar Wangi baik (13,9%). 

Mayoritas responden 
menyatakan tidak setuju jika biaya 
dirawat di RSIA Sekar Wangi lebih 
murah dibandingkan dengan rumah 
sakit lain (23,6%). Biaya menjadi salah 
satu hal yang dinilai kurang oleh 
responden. Nilai yang tertanam dalam 
benak pelanggan terkait pelayanan di 
RSIA Sekar Wangi beberapa menilai 
masih mahal. Hal tersebut karena 
pelayanan yang diterima dirasa kurang 
pada beberapa hal. Oleh karena itu, 
customer value di RSIA Sekar Wangi 
dinilai cukup baik. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Asal Pasien terhadap 
Perceived Service Quality 
(Technical Quality dan 
Functional Quality) dan 
Customer Value di RSIA Sekar 
Wangi Magetan 

 
Mayoritas responden yang 

menjawab  Perceived Service Quality 
RSIA Sekar Wangi Magetan cukup 
baik berasal dari pasien rawat jalan 
dan  rawat inap (92,9%). Sementara 
responden yang menjawab Perceived 
Service Quality RSIA Sekar Wangi 
Magetan baik mayoritas berasal dari 
pasien rawat jalan tidak rawat inap 
(10,4%). Mayoritas responden yang 
menjawab  Customer Value tidak baik 
berasal dari pasien rawat inap tidak 
rawat jalan (10%). Sementara 
responden yang menjawab Customer 
Value RSIA Sekar Wangi Magetan 
cukup baik mayoritas berasal dari 
pasien rawat jalan tidak rawat inap 
(87,5%). Responden yang berasal dari 
rawat jalan dan rawat inap cenderung 
menjawab customer value RSIA Sekar 
Wangi baik. 

 Analisis asal pasien terhadap 
Perceived Service Quality (Technical 
Quality dan Functional Quality dan 
Customer Value menyatakan bahwa 
rawat jalan tanpa rawat inap, rawat 
inap tanpa rawat jalan dan rawat jalan 
dengan rawat inap menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan baik itu 
dalam Perceived Service Quality 
(Technical Quality dan Functional 
Quality) dan Customer Value. Asal pasien 
terhadap Perceived Service Quality 
menunjukkan signifikan 0,138.  
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Asal pasien terhadap Customer 
Value menunjukkan signifikan 0,318. 

  
13. Pengaruh Perceived Service 

Quality (Technical Quality 
dan Functional Quality) 
terhadap Customer Value di 
RSIA Sekar Wangi Magetan 

 
Mayoritas responden yang 

menjawab  Perceived Service Quality baik 
menyatakan bahwa Customer Value 
RSIA Sekar Wangi baik  (85,7%). 
Semakin baik Perceived Service Quality 
maka semakin baik Customer Value. 
Hasil uji pengaruh didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 sehingga 
dinyatakan berpengaruh. 

Perceived Service Quality (Technical 
Quality dan Functional Quality) 

berpengaruh terhadap Customer Value 
di RSIA Sekar Wangi Magetan. 
Perceived Service Quality yang dinilai 
cukup baik oleh responden 
mempengaruhi penilaian terhadap 
customer value yang ditemukan cukup 
baik pula. Semakin baik Perceived 
Service Quality maka semakin baik 
Customer Value, begitu juga 
sebaliknya. Sementara nilai beta 
diperoleh sebesar 0,562. Kualitas 
layanan dinyatakan sebagai kualitas 
produk atau jasa yakni suatu hal yang 
dipersepsikan oleh pelanggan 
Grönroos (2007). Persepsi responden 
terkait pelayanan yang cukup baik 
maka akan memberikan penilaian 
tentang kualitas pelayanan di RSIA 
Sekar Wangi yang cukup baik pula.  

 
Tabel 1 

Ringkasan Hasil Signifikansi Uji Regresi Linear dari Variabel Penelitian 
 

Variabel Independen Variabel 
Dependen 

Sig. (p) Beta R Square Ket. 

Perceived Service Quality Customer 
Value 

0,000 0,552 0,569 Berpengaruh 

  
Berdasarkan Tabel 1 dapat 

diketahui bahwa variabel yang 
berpengaruh terhadap Customer Value 
adalah Perceived Service Quality. 
Variabel tersebut memiliki nilai 
signifikansi kurang dari 0,05 sehingga 
dinyatakan berpengaruh secara 
signifikan 

 
SIMPULAN  

Kesimpulan yang didapat dari 
penelitian adalah sebagai berikut: 1) 
Mayoritas pasien berasal dari 
pelayanan rawat jalan tidak rawat 

inap; 2) Sebagian responden  
menyatakan bahwa Perceived Service 
Quality di RSIA Sekar Wangi Magetan 
dinilai baik. 3) Sebagian responden  
menyatakan bahwa Costumer Value di 
RSIA Sekar Wangi dinilai baik. 4) 
Mayoritas responden yang 
memberikan penilaian Perceived Service 
Quality cukup baik berasal dari pasien 
rawat jalan dan  rawat inap. Mayoritas 
responden yang menjawab  Customer 
Value tidak baik berasal dari pasien 
rawat inap tidak rawat jalan. 6) 
Semakin baik Perceived Service Quality 
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maka semakin  baik Customer Value. 
Hasil uji pengaruh didapatkan nilai 
yang signifikan sehingga dinyatakan 
berpengaruh.  
 
SARAN 

Upaya yang direkomendasikan 
untuk meningkatkan Perceived Service 
Quality di RSIA Sekar wangi Magetan 
adalah: 1) Meningkatkan kedisiplinan 
dokter agar jam pelayanan sesuai 
dengan jadwal yang diberikan. Salah 
satu hal yang dapat diterapkan yakni 
dengan memberikan masukan dan 
mengingatkan pentingnya pelayanan 
terhadap manfaat yang akan diterima 
oleh pasien. Memberikan perhatian 
dan fasilitas tambahan bagi dokter dan 
petugas.  2) Memberikan pelatihan 
komunikasi efektif kepada dokter dan 
perawat agar penyampaian informasi 
dan cara berkomunikasi petugas 
dengan pasien dapat dilakukan dengan 
lebih baik lagi. 3) Menempatkan 
petugas keamanan yang bertanggung-
jawab atas keamanan, ketertiban dan 
perlu monitoring dan evaluasi 
terhadap kinerja petugas keamanan di 
RSIA Sekar Wangi.  
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ABSTRACT 

 
Dental health awareness is needed in order to prevent severe tooth disease. The purpose of this research was 
to improve filling treatment in Sawahan Health Centre. The research was observational with cross sectional 
approach. This research was conducted at Sawahan Health Center Surabaya. The sample was 72 people 
taken by accidental sampling method.The results showed that people who used dental health services were 
the elderly, women and married. They had positive value and attitude of dental care.The results showed 
that the income of respondents mostly between Rp 1,500,000 to Rp 3,000,000. Respondents mostly paid 
without insurance. Most respondents lived within the distance of 1 kilometer from Sawahan Health Center. 
Filling treatment is a priority of dental care to maintain teeth as long as possible. The results of the analysis 
of the satisfaction of the respondents indicated that the majority of respondents (over 50 %) were satisfied or 
very satisfied with the facilities. The results also explained that more than 50 % of respondents were 
satisfied and very satisfied with the quality of services includes skills, friendliness, and doctor emphaty. 
Recommendations are providing information by dental health education; using variety of media health 
promotion; and improving quality of service quality of dental care. 
 
Keywords : public health center, dental care, filling 

 
ABSTRAK 

 
Kesadaran pentingnya kesehatan gigi dibutuhkan untuk mencegah penyakit gigi menjadi parah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan tindakan tumpatan gigi.Penelitian ini 
adalah penelitian observasional dengan pendekatan crosssectional. Penelitian ini dilakukan di 
Puskesmas Sawahan Surabaya. Sampel adalah sebanyak 72 orang yang diambil secara 
accidentalsampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang menggunakan layanan 
kesehatan gigi adalah orang tua, wanita serta berstatus menikah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden memiliki nilai serta sikap yang positif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendapatan responden sebagian besar antara Rp 1.500.000 sampai Rp 
3.000.000. Responden sebagian besar tidak memiliki asuransi. Sebagian besar responden tinggal 
dalam jarak 1 kilometer dari Puskesmas Sawahan. Sebagian besar responden yang giginya 
dicabut adalah kelompok yang seharusnya masih bisa diberikan tumpatan. Tumpatan adalah 
tindakan prioritas yang diberikan untuk mempertahankan gigi pasien. Hasil analisis kepuasan 
responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (lebih dari 50 %) merasa puas atau sangat 
puas dengan kenyamanan fasilitas di Puskesmas. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa lebih 
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dari 50 % responden merasa puas dan sangat puas dengan kualitas layanan meliputi keterampilan 
, keramahan, dan empati dokter. Rekomendasi yang diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah 
bahwa yaitu: Memberikan informasi melalui Dental Health Education (DHE); Menggunakan 
berbagai promosi kesehatan gigi; dan Peningkatan kualitas mutu pelayanan perawatan gigi. 
 
Kata kunci: Puskesmas, pelayanan kesehatan gigi, tumpatan 
 
PENDAHULUAN 

Setiapdekade, fungsi Puskesmas 
terus berkembang yang semula sebagai 
tempat untuk pengobatan penyakit dan 
luka, kini berkembang ke arah kesatuan 
upaya pelayanan untuk seluruh masyarakat 
yang mencakup aspek promotif,  preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif.Puskesmas adalah 
satu kesatuan organisasi fungsional yang 
langsung memberikan pelayanan secara 
menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu 
wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha 
kesehatan pokok (Azwar, 1999).  

Data Survei Kesehatan Rumah Tangga 
(Depkes RI, 2004) menyatakan bahwa 
63,5% penduduk Indonesia menderita 
karies gigi aktif. Karies gigi dapat 
mempengaruhi  pertumbuhan  gigi  dan  
rahang, fungsi bicara, estetis, kehidupan 
mereka, perilaku sosial,  kepercayaan  diri,  
produktivitas  serta  kualitas  hidup sehingga 
perlu dilakukan tumpatan untuk 
mengembalikan fungsi gigi tersebut. 

Salah satu Puskesmas di Kota Surabaya 
adalah Puskesmas Sawahan. Puskesmas 
Sawahan melaksanakan penyelenggaraan 
pelayanan klinis termasuk pelayanan 
kesehatan gigi. Puskesmas tersebut telah 
menyediakan sarana dan prasarana dengan 
baik, teknologi modern yang mendukung 
operasional, dan kepegawaian yang 
memadai dan terletak dipusat kota dimana 
informasi mudah didapatkan namun 
memiliki angka pencabutan gigi relatif lebih 
tinggi dibandingkan puskesmas yang lain. 
Puskesmas Sawahan merupakan salah satu 
Puskesmas yang memiliki perbandingan 
cabut dan tumpatan 1,13 dari target sasaran 

poli giginya yaitu 2 sehingga kondisi ini 
perlu ditingkatkan mengingat juga masih 
tingginya angka kunjungan untuk melakukan 
cabut gigi. 
Puskesmas Sawahan masih merupakan 
Puskesmas dengan nilai perbandingan cukup 
rendah jika dibandingkan dengan Puskesmas 
lainnya dalam hal mencapai target. 
Puskesmas Sawahan yang tersertifikasi ISO 
9002 memiliki sasaran mutu yaitu target 
rasio perbandingan tumpatan dan 
pencabutan sebesar 2 namun hanya tercapai 
1,13. Hal ini terjadi antara lain karena masih 
tingginya jumlah pasien yang mencabut gigi 
ketika berkunjung ke Puskesmas. Tingginya 
angka cabut menunjukkan status kesehatan 
gigi masyarakat yang rendah. Oleh karena 
itu tujuan penelitian ini adalah untuk 
menyusun rekomendasi upaya peningkatan 
tindakan tumpatan gigi di Poli Gigi 
Puskesmas Sawahan Surabaya. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 
observasional, yaitu pendekatan penelitian 
dimana dalam pengumpulan data/informasi 
tanpa melakukan intervensi atau perlakuan 
pada populasi (Supriyanto dan 
Djohan,2011).Sampel adalah sebagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Besar sampel adalah 
banyaknya anggota yang dijadikan sampel 
(Nursalam, 2003). Berdasarkan jumlah 
kunjungan pasien poli gigi di Puskesmas 
Sawahan pada tahun 2012, yaitu 72 orang.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah accidental 
sampling, 



 

62 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Identifikasi Faktor Predisposing 

Karakteristik responden merupakan 
salah satu faktor yang memiliki hubungan 
erat dengan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan. Menurut Dever (1984), faktor 
yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan 
kesehatan antara lain adalah faktor sosio 
demografi yang meliputi, jenis kelamin, 
struktur sosial seperti umur, pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. 
Perbedaan karakter demografi 
mempengaruhi perilaku seseorang dalam 
memanfaatkan tindakan pelayanan, 
termasuk pada pelayanan kesehatan gigi. 
Pengaruh tersebut dapat berbentuk 
pengaruh positif maupun negatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kelompok yang banyak memanfaatkan 
tindakan pelayanan di poli gigi puskesmas 
adalah kelompok usia tua.  Hal ini dapat 
disebabkan karena pada usia tua status 
kesehatan seseorang telah mengalami 
penurunan sehingga gangguan kesehatan 
sering muncul, termasuk gangguan 
kesehatan pada gigi. Kondisi status 
kesehatan gigi pada usia tua pada umumnya 
telah menurun akibat pengikisan kalsium. 
Selain itu gangguan seringkali disebabkan 
oleh dampak gaya hidup di waktu muda 
yang menyebabkan kondisi kesehatan gigi 
menjadi buruk, misalnya kebiasaan 
mengkonsumsi makanan manis, dan tidak 
menggosok gigi rutin setiap hari. Namun 
perlu menjadi perhatian khusus karena 
kelompok usia muda masih jarang 
memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dilihat bahwa Jenis Kelamin Perempuan 
lebih banyak memanfaatkan tindakan 
pelayanan gigi dan mulut yaitu sebanyak 
73.6% dari seluruh jumlah pengunjung yang 
datang ke poli gigi Puskesmas Sawahan 
Surabaya. Jenis kelamin laki-laki banyak 
bekerja di pagi hari sehingga angka 

pemanfaatan tindakan pelayanan di poli gigi 
masih rendah.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jumlah responden yang mempunyai status 
perkawinan menikah lebih banyak daripada 
belum menikah. Hasil penelitian 
menggambarkan dilihat bahwa jumlah 
responden yang paling banyak 
memanfaatkan tindakan pelayanan di Poli 
Gigi Puskesmas Sawahan Surabaya adalah 
lulusan SMA dan perguruan tinggi. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
responden yang melakukan pemanfaatan 
pelayanan adalah cukup tinggi. Menurut 
Sudarma (2008), pendidikan merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan pelayanan kesehatan. 
Pendidikan tinggi akan membuat seseorang 
memiliki pengetahuan yang lebih luas 
dibandingkan responden berpendidikan 
rendah. Balarajan et al (2011) menyatakan 
bahwa masyarakat dengan pendidikan lebih 
tinggi lebih banyak melakukan kunjungan ke 
pelayanan kesehatan dibandingkan yang 
pendidikannya rendah. Kelompok dengan 
pendidikan tinggi lebih mengetahui bahaya 
penyakit atau gangguan kesehatan gigi yang 
tidak ditangani dengan segera sehingga 
mereka akan cenderung melakukan 
pemanfaatan tindakan pelayanan di poli gigi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemanfaatan kelompok pendidikan tinggi 
lebih besar.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dilihat bahwa Jenis Pekerjaan responden 
yang paling banyak memanfaatkan pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas 
Sawahan Surabaya adalah tidak bekerja dan 
sebagian merupakan ibu rumah tangga dan 
karyawan swasta yang memiliki waktu yang 
lebih bebas. Hal ini dikarenakan pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas 
dilakukan pada pagi hari sesuai dengan jam 
buka Puskesmas sehingga untuk pasien yang 
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bekerja sulit untuk memanfaatkan pelayanan 
tersebut. 
 Karakteristik responden yang 
menggambarkan bahwa terdapat beberapa 
keluhan mendasar yang dialami oleh pasien 
di Poli Gigi Puskesmas Sawahan Surabaya 
antara lain, gigi berlubang, sakit gigi, gigi 
goyang, dan karang gigi. Persentase keluhan 
terbesar adalah rasa nyeri pada gigi atau 
sakit gigi dengan persentase sebanyak 54, 
2%. Sedangkan jika dilihat dari diagnosis, 
tampak bahwa kasus terbanyak adalah 
Pulpitis reversible/irreversible. 
Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa penyakit yang paling banyak 
memberikan adalah Pulpitis 
reversible/irreversible yang memiliki 
kemungkinan besar menimbulkan gangguan 
berupa nyeri pada gigi. 
 
2. Identifikasi Faktor Enabling 

Faktor enabling antara lain adalah 
pendapatan, asuransi kesehatan, akses, dan 
tempat pelayanan kesehatan  yang 
menunjang  masyarakat dalam menggunakan 
tempat pelayanan kesehatan. Pendapatan 
merupakan salah satu indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur kemampuan 
ekonomi seseorang. Evans (2009) 
menyatakan bahwa faktor ekonomi dapat 
menjadi penghambat dalam mengakses 
pelayanan kesehatan. Seseorang dengan 
pendapatan yang rendah memiliki risiko 
lebih besar untuk mengalami masalah dalam 
memanfaatkan pelayanan kesehatan sesuai 
dengan kebutuhannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pendapatan responden 
yang paling banyak memanfaatkan pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas 
Sawahan Surabaya adalah antara Rp 
1.500.000 hingga Rp 3.000.000,- sebanyak 
40,3%.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa antara kelompok pendapatan 
Rp.750.000 – Rp. 1.500.000,-  dan 
kelompok pendapatan 1.500.000 – Rp 

3.000.000,- tidak terdapat perbedaan yang 
mencolok. Namun responden yang paling 
sedikit memanfaatkan pelayanan kesehatan 
gigi di Puskesmas adalah kelompok dengan 
pendapatan rendah di bawah Rp 750.000,-.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Putra 
(2010) yang menyatakan bahwa pendapatan 
berpengaruh signifikan dalam pemanfaatan  
tindakanpelayanan kesehatan. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa 
responden yang lebih banyak memanfaatkan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut  di 
Puskesmas Sawahan adalah dengan asuransi. 
Akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang 
mencolok antara kedua kelompok tersebut. 
Kelompok dengan asuransi dan kelompok 
masyarakat tanpa asuransi memiliki 
perbandingan yang hampir sama dalam 
memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi di 
Puskesmas Sawahan Surabaya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi 
tidak berdampak besar pada pemanfaatan 
tindakan pelayanan di poli gigi puskesmas. 
Penyebabnya dapat karena berbagai hal, 
antara lain tarif Puskesmas yang terjangkau 
yang memungkinkan masyarakat untuk 
dapat menggunakan pelayanan kesehatan 
tanpa bantuan asuransi. 

Sebagian besar responden 
menyatakan bahwa mereka datang ke 
puskesmas Sawahan Surabaya tertinggi 
jumlahnya karena alasan biaya yang murah. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya 
pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas 
Sawahan merupakan kebutuhan dari 
kelompok menengah ke bawah yang ingin 
mendapatkan layanan dengan harga 
terjangkau. Puskesmas sebagai tempat 
pelayanan kesehatan yang dikelola oleh 
pemerintah memiliki tujuan untuk dapat 
memberikan pelayanan kesehatan yang 
terjangkau oleh semua pihak khususnya bagi 
masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. 
Sedikitnya kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah yang memanfaatkan 
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pelayanan kesehatan gigi perlu menjadi 
perhatian khusus. 

Pada hasil penelitian dapat dipelajari 
bahwa jumlah responden paling banyak 
datang dengan jarak tempuh menuju pusat 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 
Puskesmas Sawahan adalah 1 kilometer 
(29,2%). Tingkat pemanfaatan pada suatu 
tempat pelayanan kesehatan akan berkurang 
seiring dengan semakin jauh jarak. Hal ini 
tampak dari semakin sedikitnya persentase 
responden yang berada pada jarak yang jauh 
dari Puskesmas Sawahan. Putra (2010) 
menyatakan bahwa jarak memiliki pengaruh 
terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. 
Hal yang senada disampaikan pula oleh Nara 
(2014) bahwa terdapat hubungan antara 
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan akses pelayanan kesehatan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan lebih 
dari 50% responden ingin mempertahankan 
gigi dan bersedia ditambal meskipun 
membutuhkan waktu yang lama 
dibandingkan harus kehilangan gigi melalui 
pencabutan. Prinsip ini merupakan hal yang 
benar dalam memelihara status kesehatan 
gigi. Namun persentase masyarakat yang 
ingin mempertahankan gigi masih perlu 
ditingkatkan. 
 Berdasarkan hasil penelitian tampak 
bahwa sebagian besar responden memiliki 
nilai yang baik atau positif tentang kesehatan 
gigi. Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian 
adalah bahwa responden sebagian besar 
memiliki nilai positif khususnya kelompok 
usia tua, pendidikan tinggi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa responden dengan 
latar belakang pendidikan terakhir 
perguruan tinggi memiliki nilai yang positif 
lebih banyak dibandingkan dengan 
responden lainnya. Hal ini dapat disebabkan 
karena kelompok dengan pendidikan lebih 
tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik 
terhadap kesehatan gigi, sehingga nilai yang 
dimiliki positif. Penelitian menunjukkan 

bahwa responden dengan pendapatan yang 
lebih rendah memiliki nilai tentang 
kesehatan gigi yang lebih baik. responden 
dengan pendapatan rendah sebagian besar 
memiliki nilai yang positif. Nilai yang 
dimiliki terhadap kesehatan gigi sangat 
berperan dalam menentukan pola pencarian 
pelayanan kesehatan seseorang. Seseorang 
dengan nilai positif dapat memiliki 
kecenderungan untuk mempertahankan gigi 
yang ada karena menyadari pentingnya 
manfaat gigi. 
 Berdasarkan hasil penelitian tampak 
bahwa responden memiliki sikap untuk 
mempertahankan dan melakukan perawatan 
gigi. Mayoritas responden memiliki sikap 
positif terhadap upaya perawatan gigi karena 
menyadari pentingnya kesehatan gigi. 
Sebagian besar responden memiliki sikap 
yang baik atau positif tentang kesehatan gigi. 
Responden dengan sikap positif paling 
banyak adalah pada usia 15-30 tahun yaitu 
sebesar 91,7%. Sebagian besar responden 
yang memiliki sikap positif adalah wanita. 
Selain itu sebagian besar yang memiliki sikap 
positif  adalah yang belum menikah. 
Responden sebagian besar memiliki sikap 
positif khususnya kelompok dengan 
pendidikan yang lebih tinggi.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa responden 
dengan pendapatan yang lebih tinggi 
memiliki sikap tentang kesehatan gigi yang 
lebih baik. responden dengan pendapatan 
tinggi sebagian besar memiliki sikap yang 
positif. 
 
3. Identifikasi Tindakan Pelayanan 

Kesehatan Gigi 
 Keluhan yang ada mempengaruhi 
tindakan yang diberikan. Tindakan yang 
paling banyak diberikan pada pasien adalah 
cabut dengan persentase sebesar 33,3%. Ini 
merupakan hal yang kurang baik karena 
lebih diutamakan untuk mempertahankan 
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gigi selama mungkin dan mengurangi 
pencabutan gigi. 
 Jumlah responden paling paling banyak 
menerima pelayanan pencabutan gigi pada 
kelompok umur 15-30 tahun. Hal ini 
menjadi masalah karena seharusnya 
kelompok usia muda mampu 
mempertahankan gigi yang dimilikinya 
mengingat jaringan kelompok usia muda 
lebih kuat. Selain itu pemanfaatan gigi masih 
sangat panjang untuk kelompok usia muda, 
sehingga harus dipertahankan selama 
mungkin.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat persentase yang tinggi 
pencabutan gigi pada kelompok dengan 
pendidikan yang rendah. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat dengan 
pendidikan rendah belum mengetahui 
pentingnya mempertahankan gigi selama 
mungkin dan manfaat yang dimiliki.  
 Mengenai pekerjaan terkait kesehatan 
gigi, dapat dipelajari bahwa jumlah 
responden yang paling melakukan 
pencabutan gigi adalah responden dengan 
pekerjaan swasta dan tidak bekerja. Hasil 
penelitian menjelaskan bahwa responden 
berpendapatan <  Rp.750.000, Rp 750.000 
– Rp 1.500.000, dan > Rp 3.000.000 
memiliki jumlah cabutan gigi lebih besar 
dari tumpatan gigi. Responden yang 
menggunakan SKTM (Surat Keterangan 
Tidak Mampu) paling banyak menerima 
tindakan pencabutan gigi. Kesimpulan yang 
dapat diambil adalah bahwa masyarakat 
menengah ke bawah yang memiliki masalah 
atau hambatan finansial cenderung 
melakukan pencabutan gigi. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemahaman akan 
pentingnya mempertahankan gigi belum 
dimiliki oleh masyarakat menengah ke 
bawah. 
 Berdasarkan hasil penelitian, 
Responden dengan alasan dekat paling 
banyak menerima tindakan tumpatan gigi. 
Hal ini menunjukkan akses mudah lokasi 

pelayanan gigi dapat meningkatkan minat 
pelayanan gigi. Hal ini diperkuat dengan 
data yang menunjukkan responden dengan 
jarak tempuh < 1 km paling banyak 
menerima tindakan tumpatan gigi yaitu 
sebesar 26,5%. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Nara (2014) yang menyatakan 
besarnya hubungan antara akses pelayanan 
kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan. 
 . Hasil penelitian menunjukkan 
responden dengan nilai baik paling banyak 
menerima tindakan tumpatan gigi yaitu 
sebesar 48,7%. Sedangkan untuk sikap 
terhadap tindakan, responden dengan 
penilaian sikap baik paling banyak 
melakukan tumpatan gigi yaitu sebesar 
44,4%. 
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan 
keluhan, responden dengan keluhan gigi 
berlubang paling banyak menerima tindakan 
tumpatan gigi sedangkan tindakan 
pencabutan gigi paling banyak dilakukan 
oleh responden dengan keluhan gigi goyang. 
Berdasarkan diagnose, responden dengan 
diagnose Hiperemia Pulpa paling banyak 
menerima tindakan tumpatan gigi yaitu 
sebanyak 100%. Sedangkan responden 
dengan diagnosisPeriodontitis paling banyak 
menerima tindakan cabut gigi. Diagnosis 
pulpitis reversible/irreversibel mempunyai 
persentasi pencabutan lebih tinggi dibanding 
diagnosis hiperemia pulpa sebesar 64,7%. 
 
4. Analisis Kepuasan terhadap 

Tindakan Pelayanan Kesehatan 
Gigi 

 Kepuasan merupakan kondisi yang 
dirasakan konsumen berkaitan dengan 
perbandingan antara harapan dan kenyataan, 
yaitu jika harapan atau kebutuhan sama 
dengan pelayanan yang diberikan maka akan 
timbul kepuasan dan sebaliknya. Kepuasan 
pasien merupakan perbandingan antara 
harapan dan kenyaraan saat mengonsumsi 
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produk pelayanan kesehatan yang diberikan 
(Rahayu, 2011). Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa lebih dari 50% 
responden merasa puas dan sangat puas 
terhadap kualitas pelayanan meliputi 
keterampilan, keramahan, dan empati 
dokter. Kepuasan didapatkan seseorang 
apabila harapan yang dimiliki terpenuhi 
(Yanti, 2011). Pasien akan merasakan puas 
tehadap pelayanan kesehatan gigi yang 
diberikan apabila sesuai dengan harapan 
yang dimiliki. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa 
sebagian besar responden merasa puas 
terhadap Pelayanan kesehatan gigi di 
Puskesmas Sawahan Surabaya. Jumlah 
pasien yang merasa sangat puas masih lebih 
rendah daripada pasien yang merasa sangat 
puas. Budaya di Indonesia menunjukkan 
bahwa kata “puas” seringkali belum benar-
benar mencerminkan kepuasan seseorang. 
Seseorang cenderung untuk mengatakan 
“puas” dalam rangka memberikan 
menghargai upaya yang telah dilakukan oleh 
tempat pemberi pelayanan. Namun, ketika 
seseorang memberikan label “sangat puas” 
pada tempat pemberi pelayanan, hal ini 
seringkali telah benar-benar dapat 
menunjukkan tingkat kepuasan maksimal 
terhadap tempat pemberi pelayanan. 
 Salah satu upaya yang perlu senantiasa 
dilakukan dalam meningkatkan kepuasan 
pasien adalah dengan melakukan 
peningkatan mutu/kualitas secara 
berkelanjutan. Hal ini karena konsumen 
senantiasa mengharapkan peningkatan mutu 
pelayanan seperti tuntutan akan kemudahan 
memperoleh pelayanan kesehatan yang 
bermutu, tuntutan akan kecepatan 
pelayanan, ketepatan diagnose dan terapi, 
keramahtamahan yang cukup, pelayanan 
apotik yang cepat serta biaya yang 
terjangkau (Alfiyati, 2010) 

5. Rekomendasi Peningkatan 
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 
Gigi 

 Berdasarkan hasil dan isu startegis 
penelitian,  berikut ini peneliti berusaha 
memaparkan rekomendasi penelitan  
a. Memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya mempertahankan gigi selama 
mungkin sejak usia dini. 

b. Melakukan pencegahan gigi berlubang 
melalui DHE (Dental Health Education) 
dan fissure sealant 

c. Penggunaan status rekam medik oleh 
dokter gigi sebagai identifikasi pada 
kelompok pendidikan rendah dalam 
rangka memberikan pengetahuan 
pentingnya mempertahankan gigi melalui 
tumpatan 

d. Memberikan penyuluhan terkait nilai 
akan pentingnya kesehatan gigi secara 
keseluruhan pada setiap pasien di poli 
gigi puskesmas. 

e. Sosialisasi penggunaan BPJS dalam 
perawatan masalah kesehatan gigi 

f. Memberikan informasi pada pasien 
dengan keluhan sakit gigi bahwa tindakan 
pencabutan dapat dihindari dengan 
melakukan tumpatan. 

g. Memberikan pelatihan pada dokter gigi 
dan perawat tentang pentingnya 
mempertahankan gigi pasien khususnya 
pada diagnosis Pulpitis reversibel/ 
irrevesibel. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa kelompok yang banyak 
memanfaatkan pelayanan tindakan di poli 
gigi puskesmas adalah kelompok usia tua, 
jenis kelamin perempuan dan mempunyai 
status perkawinan menikah.Jumlah 
responden yang paling banyak 
memanfaatkan tindakan pelayanan di Poli 
Gigi Puskesmas Sawahan Surabaya adalah 
kelompok pendidikan tinggi.Sebagian besar 
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merupakan ibu rumah tangga.Responden 
sebagian besar memiliki nilai positif 
khususnya kelompok usia tua, pendidikan 
tinggi.Sebagian besar responden memiliki 
sikap yang baik atau positif tentang 
kesehatan gigi. Responden dengan sikap 
positif tentang kesehatan gigi. paling banyak 
adalah pada usia 15-30 tahun, wanita, 
kelompok dengan pendidikan dan 
pendapatan yang lebih tinggi.Hasil analisis 
faktor enabling menunjukkan bahwa 
pendapatan responden yang paling banyak 
memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut di Puskesmas Sawahan Surabaya 
adalah antara Rp 1.500.000 hingga Rp 
3.000.000,-. Responden yang paling banyak 
memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut  di Puskesmas Sawahan adalah dengan 
asuransi, jarak tempuh 1 kilometer. Jumlah 
responden yang memanfaatkan tindakan 
pelayanan di Poli Gigi Puskesmas Sawahan 
Kota Surabaya berdasarkan keluhan yang 
paling banyak adalah gigi terasa sakit.Jumlah 
responden paling banyak memanfaatkan 
tindakan pelayanan di Poli Gigi Puskesmas 
Sawahan Kota Surabaya dengan diagnosis 
Pulpitis reversible dan irreversible. 

Hasil analisis tentang kepuasan 
responden menunjukkan bahwa mayoritas 
responden (merasa puas atau sangat puas 
terhadap kenyamanan di poli gigi termasuk 
terhadap penerangan, suhu, dan ketenangan 
ruangan. Hasil penelitian juga menjelaskan 
bahwa lebih dari 50% responden merasa 
puas dan sangat puas terhadap kualitas 
pelayanan meliputi keterampilan, 
keramahan, dan empati dokter.  
SARAN 
 Adapun saran berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Pembuatan Kartu Jadwal Kunjungan 

Pasien untuk Perawatan Tumpatan Gigi.  
2. Komunikasi dengan pasien lebih 

dioptimalkan. 

3. Petugas Pendaftaran disiplin dalam 
mengisi data pasien. 

4. Memperbanyak pelatihan dan seminar 
bagi Dokter Gigi Puskesmas. 

5. Melakukan Pembersihan karang gigi pada 
pasien tumpatan gigi untuk menunjang 
keberhasilan perawatan tumpatan gigi. 
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ABSTRAK 
Perkembangan akreditasi rumah sakit saat ini sangat pesat. Dimulai dengan perubahan standar yang 
awalnya berfokus pada provider berubah menjadi berfokus pada pasien. Rumah sakit Bhayangkara adalah 
salah satu rumah sakit umum di Surabaya. Akreditasi rumah sakit Bhayangkara akan berakhir pada tahun 
2015. Sehingga saat ini, RS Bhayangkara mulai mempersiapkan akreditasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menganalisis proses persiapan dan menyusun rekomendasi untuk mencapai kelulusan akreditasi 
rumah sakit versi 2012. Ini adalah studi deskriptif dan berfokus pada 4 standar utama. Penelitian 
dilmulai dengan sosialisasi mengenai akreditasi itu sendiri kemudian menganalisis kelengkapan standar 
yang sudah ada, menyusun prioritas untuk analisis,melakukan intervensi dan menyusun rekomendasi. 
Hasilnya menunjukkan bahwa belum satu standarpun yang telah legkap, sehingga perlu dilakukan 
intervensi pada masing-masing standar misalnya menyusun dokumen. Rekomendasi utamanya adalah agar 
RS Bhayangkara memberikan upaya terbaik agar lulus akreditasi, terutama membutuhkan komitmen dari 
top manajemen. Karena penilaian akreditasi saat ini tidak hanya pada dokumen namun juga pelaksanaan 
di lapangan. 
Kata kunci: akreditasi rumah sakit, kualitas, keselamatan pasien, standar 

 
ABSTRACT 

The hospital accreditation development nowdays is so fast. Starting with the standard changes that initially 
focused on service providers changed to patient oriented. Bhayangkara Hospital is one of public hospital at 
surabaya. The accreditation of Bhayangkara hospital will be expired at 2015. So now, Bhayangkara 
Hospital start to prepare accreditation. The aims of this research is to anylized the preparation process and 
create some recommendation to fulfill the standard so Bhayangkara Hospital can pass the accreditation 
2012 version. This is descriptive study and focused to 4 highest standard. This reasearch start with a 
socialization about accreditation itself, then anylized the completness of the standard then make the priority 
to be anylized, get some intervention and create recommendation. The results shows that no one from the 4 
highest standart is complete. So that, the intervention shold be done to each standard like example create a 
document. The main recommendation is Bhayangkara Hospital must show the best effort to pass the 
accredition, example the highest commitment from the management especially top management. Because 
nowdays, hospital accreditation is not only the document assessment but also performence assessment. 
 
Keywords: Hospital Accreditaion, Quality, Patient Safety, Standard 
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PENDAHULUAN 
Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, pada Pasal 40 ayat 1 disebutkan 
bahwa dalam upaya peningkatan mutu 
pelayanan rumah sakit wajib dilakukan 
akreditasi secara berkala minimal 3 tahun 
sekali. Akreditasi rumah sakit merupakan 
suatu proses assesmen oleh suatu lembaga 
independen terhadap rumah sakit. Tujuan 
akreditasi adalah untuk menilai pemenuhan 
standar sebuah rumah sakit dalam 
memperbaiki keselamatan dan mutu 
pelayanan. Akreditasi menunjukkan 
komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk 
meningkatkan keselamatan dan kualitas 
asuhan pasien, memastikan ketersediaan 
lingkungan pelayanan yang aman serta 
rumah sakit senantiasa berupaya 
mengurangi risiko bagi para pasien dan staf 
rumah sakit. Dengan demikian akreditasi 
diperlukan sebagai cara efektif untuk 
mengevaluasi mutu suatu rumah sakit yang 
sekaligus berperan sebagai sarana 
manajemen dalam mengelola rumah sakit. 

Standar adalah suatu pernyataan 
yang mendefinisikan harapan terhadap 
kinerja, struktur, proses yang harus 
dimiliki rumah sakit untuk memberikan 
pelayanan dan asuhan yang bermutu dan 
aman. Standar akreditasi memiliki sifat 
berupa suatu persyaratan yang optimal dan 
dapat dicapai. Pada setiap standar disusun 
elemen penilaian, yaitu jenis persyaratan 
yang harus dipenuhi sehingga dapat 
ditentukan prosentase tingkat pencapaian 
terhadap elemen penilaian tersebut. 
Standar akreditasi ini sebagian besar 
mengacu pada standar akreditasi Joint 
Commission International (JCI) tetapi juga 
dilengkapi muatan lokal berupa program 
prioritas nasional yang tertuang dalam 
Millennium Development Goal‟s (MDG‟s) 
meliputi PONEK, HIV, TB DOTS dan 

standar yang berlaku di Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia. 

Rumah Sakit Bhayangkara Tk II 
H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya yang 
selanjutnya disebut RS Bhayangkara 
Surabaya merupakan Satuan Kerja dengan 
Pengelolaan BLU. Rumah Sakit 
Bhayangkara Surabaya telah terakreditasi 
secara nasional untuk 12 bidang pelayanan 
pada tahun 2011. Akreditasi RS 
Bhayangkara Surabaya akan berakhir masa 
berlakunya pada tahun 2015. Saat ini RS 
Bhayangkara Surabaya  sedang 
merencanakan untuk melaksanakan 
akreditasi rumah sakit versi 2012. Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis proses persiapan akreditasi 
dan menyusun rekomendasi untuk 
mencapai kelulusan akreditasi rumah sakit 
versi 2012 di RS Bhayangkara Surabaya. 

 
PUSTAKA 

Quality assurance merupakan semua 
penataan dan kegiatan yang dimaksudkan 
menjaga keselamatan, memelihara dan 
meningkatkan pelayanan kesehatan 
(Donabedian,1980). Quality assurance juga 
dapat diartikan suatu kegiatan yang 
sistematis dengan siklus kegiatan yang 
menggunakan standar pengukuran (Palmer, 
1983). Quality assurance didefinisikan 
sebagai semua kegiatan yang sistematis dan 
direncanakan yang diperlukan untuk 
menyediakan kepercayaan yang memadai 
sehingga produk dan pelayanannya 
memuaskan sesuai dengan syarat mutu 
(ISO 8402). Peningkatan mutu pelayanan 
dilakukan dengan memberikan pelayanan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan 
standar profesi, standar pelayanan yang 
dilaksanakan secara menyeluruh sesuai 
dengan kebutuhan pasien, memanfaatkan 
teknologi secara tepat guna, hasil penelitian 
dan pengembangan kesehatan sehingga 
tercapai derajat kesehatan yang optimal. 
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Manajemen mutu meliputi input, proses 
dan output. Obyek Quality Assurance yang 
berhubungan dengan input dan berkaitan 
dengan mutu pelayanan rumah sakit 
diantaranya tenaga medis dan paramedis, 
SOP pelayanan medis, legalitas (perijinan), 
sertifikasi serta akreditasi. Akreditasi akan 
dilakukan setiap waktu dan secara periodik 
untuk memantau mutu  pelayanan rumah 
sakit. 

Penilaian akreditasi rumah sakit 
dilakukan melalui evaluasi penerapan 
standar akreditasi rumah sakit Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang 
terdiri dari 4 kelompok standar dengan 15 
bab. Standar pelayanan berfokus pada 
pasien, terdiri dari 7 bab, meliputi: 1) 
Akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan 
(APK); 2) Hak pasien dan keluarga (HPK); 
3) Asesmen pasien (AP); 4) Pelayanan 
pasien (PP); 5) Pelayanan anastesi dan 
bedah (PAB); 6) Manajemen dan 
penggunaan obat (MPO); 7) Pendidikan 
pasien dan keluarga (PPK). Standar 
manajemen rumah sakit, terdiri dari 6 bab, 
meliputi: 1) Peningkatan mutu dan 
keselamatan pasien (PMKP); 2) 
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI); 
3) Tata kelola, kepemimpinan dan 
pengarahan (TKP); 4) Manajemen fasilitas 
dan keselamatan (MFK); 5) Kualifikasi dan 
pendidikan staf (KPS); 6) Manajemen 
komunikasi dan informasi (MKI). Standar 
Millennium Development Goals (MDG‟s), 
dihitung 1 bab, meliputi penurunan angka 
kematian bayi dan peningkatan kesehatan 
ibu, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS 
dan TB. 

Standar keselamatan pasien rumah 
sakit, dihitung 1 bab. Bab ini 
mengemukakan tentang sasaran 
keselamatan pasien sebagai syarat untuk 
diterapkan di semua rumah sakit yang 
diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu 

pada Nine Life Saving Patient Safety Solutions 
dari WHO Patient Safety (2007). 
Keselamatan pasien menurut Linda 
Emanuel dalam tulisannya untuk Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
adalah suatu disiplin ilmu dalam sektor 
kesehatan yang menerapkan metode 
keselamatan menuju pencapaian sistem 
pelayanan kesehatan yang terpercaya. 
Keselamatan pasien juga merupakan bagian 
dari sistem pelayanan kesehatan, yang 
meminimalkan insiden dan akibat dari 
insiden tersebut (Emanuel, 2008). Enam 
sasaran keselamatan pasien meliputi 
ketepatan identifikasi pasien, peningkatan 
komunikasi yang efektif, peningkatan 
keamanan obat yang perlu diwaspadai, 
tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat 
pasien pada operasi, pengurangan risiko 
infeksi terkait pelayanan kesehatan, 
pengurangan risiko pasien jatuh.  

Budaya keselamatan pasien dalam suatu 
organisasi didefinisikan sebagai suatu 
produk dari nilai, sikap, persepsi, 
kompetensi dan pola kebiasaan baik 
individu maupun kelompok, yang 
menentukan komitmen, gaya dan 
kecakapan suatu organisasi pada 
manajemen kesehatan dan keselamatan. 
Organisasi dengan budaya keselamatan 
yang positif dicirikan dengan komunikasi 
yang berdasarkan pada prinsip saling 
percaya, melalui persepsi bersama tentang 
pentingnya keselamatan dan dengan 
keyakinan tentang efektifitas tindakan 
pencegahan (Sorra & Nieva, 2004). 
 
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di RS 
Bhayangkara Surabaya yang telah 
terakreditasi secara nasional untuk 12 
bidang pelayanan pada bulan Desember 
2011. Akreditasi RS Bhayangkara Surabaya 
akan berakhir masanya berlakunya pada 
tahun 2015. Oleh karena itu, RS 
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Bhayangkara Surabaya akan melakukan 
persiapan untuk melaksanakan akreditasi 
rumah sakit versi 2012. 
Penelitian dilakukan dengan bekerjasama 
dengan tim akreditasi RS Bhayangkara 
Surabaya. Penelitian ini difokuskan pada 4 
standar yang menjadi syarat kelulusan 
tingkat dasar dan yang mempunyai nilai 
diatas 80% dalam akreditasi rumah sakit 
versi 2012. Keempat standar tersebut 
adalah Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), 
Hak Pasien dan Keluarga (HPK), 
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 
serta Peningkatan Mutu dan Keselamatan 
Pasien (PMKP). Kegiatan yang dilakukan 
adalah melakukan telusur dokumen 
masing-masing standar. Hasil telusur 
tersebut disusun rekomendasi untuk 
perbaikan. Untuk lebih jelasnya, tahapan 
yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 1) Sosialisasi tentang Akreditasi; 2) 
Analisis Pemenuhan Standar Akreditasi; 3) 
Rumusan Prioritas Standar Akreditasi yang 
akan Dianalisis; 4) Intervensi Pada Standar 
Akreditasi Prioritas; dan 5) Rekomendasi. 
Hasil penelitian ini disajikan secara 
deskriptif. Analisis dilakukan dengan 
membandingkan standar akreditasi dengan 
kondisi di RS Bhayangkara Surabaya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sosialisasi tentang Akreditasi 
Sebagian besar manajemen dan staf di RS 
Bhayangkara Surabaya belum mengetahui 
tentang akreditasi rumah sakit versi 2012. 
Oleh karena itu, penelitian ini diawali 
dengan sosialisai mengenai standar dan 
elemen penilaian dalam akreditasi rumah 
sakit versi 2012. Peserta dalam sosialisasi 
ini adalah seluruh manajemen rumah sakit, 
termasuk Kepala Rumah Sakit beserta 
manajemen. Tujuan dari sosialisasi ini 
adalah membangun kesadaran manajemen 
rumah sakit mengenai pentingnya 
pencapaian kelulusan akreditasi rumah 

sakit. Sasaran utama dalam sosialisasi ini 
adalah top manajemen agar nantinya dapat 
menggerakkan staf dibawahnya dalam 
mengupayakan pencapaian standar 
akreditasi. Dalam sosialisasi ini dijabarkan 
mengenai pengertian standar dan elemen 
penilaian, gambaran umum 15 standar 
akreditasi yang salah satunya adalah 
keselamatan pasien, serta sistem penilaian 
survei akreditasi dan syarat kelulusan 
akreditasi rumah sakit versi 2012. 
Menurut Botwinick (2006) hanya 
pemimpin senior yang dapat memberikan 
upaya secara produktif dalam organisasi 
pelayanan kesehatan mereka untuk 
mendorong budaya dan komitmen yang 
diperlukan untuk mengatasi sistem yang 
mendasari penyebab kesalahan medis dan 
membahayakan pasien. Katz-Navon (2005) 
menyatakan bahwa ketika keselamatan 
menjadi prioritas utama dalam manajerial 
suatu rumah sakit, maka lebih sedikit 
kesalahan yang ditemukan terjadi. Manajer 
senior perlu menunjukkan komitmen 
mereka pada keselamatan pasien secara 
nyata, misalnya dengan mengunjungi kamar 
perawatan, poliklinik, atau laboratorium. 
Ini disebut sebagai  „Executive Walk Rounds‟ 
dan telah dibuktikan mempengaruhi budaya 
keselamatan pasien (Thomas, 2005).  

Dalam mengkaji budaya keselamatan 
hal yang perlu dikaji antara lain nilai, sikap, 
perilaku, dan norma yang dimiliki oleh 
anggota organisasi. Kajian juga dapat 
meluas pada konteks organisasi seperti 
prioritas pihak manajemen, kecukupan 
pelatihan dan sumber daya, maupun 
kebijakan dan prosedur yang ada. 
Pengkajian dilakukan baik melalui sudut 
pandang pihak manajerial dan staf  (Nieva 
& Sorra, 2003). 

Ditinjau dari sudut pandang 
manajerial, budaya keselamatan pasien 
dikaji melalui kebijakan-kebijakan formal 
maupun standar prosedur operasional yang 
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dimiliki pada organisasi. Sebagai contoh 
kebijakan tentang keselamatan pasien 
antara lain mendorong budaya untuk 
berbagi informasi, mendorong kerja sama 
dalam tim, secara rutin menilai risiko 
terjadinya kesalahan dalam pelayanan, dan 
melibatkan pasien dan keluarga dalam 
pemberian perawatan. Ditinjau dari sudut 
pandang staf, budaya keselamatan pasien 
dikaji melalui persepsi dan perilaku staf 
dalam lingkungan kerja sehari- hari (Nieva 
& Sorra, 2003). 

 
Analisis Pemenuhan Standar 
Akreditasi 
Hasil telusur yang dilakukan lebih 
difokuskan pada telaah dokumen yang ada 
di RS Bhayangkara Surabaya berdasarkan 

elemen penilaian akreditasi rumah sakit 
versi 2012. Penilaian lebih dititikberatkan 
pada standar kelulusan akreditasi tingkat 
dasar, yaitu 4 bab yang mempunyai nilai 
diatas 80%. Penelusuran dokumen 
kelengkapan akreditasi dinilai dengan 
menggunakan checklist yang mengacu pada 
elemen penilaian masing-masing standar 
akreditasi. Hasil penelusuran ini hanya 
menggambarkan ada tidaknya dokumen 
yang dipersyaratkan dalam akreditasi, dan 
tidak menilai ketepatan isi sesuai dengan 
standar akreditasi rumah sakit versi 2012. 
Adapun hasil telaah dokumen yang 
dilakukan berdasarkan temuan di RS 
Bhayangkara Surabaya dapat dilihat pada 
Tabel berikut ini.

 
Tabel Rekapitulasi Keberadaan Dokumen 4 Standar Akreditasi di RS Bhayangkara Surabaya 

Jenis Dokumen Berdasarkan Elemen 
Penilaian 

Jumlah Ada 
Tidak 
Ada 

Persentase 
Dokumen 
Yang Ada 

Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 21 4 17 19,05% 

Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 70 33 37 52,86% 

Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 19 15 4 78,90% 

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 
(PMKP) 

100 1 99 1,0% 

 
Rumusan Prioritas Standar 
Akreditasi yang akan Dianalisis 
Hasil telusur dokumen di RS Bhayangkara 
Surabaya menunjukkan bahwa 4 bab dasar 
tidak memenuhi standar kelulusan yaitu 
lebih dari 80%,. Oleh karena itu, rumusan 
prioritas standar akreditasi rumah sakit 
versi 2012 yang akan dianalisis diurutkan 
berdasarkan standar yang mempunyai 
kekurangan dokumen terbesar hingga 
terkecil. Prioritas standar pertama adalah 
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 
(PMKP) dengan persentase kekurangan 
dokumen mencapai 80%. Prioritas standar 
kedua adalah Sasaran Keselamatan Pasien 
(SKP) dengan persentase kekurangan 

dokumen mencapai 61,95%. Prioritas 
standar ketiga adalah Hak Pasien dan 
Keluarga (HPK) dengan persentase 
kekurangan dokumen mencapai 28,14%. 
Prioritas standar keempat adalah 
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 
dengan persentase kekurangan dokumen 
mencapai 2,10%. 
 
Intervensi Pada Standar Akreditasi 
Prioritas 

Pada masing-masing standar 
akreditasi prioritas intervensi yang 
dilakukan adalah diskusi, observasi, 
wawancara, telusur dokumen, sosialisasi 
dan pelatihan. Intervensi ini dilakukan 
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dengan Kepala Rumah Sakit, Wakil Kepala 
Rumah Sakit, Ketua Tim Akreditasi, Ketua 
Komite Medik, Kepala Instalasi/Unit 
terkait bekerja sama dengan Tim masing-
masing standar.  

Intervensi pada standar Peningkatan 
Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 
menghasilkan 7 dokumen yaitu: 1) Draft 
Pedoman PMKP; 2) Struktur Panitia 
PMKP; 3) Kebijakan PMKP; 4) Program 
PMKP; 5) Panduan Pencatatan dan 
Pelaporan Indikator Mutu dan Insiden; 6) 
Format Indikator Mutu; dan 7) SPO 
Validasi Data. 

Intervensi pada standar Sasaran 
Keselamatan Pasien (SKP) menghasilkan 16 
dokumen yaitu: 1) Draft komite 
keselamatan pasien rumah sakit dan 
program kerjanya; 2) Kebijakan dan 
panduan identifikasi pasien; 3) SPO 
identifikasi pasien; 4) SPO pemasangan dan 
pelepasan gelang pasien; 5) Kebijakan dan 
panduan komunikasi efektif; 6) SPO 
komunikasi via telepon; 7) SPO 
penerimaan instruksi via telepon; 8) Form 
rekam medis pencatatan sistem SBAR; 9) 
Form rekam medis timbang terima sistem 
SBAR; 10) SPO penyimpanan dan 
pembatasan akses obat high alert; 11) SPO 
penandaan lokasi operasi; 12) Kebijakan 
dan panduan hand hygiene; 13) SPO cuci 
tangan menurut WHO; 14) Kebijakan dan 
panduan assesmen dan pencegahan pasien 
resiko jatuh; 15) SPO pemasangan gelang 
resiko jatuh; dan 16) Form rekam medis 
tentang assesmen pasien jatuh.  

Intervensi pada standar Hak Pasien 
dan Keluarga (HPK) menghasilkan 7 
dokumen yaitu: 1); Formulir permintaan 
pelayanan kerohanian; 2) SPO privasi 
pasien; 3) SPO perlindungan terhadap 
kekerasan fisik; 4) Daftar pengunjung RS 
diluar jam besuk; 5) Formulir second 
opinion; 6) SPO penyelesaian complain; 7) 
Formulir general consent. 

Intervensi pada standar Pendidikan 
Pasien dan Keluarga (PPK) menghasilkan 4 
dokumen yaitu: 1) SK tim PKRS; 2) 
Pedoman PKRS; 3) SPO pemberin 
informasi dan edukasi; dan 4) Leaflet untuk 
edukasi pasien. 
 
Kendala 

Pada standar Peningkatan Mutu dan 
Keselamatan Pasien (PMKP), ditemukan 
kendala dokumen belum lengkap, regulasi 
belum dilaksanakan/diimplementasikan 
dengan penuh dan data yang masih kurang. 
Hal ini mengakibatkan implementasi 
program PMKP kurang maksimal dan 
tujuan akreditasi rumah sakit 2012 tidak 
tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh:1) 
Keterbatasan tenaga Tim PMKP/ Standar 
PMKP; 2) Keterbatasan Waktu; dan 3) 
Kurangnya komitmen petugas. Komitmen 
adalah kemauan seseorang untuk berusaha 
maksimal demi organisasi dan memiliki 
penerimaan penuh terhadap nilai dan 
tujuan organisasi (Cooper, 2001). 
Seseorang dengan komitmen yang kuat 
akan memberikan yang terbaik untuk 
pekerjaannya. Kebijakan pimpinan 
mengenai pelayanan berorientasi 
keselamatan pasien, tidak akan berjalan 
baik apabila tidak disertai dengan 
komitmen para pemberi layanan. 
Komitmen terhadap keselamatan pasien 
tidak hanya perlu dimiliki oleh perawat saja 
namun termasuk juga dokter spesialis dan 
seluruh karyawan lain. 

Pada standar Sasaran Keselamatan 
Pasien (SKP), pelaksanaan yang belum 
menyeluruh dikarenakan belum meratanya 
sosialisasi kepada staf rumah sakit lain, juga 
termasuk kepada para dokter spesialis, 
sehingga kebijakan yang dibuat belum 
terlaksana sepenuhnya. Keterbatasan tenaga 
dalam tim SKP dikarenakan anggota tim 
SKP juga merangkap sebagai petugas 
pemberi layanan. Hal ini menyebabkan 
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pekerjaan melengkapi dokumen akreditasi 
kurang maksimal dan hanya dilakukan di 
sela waktu pelayanan pasien. 

Intervensi pada standar Hak 
Pasien dan Keluarga (HPK) telah 
menghasilkan beberapa dokumen, namun 
belum semua dokumen diimplementasikan. 
Kemungkinan penyebab tidak 
diimplementasikan dokumen secara 
maksimal adalah kurangnya komitmen 
petugas, sulitnya membagi waktu dengan 
pekerjaan rutin, serta kurangnya belum 
paham maksud dan tujuan akreditasi. 
 
Rekomendasi 
 Standar Akreditasi yang menjadi 
prioritas adalah PMKP, SKP, HPK, dan 
PPK. Berdasarkan telusur dokumen yang 
dilakukan secara lebih detil/kualitatif 
terhadap standar akreditasi yang telah 
dtetapkan sebagai standart prioritas dan 
telusur pelaksanaannya pada unit terkait di 
RS Bhayangkara Surabaya, maka disusunlah 
rekomendasi untuk pemenuhan Standar 
Akreditasi Prioritas adalah sebagai berikut. 

Bagi Tim Standar PMKP, 
diperlukan komitmen yang tinggi dari 
petugas PMKP masing-masing unit, 
anggota Tim PMKP dan  Ketua PMKP. 
Disarankan adanya 1-2 orang  petugas yang 
full time mengelola program PMKP, karena 
PMKP sangat terkait dengan data indikator 
mutu dan indikator keselamatan pasien 
yang harus dikelola dengan baik. Sebuah 
studi yang dilakukan oleh Robert Alhassan 
menunjukkan bahwa motivasi staf 
berkorelasi dengan kualitas layanan dan 
keselamatan pasien di rumah sakit, oleh 
karena itu strategi meningkatkan motivasi 
staf perlu diterapkan dalam rumah sakit 
(Alhassan, 2013).  Selain itu, diperlukan 
kepatuhan terhadap jadwal yang telah 
dibuat dan adanya pelaporan secara berkala 
kepada Ketua Tim Akreditasi atau Kepala 
Rumah Sakit mengenai kemajuan persiapan 

akreditasi. Rekomendasi yang lain adalah 
membentuk Program Diklat PMKP 
sehingga komunikasi/informasi bisa 
berjalan lancar, baik pelatihan internal 
maupun eksternal, untuk manajemen 
maupun petugas terkait. Hal ini tentunya 
membutuhkan dukungan sistem informasi 
dan anggaran akreditasi. Untuk dokumen 
yang belum ada seperti yang 
direkomendasikan pada elemen penilaian 
yaitu Sensus Harian, Pelaporan indikator 
mutu dan insiden, Program manajemen 
Resiko, Formulir CP dalam rekam medik 
pasien, bisa segera dibuat dan 
diimpelemntasikan. Untuk validasi data, 
bisa dilakukan dengan melakukan 
Benchmark ke rumah sakit yang setara. 

Rekomendasi yang diberikan 
sebagai  upaya untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan standar SKP adalah segera 
membentuk komite keselamatan pasien 
rumah sakit yang bekerja purna waktu 
dalam mengupayakan pemenuhan standar 
akreditasi. Selain itu perlu adanya sosialisasi 
terhadap staf rumah sakit seperti dokter 
spesialis, perawat, staf adminitrasi, dan 
petugas keamanan. 

Rekomendasi dalam rangka 
mengoptimalkan pelaksanaan standar Hak 
Pasien dan Keluarga (HPK) adalah: 1) 
Meningkatkan komitmen petugas terhadap 
tugas yang telah diberikan melalui 
pemberian informasi tentang maksud, 
tujuan dan fungsi akreditasi; 2) Penyesuaian 
jadwal pertemuan, sehingga hasil 
pertemuan/kegiatan lebih maksimal; 3) 
Melakukan sosialisasi dan/atau 
mengikutsertakan dalam diklat tentang 
akreditasi baik didalam maupun diluar 
rumah sakit. 

Rekomendasi pada standar 
Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) 
yaitu: 1) Membentuk tim PKRS; 2) 
Membuat sprin jobdesc agar kegiatan dapat 
segera dilaksanakan; 3) Melakukan 
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sosialisasi agar promosi kesehatan bisa 
segera dilaksanakan seluruh unit terkait; 4) 
Mengumpulkan bahan materi edukasi 
sesuai unitnya sehingga dapat dijadikan 
acuan pemberian edukasi; 5) Menentukan 
pihak yang berwenang memberikan edukasi 
kepada pasien sesuai kompetensinya 
Menurut Armstrong (2009), kompetensi 
adalah skill dan behaviour yang diharapkan 
oleh organisasi untuk diterapkan pleh staf 
dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang 
meliputi knowledge, skill dan attitude. 
Kompetensi seorang tenaga medis dapat 
mempengaruhi keputusan dan tindakan 
yang diambil oleh pasiennya. Apabila 
seorang tenaga medis kurang kompeten di 
bidangnya, maka sangat dimungkinkan 
terjadi hal yang tidak diharapkan sehingga 
membahayakan keselamatan pasien.  
 
SIMPULAN 
Rencana RS Bhayangkara Surabaya untuk 
akan melaksanakan akreditasi versi 2012 
dengan lulus Pratama masih diperlukan 
beberapa upaya baik dari segi input 
(struktur, regulasi/dokumen dan SDM), 
proses (sosialisasi, pelatihan, implementasi 
dan evaluasi) dan output (hasil evaluasi dan 
tindak lanjut).   
Kunci utama keberhasilan pelaksanaan 
akreditasi versi 2012 adalah komitmen 
SDM. Kuantitas dan kualitas tim sangat 
mempengaruhi keberhasilan akreditasi. 
Jumlah petugas yang masih kurang begitu 
juga dengan komitmen petugas yang masih 
kurang dapat menghambat RS Bhayangkara 
Surabaya dalam pemenuhan standar 
akreditasi. Hal ini dikarenakan elemen 
penilaian akreditasi versi 2012 bukan hanya 
pada dokumen tetapi juga pada telusur 
lapangan. 
 
SARAN 
Sehubungan dengan upaya mencapai 
keberhasilan pelaksanaan akreditasi maka 

disarankan kepada RS Bhayangkara 
Surabaya untuk melakukan hal berikut, 
yaitu: 1) Membuat laporan secara berkala 
kepada Ketua Tim Akreditasi atau Kepala 
Rumah Sakit mengenai kemajuan persiapan 
akreditasi; 2) Merealisasikan dokumen yang 
belum ada; dan 3) Melakukan Benchmark ke 
rumah sakit lain yang telah terakreditasi 
untuk validasi data. Untuk mendukung 
pelaksanaan akreditasi, juga diperlukan 
dukungan berupa anggaran akreditasi agar 
dapat merealisasikan program. 
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ABSTRACT 
Introduction. Organizational culture is a common perception that is held firmly by the members of the 
organization and into a system that has in common sense (Robbins, 2007). Organizational culture is also 
defined as a pattern of basic assumptions invented, discovered or developed by certain groups as learning to 
overcome the problems of external adaptation and internal integration of formal and performing well 
(Schein, 2004). 
Cameron and Quinn (2006) states that the value of the organization's strategy, market position and 
technology will be reduced if not accompanied by the typical Cultural Organization. Organizational 
culture can act as force is the key to organizational success. At the company's air Organizational Culture 
strong, all the members in it can be focused into one direction, namely the company's strategy. Companies 
with strong organizational culture, will have a level of effectiveness and efficiency of the realization of a 
better company strategy. 
Cultures provide stability to the organization and running of a number of functions within the 
organization. First, culture has a role set the boundary, meaning that the culture creates a clear distinction 
between an organization with other organizations. Secondly, culture gives a sense of identity to members of 
the organization. Third, facilitate the emergence of a culture of commitment to something larger than one's 
personal self-interest. Fourth, a culture that increases the stability of the social system. 
Likewise with RS PHC Surabaya, are also required to have a strong organizational culture. It is necessary 
for mapping typology of organizational culture in order to develop a strategy that should be chosen to 
realize the expected organizational culture as a tool in the face of stiff competition in the era of AFTA and 
MEA. 
Accomplished research. In the previous study (2009) organizational culture is the fact RS PHC 
Surabaya clan and adhocracy expectations. 
Methods. This study aims to map existing typology of Organizational Culture in RS PHC Surabaya today 
as well as to compare with the study conducted in 2009. Techniques of data collection is done by 
conducting a survey using instruments OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Samples 
taken at random as much as 20% of all the management (Directors, Managers, Head of division, SPI, and 
Responsibility), representatives in each unit executing existing work. Research restriction is a unit that is a 
unit that is under the leadership of manager. 
Results. The fact Organizational Culture RS PHC Surabaya in 2014 is the result of measurement 
Hierarchy with expectations towards the clan. Of the 16 units that were analyzed, 11 units of which shows 
the culture Hierarchy, and 5 units of other work showing clan culture. Organizational Culture expectations 
RS PHC Surabaya in 2014 is clan. 
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Discussion. When compared with previous studies, the current reality in which there has been a shift in 
organizational culture that previously Clan (2009) to Hierarchy (2014) and hopes that previously 
Adhocracy Organizational Culture (2009) became the Clan (2014). 
Conclusion. The fact Cultural Organization (Cultural Hierarchy) and expectations Organizational 
Culture (Culture Clan) in RS PHC Surabaya in 2014 is not in accordance with the Cultural Organization 
expected the mapping in 2009 (Culture Adhocracy). 
Seems the gap between the expected Organizational Culture directors with the expected employee, it is a 
challenge. Some implementations cultural barriers Adhocracy likely caused by a number of routine jobs that 
require employees must follow the procedure, has not coordinated the readiness of relevant units in the 
development are still the lack of innovation and management appreciation of the innovation generated by 
employees. 
However, there is no single organizational culture that better than others, each has advantages and 
disadvantages. Organizational culture said to be good when it is adaptive to changes in the environment 
and has the leverage on the performance of the organization concerned. In preparation for the free market 
competition in the era of AFTA and MEA, the RS PHC Surabaya Cultural Organization requires a more 
externally oriented and have a high degree of flexibility. 
Keywords. Organizational culture, hierarchy, clan, adhocracy, market, OCAI, Cameron and Quinn 
 
PENDAHUUAN 

Budaya Organisasi adalah sebuah 
persepsi umum yang dipegang teguh oleh 
para anggota organisasi dan menjadi sebuah 
sistem yang memiliki kesamaan pengertian 
(Robbins,2007). Bila dijelaskan secara 
sederhana dan kontekstual, Budaya 
Organisasi adalah serangkaian nilai 
organisasi yang muncul dalam bentuk 
perilaku kolektif organisasi dan anggota 
organisasinya. Selama nilai sebuah 
organisasi belum menggambarkan  perilaku 
bersama anggotanya,  maka nilai tersebut 
belum menjadi sebuah Budaya Organisasi. 
Budaya Organisasi didefinisikan pula 
sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, 
ditemukan atau dikembangkan oleh 
kelompok tertentu sebagai pembelajaran 
untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal 
dan integrasi internal yang resmi dan 
terlaksana dengan baik (Schein,2004). 

Cameron dan Quinn (2006) 
menyatakan bahwa nilai strategi organisasi, 
posisi pasar dan teknologi akan berkurang 
bila tidak diiringi dengan adanya Budaya 
Organisasi yang khas. Budaya Organisasi 
dapat bersifat sebagai  kekuatan yang 

menjadi kunci sukses organisasi. Pelaku 
organisasi  akan mampu menarik peluang 
usaha dengan lebih baik dibandingkan 
dengan perusahaan yang belum mempunyai 
budaya perusahaan yang kuat. Perusahaan 
dengan Budaya Organisasi yang kuat, akan 
mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi 
realisasi strategi perusahaan yang lebih 
baik.  

Budaya Organisasi berkaitan dengan 
nilai, kepercayaan dan norma yang dianut 
oleh organisasi (bukan oleh individunya). 
Kepribadian sebuah organisasi seharusnya 
dapat dinilai dan dirasakan oleh pelanggan 
atau pihak lain yang berinteraksi dengan 
organisasi tersebut meskipun tidak 
ditampilkan di dinding sebagai pajangan. 

Menurut Kotter dan Hesket (2011),  
Budaya Organisasi memberikan kontribusi 
bagi kinerja khususnya dalam organisasi 
korporasi. Bukti dari pendapat tersebut  
dapat dilihat bahwa  perusahaan yang 
unggul ternyata mempunyai budaya 
korporasi dan karakter nilai yang kuat. 
Budaya Organisasi juga bisa menjadi 
keunggulan kompetitif bila Budaya 
Organisasi dapat mendukung strategi dan 
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dapat memfokuskan tantangan lingkungan 
organisasi dengan tepat. Organisasi yang 
unggul adalah organisasi yang dipandu oleh 
visi, dimotori oleh nilai dan didukung oleh 
sistem. 

Terdapat 2 dimensi utama budaya, 
dimensi pertama membedakan keefektifan 
budaya yang menekankan pada fleksibilitas, 
keleluasaan dan dinamis dengan kriteria 
keefektifan yang menekankan stabilitas dan 
tatanan kontrol. Sedangkan dimensi kedua 
menekankan pada orientasi internal, 
integritas kesatuan dengan keefektifan yang 
menekankan pada orientasi eksternal, 
diferensiasi dan persaingan (Chatab,2002). 
Tipologi Budaya Organisasi dapat 
dikategorikan dalam empat jenis, yaitu The 
Clan Culture: merupakan tempat yang 
sangat bersahabat untuk bekerja dimana 
orang atau individu yang ada di dalamnya 
saling berbagi satu sama lain mengenai diri 
mereka. Tempat ini seperti sebuah 
tingkatan keluarga. Sang pemimpin, atau 
kepala organisasi, dianggap sebagai mentor 
dan bahkan mungkin sebagai fitur orang 
tua. Organisasi ini dijalankan dengan 
loyalitas atau kesetiaan maupun tradisi. 
Komitmen yang ada di dalamnya sangat 
tinggi.  

Organisasi menekankan manfaat 
jangka panjang dari pengembangan sumber 
daya manusia dan menjunjung tinggi kohesi 
dan moral. Keberhasilan didefinisikan 
dalam hal sensitivitas atau kepekaan 
terhadap pelanggan dan perhatian mereka 
bagi individu lain. Organisasi ini 
merupakan kerja sama tim, partisipasi dan 
konsensus 
a) The Adhocracy Culture: mempunyai arti 

sebuah tempat yang kreatif dan dinamis 
untuk bekerja. Individu yang ada di 
dalam organisasi  menyatukan 
kebutuhan mereka dan berani 
mengambil risiko. Para pemimpin yang 
ada di dalam organisasi dianggap 

sebagai inovator dan pengambil risiko. 
Pemersatu organisasi ini adalah 
komitmen terhadap eksperimentasi dan 
inovasi. Penekanan diberikan pada hal 
menjadi pemimpin atau yang terdepan. 
Tujuan jangka panjang dari organisasi 
adalah pertumbuhan dan sumber daya 
baru. Arti keberhasilan bagi organisasi 
ini adalah mendapatkan produk atau 
jasa yang baru dan unik. Menjadi 
pemimpin atau yang terdepan dalam hal 
produk maupun jasa adalah suatu hal 
yang penting. Organisasi ini 
mendorong inisiatif dan kebebasan 
individu. 

b) The Hierarchy Culture: merupakan 
sebuah tempat yang sangat terstruktur 
dan formal untuk bekerja. Prosedur 
yang ada mengatur dan menetapkan apa 
yang harus dilakukan oleh seseorang. 
Para pemimpin yang ada di dalamnya 
bangga menyebut diri mereka sebagai 
koordinator dan organisator yang 
handal yang selalu memikirkan 
efisiensi. Mempertahankan kelancaran 
pelaksanaan organisasi adalah hal yang 
paling penting. Peraturan dan kebijakan 
formal menyatukan organisasi ini. 
Tujuan jangka panjang mereka adalah 
stabilitas dan kinerja yang efisien, 
kelancaran operasional. Keberhasilan 
didefinisikan dalam hal jadwal 
pengiriman atau penyampaian yang 
lancar dan dapat diandalkan serta 
berbiaya rendah. Manajemen dikatakan 
berhasil jika para pegawai peduli 
dengan ketenagakerjaan dan 
prediktabilitas yang aman. 

c) The Market Culture: mempunyai makna 
sebuah organisasi yang berorientasi 
hasil akhir yang perhatian utamanya 
adalah menyelesaikan suatu pekerjaan. 
Individu yang ada di dalamnya adalah 
individu yang kompetitif dan 
berorientasi tujuan. Para pemimpin 
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yang ada di dalam organisasi ini adalah 
mereka yang bersifat pengendali, 
produsen dan kompetitor. Mereka 
tangguh dan suka menuntut. Yang 
menyatukan organisasi ini adalah 
penekanan pada kemenangan atau 
memenangkan suatu hal. Reputasi dan 
keberhasilan merupakan perhatian yang 
umum. Fokus jangka panjang mereka 
ada pada tindakan kompetitif dan 
pencapaian tujuan dan target yang 
terukur. Keberhasilan didefinisikan 
dalam hal pangsa pasar dan penetrasi. 
Harga yang kompetitif dan 
kepemimpinan adalah hal yang penting. 
Model organisasi ini adalah organisasi 
yang mengendalikan daya saing. 

 
Ada berbagai macam instrumen yang 

dapat digunakan untuk memetakan Budaya 
Organisasi. Beberapa di antaranya adalah: 
Organizational Culture Assesment Instrument 
(OCAI), Organizational Health Index (OHI), 
Organizational Culture Inventory (OCI) dan 
The Denison Organizational Culture Survey 
(DOCS). Dalam penelitian ini instrumen 
yang digunakan adalah OCAI. 

Organizational Culture Assesment 
Instrument (OCAI) merupakan instrumen 
yang digunakan untuk mendiagnosis Budaya 
Organisasi suatu institusi atau organisasi. 
Instrumen ini diperkenalkan oleh Cameron 
dan Quinn (2006)  dalam bentuk kuesioner 
yang dirancang berdasar 4 jenis Budaya 
Organisasi, dan 6 karakteristik budaya. 
Kuesioner terdiri dari 6 kelompok sesuai 
jumlah karakteristik budaya, setiap 
kelompok mempunyai 4 pertanyaan sesuai 
jumlah jenis atau tipe Budaya Organisasi, 
dan masing-masing pernyataan diberi skor, 
bila dijumlahkan skor dari keempat 
pernyataan tersebut harus berjumlah total 
100. 

 

OCAI didasarkan pada model teoritis 
kerangka nilai bersaing (The Competing 
Values Framework). Kerangka ini 
memberikan cara bagi organisasi untuk 
mendiskusikan dan mengintepretasikan 
elemen atau faktor kunci Budaya Organisasi 
yang dimiliki. 
 
BAHAN DAN CARA PENELITIAN 
Metode Pengambilan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan pemetaan tipologi Budaya 
Organisasi yang ada di RS PHC Surabaya 
saat ini serta untuk membandingkan dengan 
penelitian yang pernah dilakukan pada 
tahun  2009.  

Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan melakukan survey  dengan self 
administration questionnaire menggunakan 
instrument OCAI yang diambil dari buku 
“Diagnosing and Changing Organizational 
Culture” karangan Cameron dan Quinn 
(2006)..  

Pelaksanaan ini dilakukan dengan 
megundang responden ke ruang kuesioner. 
Peneliti memberi penjelasan mengenai 
teknik pengisian dan maksud pertanyaan 
jika tidak dimengerti, sehingga data yang 
diperoleh dari hasil pengisian kuesioner 
dapat dipertanggungjawabkan 
keabsahannya. 
Batasan Penelitan 

Yang dimaksud dengan unit kerja 
adalah unit yang ada di bawah pimpinan 
manajer. 

 
Sampel Penelitian 

Sampel secara random sebanyak 
20% semua jajaran manajemen ( Direksi, 
Manajer, Kepala bagian, SPI, dan 
Penanggungjawab), perwakilan pelaksana 
pada setiap unit kerja yang ada dan 
perwakilan tenaga medis fungsional, yang 
di lakukan dengan mengambil sampel. 
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Metode Analisis Data 
Instrumen kuesioner penilaian 

Budaya Organisasi RS PHC Surabaya 
diadopsi dari buku “Diagnosing and Changing 

Organizational Culture” yang telah 
dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. 
Sedangkan metode skoring juga telah 
ditetapkan dalam instrumen tersebut. 

 
HASIL PENELITIAN  
Respond Rate 
Tabel 2. Data Jumlah Responden Yang Diundang dan Yang Datang Memenuhi Undangan 

Pengisian Kuesioner OCAI 

No Unit kerja Undangan 
Jumlah 
Hadir 

Persentase 
Kehadiran 

1 Instalasi Rawat Jalan 19 19 100% 

2 IGD dan Perawatan Intensif 20 19 95% 

3 Instalasi Kamar Operasi dan Sterilisasi 10 10 100% 

4 Instalasi Rawat Inap 34 34 100% 

5 Instalasi Penunjang Medik 14 14 100% 

6 Instalasi Farmasi 16 14 88% 

7 Instalasi Gizi 9 9 100% 

8 Bidang Keperawatan 3 3 100% 

9 Keuangan 13 11 82% 

10 Umum dan Kesekretariatan 11 11 100% 

11 Bangsisman RS 3 3 100% 

12 SDM dan Diklat 7 7 100% 

13 Teknik 7 5 71% 

14 Pemasaran dan Pengembangan Usaha 13 13 100% 

15 SIM RS dan Rekam Medik 7 7 100% 

16 Satuan Pengawas Internal 3 3 100% 

17 Fungsional Medis 10 8 100% 

JUMLAH 199 190  

Sumber : Data Primer 
 

Dari tabel 2. tampak bahwa respond rate terhadap undangan pengisian kuesioner secara 
keseluruhan cukup bagus  yaitu 96 %. Unit yang paling rendah respond rate-nya adalah unit teknik 
yaitu sebesar 71%. Hasil kuesioner ini semuanya dapat dianalisis (100%). 
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Hasil Penilaian Budaya Organisasi 
1. Gambaran Tipologi Budaya Organisasi di RS PHC Surabaya Tahun 2014 

berdasarkan Level Manajemen 
Tabel 3. Hasil Penilaian Kenyataan dan Harapan Tipologi Budaya Organisasi   di RS PHC 

Surabaya Tahun 2014 berdasarkan level manajemen 

Level Kuesioner Clan Adhocracy Market Hierarchy 

RS PHC 
Kenyataan 26,66 20,44 23,17 29,54 

Harapan 28,63 24,36 21,09 25,01 

Direksi  
Kenyataan 28,54 18,27 23,24 23,95 

Harapan 16,46 38,58 33,83 11,15 

Manajer  
Kenyataan 27,53 20,11 22,06 29,89 

Harapan 18,61 30,75 27,52 23,12 

Kepala bagian  
Kenyataan 27,37 19,51 21,83 31,29 

Harapan 27,44 27,98 21,58 23,01 

Penaggung 
jawab 

Kenyataan 26,25 21,00 24,79 27,27 

Harapan 30,06 24,63 20,56 25,00 

Pelaksana  
Kenyataan 27,55 19,59 23,51 29,09 

Harapan 32,87 21,45 17,61 28,03 

Sumber : Data Primer 
Berdasarkan tabel di atas tampak 

bahwa kenyataan budaya organisasi di 
RS PHC Surabaya pada level organisasi, 
level manajer, level kepala bagian, level 
penanggungjawab dan level pelaksana 
adalah sama yaitu hierarchy, sedangkan 
pada level direksi adalah clan.  Harapan 
budaya organisasi untuk level organisasi, 
level penanggungjawab dan level 
pelaksana adalah clan, sedangkan pada 
level direksi, manajer dan kepala bagian 
adalah adhocracy.  
Gambaran tipologi budaya organisasi 
pada level organisasi adalah hierarchy, hal 
ini merupakan petunjuk bagi pihak 

manajemen untuk segera mengambil 
langkah strategis untuk mulai mengubah 
budaya organisasi ke arah yang 
diinginkan guna menjaga eksistensi RS 
PHC Surabaya di masa mendatang. 

 
2. Gambaran Kenyataan dan 

Harapan Tipologi Budaya 
Organisasi di RS PHC Surabaya 
Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan 
unit kerja 

Tipologi Budaya Organisasi RS PHC 
Surabaya berdasarkan hasil penelitian 
tahun 2009 dan 2014 dapat dilihat pada 
tabel 4.5 berikut ini. 

 
Tabel 4. Hasil Penilaian Kenyataan dan Harapan Tipologi Budaya Organisasi di RS PHC 
Surabaya Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan Unit Kerja 

No Unit Kerja 

Budaya Organisasi 

2009 2014 

Kenyataan Harapan Kenyataan Harapan 

1. RS PHC Surabaya Clan Adhocracy Hierarchy Clan 

2. IGD dan ICU Clan Clan Clan Hierarchy 

3. Instalasi Rawat jalan Hierarchy Clan Hierarchy Clan 

4. Instalasi Rawat Inap Clan Clan Clan Clan 

5. Kamar Operasi dan CSSD Market Hierarchy Hierarchy Clan 
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6. Instalasi Penunjang Medis Clan Market Hierarchy Clan 

7. Instalasi farmasi Hierarchy Clan Hierarchy Clan 

8. Instalasi Gizi Clan Clan Clan Adhocracy 

9. Keuangan Hierarchy Clan Hierarchy Clan 

10. Umum Clan Hierarchy Hierarchy Clan 

11. Pemasaran dan 
Pengembangan Produk 

Clan Adhocracy Hierarchy Clan 

12. SIM dan rekam Medik Hierarchy Clan Hierarchy Adhocracy 

13. Teknik Adhocracy Hierarchy Hierarchy Clan 

14. SDM dan Diklat Hierarchy Adhocracy Hierarchy Clan 

15. Keperawatan Adhocracy Clan Clan Hierarchy 

16. Pengembangan Sistem 
manajemen 

Clan Adhocracy Clan Market 

17. Satuan Pengawas Internal Clan Market Hierarchy Adhocracy 

Sumber : Data Unit Diklat 
 

Bila dilihat pada tabel 4. tampak 
bahwa kenyataan Budaya Organisasi RS 
PHC Surabaya  hasil pengukuran tahun 
2009  adalah Clan dengan harapan ke 
arah Adhocracy. Dari 16 unit. kerja yang 
dianalisis, 8 unit di antaranya 
menunjukkan budaya Clan, 5 unit kerja 
yang menunjukkan budaya Hierarchy, 
dan 2 unit kerja menunjukkan budaya 
Adhocracy. Harapan Budaya Organisasi 
RS PHC Surabaya tahun 2009 adalah 
hierarchy. 

Sedangkan kenyataan Budaya 
Organisasi RS PHC Surabaya hasil 
pengukuran tahun 2014  adalah 
Hierarchy dengan harapan ke arah clan. 
Dari 16 unit kerja yang dianalisis, 11 
unit di antaranya menunjukkan budaya 
Hierarchy, dan 5 unit kerja lainnya 
menunjukkan budaya clan. Harapan 
Budaya Organisasi RS PHC Surabaya 
tahun 2014 adalah clan. 

Berdasarkan data diatas terlihat 
bahwa Budaya Organisasi pada tiap unit 
kerja telah terjadi pergeseran dimana  
kenyataan Budaya Organisasi  yang 
sebelumnya Clan (2009) menjadi 
Hierarchy (2014) dan harapan Budaya 
Organisasi yang sebelumnya Adhocracy 
(2009) menjadi Clan (2014). Bila 

dibandingkan budaya orgnisasi pada 
beberapa unit, ada yang masih  sama 
dengan kondisi Budaya Organisasi 
sebelumnya baik dalam penilaian 
kenyataan maupun harapan, namun ada 
juga yang telah mengalami pergeseran. 

 
PEMBAHASAN 

Hasil tipologi Budaya Organisasi RS 
PHC Surabaya yang diharapkan pada tahun 
2009 adalah Adhocracy, namun hasil 
pemetaan tipologi Budaya Organisasi RS 
PHC tahun 2014 adalah Hierarchy 
(kenyataan) dan Clan (harapan).  

Kenyataan tipologi budaya organisasi 
RS PHC Surabaya pada tahun 2009 adalah 
clan,  dan pada 2014 berubah menjadi  
hierarchy. Hal ini menunjukkan bahwa telah 
terjadi perubahan budaya organisasi. 

Secara garis besar faktor penyebab 
terjadinya perubahan Budaya Organisasi  
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

 
 

1. Faktor Eksternal  
Merupakan penyebab perubahan 

yang berasal dari luar, atau lingkungan. 
Sebagai suatu organisasi, RS PHC 
Surabaya bersifat responsif terhadap 
perubahan yang terjadi di 
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lingkungannya. Artinya, perubahan 
dapat  terjadi karena tuntutan 
lingkungan. Beberapa penyebab 
perubahan organisasi yang termasuk 
faktor eksternal meliputi perkembangan 
teknologi, faktor ekonomi, peraturan 
pemerintah, demografi, politik dan 
sosiologi. 

Perkembangan dan kemajuan 
teknologi juga merupakan penyebab 
penting dilakukannya perubahan. 
Organisasi yang tidak tanggap dan tidak 
siap menyerap berbagai temuan 
teknologi tersebut akan tertinggal dan 
pada gilirannya tidak akan sanggup 
bertahan. 

2. Faktor Internal 
Merupakan  penyebab perubahan 

yang berasal dari dalam organisasi yang 
bersangkutan, yang dapat berasal dari 
berbagai sumber antara lain problem 
hubungan antar anggota, problem dalam 
proses kerja sama, problem keuangan, 
perubahan kebijakan lingkungan, 
perluasan wilayah kegiatan dari tujuan 
organisasi, bertambahnya volume 
kegiatan organisasi, serta sikap dan 
perilaku dari anggota organisasi. 

 
Hubungan antar anggota organisasi 

yang kurang harmonis merupakan salah satu 
masalah yang lazim terjadi. Masalah tersebut 
dapat berupa hubungan atasan bawahan 
(hubungan yang bersifat vertikal), dan 
hubungan sesama anggota yang 
kedudukannya setingkat (hubungan yang 
bersifat horizontal).  
Permasalahan atasan bawahan yang sering 
timbul adalah yang menyangkut 
pengambilan keputusan dan komunikasi, 
misalnya keputusan tentang pemberlakuan 
jam kerja yang dianggap terlalu lama 

Masalah yang sering timbul berkaitan 
dengan hubungan sesama anggota organisasi 
pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing 
anggota. 

Proses kerja sama yang berlangsung 
dalam organisasi juga kadang-kadang 
merupakan penyebab dilakukannya 
perubahan. Sistem kerjasama yang terlalu 
birokratis atau sebaliknya dapat 
menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak 
efisien. Sistem birokrasi yang kaku  
menyebabkan hubungan antar anggota 
menjadi bersifat impersonal sehingga  
mengakibatkan rendahnya semangat kerja 
dan menurunkan  produktivitas, demikian 
pula sebaliknya.  

Ketidaksesuaian Budaya Organisasi RS 
PHC Surabaya tahun 2014 dengan harapan 
di tahun 2009 dapat disebabkan oleh kondisi 
yang merupakan kombinasi faktor 
pendorong perubahan Budaya Organisasi 
tersebut. Perubahan budaya yang terjadi 
telah berdampak pada kinerja dimana 
pencapaian kinerja pada unit kerja yang 
bersifat revenue center bagi RS PHC Surabaya 
selama 4 tahun terakhir tidak mengalami 
peningkatan yang signifikan bahkan 
beberapa unit kerja cenderung turun. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih 
mendalam mengenai faktor apa yang 
menjadi penyebab utama perubahan Budaya 
Organisasi yang terjadi agar tidak semakin 
berakibat pada penurunan kinerja. 

 
REKOMENDASI    

Budaya Organisasi terbentuk dengan 
adanya proses yang berkelanjutan dan terus 
menerus, dengan pengaruh dari faktor 
internal maupun eksternal. Faktor internal 
yang paling berpengaruh adalah tipe 
kepemimpinan dan nilai dasar. Perlu 
dilakukan pemetaan Budaya Organisasi 
kembali pada lima tahun mendatang sebagai 
evaluasi atas efektivitas program kerja 
penataan Budaya Organisasi RS PHC 
Surabaya. 
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Dalam spesifikasi jabatan perlu 
ditambahkan komponen penilaian tipe 
kepemimpinan (Leader Type) yang sesuai 
dengan budaya Adhocracy. Sebagai contoh 
tipe kepemimpinan  visioner bagi jabatan 
direktur , dan tipe inovator bagi manajer. 

Program pelatihan sangat 
direkomendasikan untuk pembentukan 
budaya organisasi di masa mendatang. 
Program pelatihan itu harus 
berkesinambungan agar  dapat bermanfaat 
tidak hanya bagi individu yang mendapatkan 
pelatihan namun juga dapat disebarluaskan 
ke seluruh RS PHC Surabaya melalui 
penerapan Knowledge Management 
(Socialization, Externalization, Internalization 
dan Combinaton) 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kenyataan Budaya Organisasi (Budaya 
Hierarchy) dan harapan Budaya Organisasi 
(Budaya Clan) di RS PHC Surabaya pada 
tahun 2014 tidak sesuai dengan Budaya 
Organisasi yang diharapkan pada pemetaan 
tahun 2009 (Budaya Adhocracy).  Budaya 
Hierarchy sering menyebabkan lamanya 
proses penyampaian informasi penting 
dalam pengambilan keputusan (Al-Otaibi, 
2014).  Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Acar & Acar (2014) di beberapa rumah 
sakit di Turki, kinerja yang tinggi dalam 
aspek pelayanan dan keuangan sulit dicapai 
dalam kondisi Budaya Clan.   

Kondisi usia rata-rata dari pegawai RS 
PHC Surabaya berada pada rentang usia 
yang memudahkan proses internalisasi 
budaya, sehingga bila dilaksanakan secara 
lebih intensif dan konsisten  maka Budaya 
Organisasi yang diharapkan dapat dicapai. 
Adanya kesenjangan antara Budaya 
Organisasi yang diharapkan direksi dan 
pegawai merupakan tantangan tersendiri.  
 
 

Beberapa hambatan implementasi budaya 
Adhocracy kemungkinan disebabkan oleh  
banyaknya rutinitas pekerjaan yang 
menuntut pegawai wajib 

mengikuti prosedur, belum 
terkoordinasinya kesiapan unit  terkait 
dalam pengembangan inovasi dan masih 
minimnya apresiasi manajemen terhadap  
inovasi yang dihasilkan oleh pegawai. 

Tidak ada satu Budaya Organisasi yang 
lebih baik daripada yang lain, masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Budaya 
Organisasi dikatakan baik bila bersifat 
adaptif terhadap perubahan lingkungan dan 
memiliki daya ungkit terhadap kinerja 
organisasi yang bersangkutan. Dalam  
persiapan menghadapi persaingan pasar 
bebas di   era AFTA dan MEA  , RS PHC 
Surabaya  membutuhkan Budaya Organisasi 
yang dapat mendukung agar  dapat bersaing 
bukan hanya dengan kompetitor di dalam 
negeri namun juga dari luar negeri. Budaya 
yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah 
budaya yang lebih berorientasi eksternal dan 
memiliki fleksibilitas tinggi. Budaya 
Organisasi  yang diharapkan direksi RS PHC 
Surabaya, yaitu budaya Adhocracy  
membutuhkan komunikasi, apresiasi 
terhadap pencapaian kinerja dan komitmen 
yang kuat dari pimpinan  untuk bisa 
dibentuk.  

Pada penelitian ini direkomendasikan  
untuk mengadakan program pelatihan  yang 
diharapkan dapat  membantu proses 
penataaan Budaya Organisasi di RS PHC 
Surabaya menuju budaya Adhocracy. 
Program tersebut berupa pelatihan 
kepemimpinan yang bertujuan 
meningkatkan kompetensi pimpinan sesuai 
yang dibutuhkan  agar dapat  menjadi change 
agent yang dapat  mengawal suksesnya 
perubahan Budaya Organisasi  di RS PHC 
Surabaya. 
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Abstract 
 

Customer satisfaction is a feeling of pleasure or disappointment after consumers compare between 
performance and expectations (Tjiptono, 2004). Quality of service is how far the difference between reality 
and expectation for the services they receive (Lupiyadi, 2001). In the context of services, the importance of 
the five dimensions that need to be addressed: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. 

Quantitative analysis is a form of analysis that presentation in numbers that can be measured and 
calculated. The rate used in the measurement of the size of the variable is the Likert scale, where a 
respondent faced with several questions and then asked to give the answer (Algifari, 2001). In this research 
to obtain primary data can be done by distributing questionnaires directly to the health center patients. 
Secondary data in this study the info number of patients in January. The statistical analysis method used is 
multiple linear regression. 
 
Keywords: customer satisfaction, quality of service 
 

Abstrak 
Kepuasan  pelanggan adalah merupakan perasaan senang atau kecewa setelah konsumen 

membandingkan antara kinerja dan harapannya (Tjiptono, 2004). Kualitas pelayanan adalah 
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan atas layanan yang mereka terima 
(Lupiyadi, 2001). Dalam konteks pelayanan, pentingnya lima dimensi yang perlu diperhatikan, 
yaitu: tangibles, reliability, assurance responsiveness, and empathy. 

Analisis kuantitatif adalah suatu bentuk analisis yang penyajiannya dalam angka-angka 
yang dapat diukur dan dihitung. Tingkat ukuran yang dipakai dalam pengukuran variabel adalah 
dengan skala Likert, dimana seorang responden dihadapkan pada beberapa pertanyaan kemudian 
diminta memberikan jawabannya (Algifari, 2001). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 
primer dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner langsung kepada pasien Puskesmas. 
Data sekunder dalam penelitian ini info jumlah pasien pada bulan Januari. Metode analisis 
statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
Kata kunci: kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan 
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PENDAHULUAN 
Puskesmas merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang 
menghasilkan produk jasa berupa pelayanan 
kesehatan yang ada disekitar masyarakat. 
Puskesmas mempunyai kewajiban untuk 
memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. 

Puskesmas harus melayani pasien dengan 
sebaik-baiknya. karena puskesmas merupakan 
public service yang seharusnya memberikan 
pelayanan yang baik. Serta harus memiliki 
profesionalitas didalam bekerja. Untuk dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan, pihak 
Puskesmas harus mengetahui apakah 
pelayanan yang telah diberikan kepada 
pasien/pelanggan selama ini telah sesuai 
dengan apa yang di harapan pasien/pelanggan 
atau belum. 
 
TINJAUAN TEORITIS 

Kepuasan  pelanggan adalah merupakan 
perasaan senang atau kecewa setelah 
konsumen membandingkan antara kinerja dan 
harapannya (Tjiptono, 2004). Dalam 
meningkatkan kualitas dari jasa / pelayanan 
terdiri dari 5 dimensi (Zeithamil, Bitner, 
1996), yaitu reliability, responsiveness, 
emphaty, assurance, dan tangibles.  

Pelayanan merupakan setiap tindakan atau 
kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 
pihak kepada pihak lain,  pada dasarnya tidak 
bewujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan apapun, (Kotler, 2000). Kualitas 
pelayanan sebagai ukuran seberapa baik 
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 
dengan harapan pelanggan (Lewis & Booms 
dalam Tjiptono & Chandra, 2005). 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau menjelaskan variabel 
yang lain (Umar, 2003). Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah Bukti Langsung, 
Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan 
Empati. Variabel terikat adalah variabel yang 
dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 
independent (Umar, 2003). Variabel terikat 
dalam penelitian ini adalah kepuasan 
pelanggan. 
 
Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan individu yang mendapatkan 
pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Jagir, 
adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
150 pasien per hari. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pasien yang berobat pada bulan 
Januari yang berjumlah 150 pasien. Jenis 
sampel yang digunakan adalah sampel 
insidensial yaitu penentuan sampel secara acak 
yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 
cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2005). 
Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 
30 pasien. 
 
Metode Pengumpulan Data 
1. Analisis Data Kualitatif 
2. Analisis data Kuantitatif (uji validas dan uji 

realibilitas) 
3. Data Asumsi Klasik 
4. Uji Koefisien Regresi Linier Berganda 
5. Analisis RegresiLinear Berganda 
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HASIL PENELITIAN 
1. Karakteristik Harapan Respon Terhadap 

Layanan 
a. Distribusi Frekuensi Responden 

Berobat Ke Puskesmas 
30 responden  diperoleh frekwensi 
responden sebagian besar datang ke 
Puskesmas Jagir 3 kali sebanyak 36.67 
%  terdiri dari 11 orang dan sebagian 
kecil datang 5 kali sebanyak 16,67 % 
terdiri dari 5 orang. 

b. Distribusi Alasan Responden Berobat 
Ke Puskesmas 
30 responden  diperoleh alasan 
responden sebagian besar datang ke 
Puskesmas Jagir sukarela  sebanyak 
83.33 %  terdiri dari 25 orang dan 
sebagian kecil terpaksa sebanyak 16,67 
% terdiri dari 5 orang. 

c. Distribusi Cara Pembayaran Responden 
Berobat Ke Puskesmas 
30 responden  diperoleh cara 
pembayaran responden sebagian besar 
dengan Jamkesmas sebanyak 50 %  
terdiri dari 15 orang dan sebagian kecil 
Askes sebanyak 10 % terdiri dari 3 
orang. 

d. Distribusi Mulai Jam Layanan Di Loket 
Puskesmas Jagir 
30 responden  diperoleh mulai jam 
layanan loket sebagian besar dengan jam 
07.30 Wib  sebanyak 56.67 %  terdiri 
dari 17 orang dan sebagian kecil jam 
07.00 sebanyak 43,33 % terdiri dari 13 
orang. 

e. Distribusi Jarak Dari Rumah Ke 
Puskesmas Jagir 
30 responden  diperoleh jarak dari 
rumah ke Puskesmas Jagir sebagian 
besar dekat sebanyak 56.67 %  terdiri 
dari 17 orang dan sebagian kecil Jauh 
sebanyak 43,33 % terdiri dari 13 orang. 

2. Karakteristik Kepuasan Pelanggan 
Distribusi kualitas pelayanan dengan 
kepuasan responden terhadap Puskesmas 
Jagir 30 responden  diperoleh data 
karakteristik kualitas pelayanan dengan 
kepuasan responden terhadap Puskesmas 
Jagir, sebagian besar puas sebanyak 
53.33% terdiri dari 16 orang dan sebagian 
kecil tidak puas sebanyak 46.67% terdiri 
dari 14 orang. 

3. Distribusi ketepatan  waktu petugas loket 
mulai pelayanan 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
ketepatan  waktu petugas loket mulai 
pelayanan sebagian besar puas sebanyak 
53.33% terdiri dari 16 orang dan sebagian 
kecil sangat tidak puas sebanyak 10 % 
terdiri dari 3 orang. 

4. Distribusi Kecepatan Petugas Dalam 
Melayani  Konsumen 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Kecepatan Petugas Dalam Melayani  
Konsumen sebagian besar puas dan tidak 
puas sebanyak 46.66% terdiri dari 14 
orang dan sebagian kecil sangat tidak puas 
sebanyak 6.68 % terdiri dari 2 orang. 

5. Distribusi Petugas Loket Memberikan 
Informasi Yang Akurat Tentang Alur 
Pelayanan 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Petugas Loket Memberikan Informasi 
Yang Akurat Tentang Alur Pelayanan 
sebagian besar tidak puas sebanyak 43.33% 
terdiri dari 13 orang dan sebagian kecil 
sangat puas sebanyak 3.33 % terdiri dari 1 
orang. 

6. Distribusi Petugas Loket Melayani 
Konsumen Sesuai Antrian 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Petugas Loket Melayani Konsumen Sesuai 
Antrian sebagian besar tidak puas sebanyak 
46.67% terdiri dari 14 orang dan sebagian 
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kecil sangat puas sebanyak 3.33 % terdiri 
dari 1 orang. 

7. Distribusi Petugas Loket Jarang Melakukan 
Kesalahan Dalam Melayani Konsumen 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Petugas Loket Jarang Melakukan 
Kesalahan Dalam Melayani Konsumen 
sebagian besar puas sebanyak 50 % terdiri 
dari 15 orang dan sebagian kecil sangat 
tidak puas sebanyak 6.67 % terdiri dari 2 
orang. 

8. Distribusi Kesigapan Petugas Loket Dalam 
Melayani Konsumen 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Kesigapan Petugas Loket Dalam Melayani 
Konsumen sebagian besar tidak puas 
sebanyak 53.33 % terdiri dari 16 orang 
dan sebagian kecil sangat puas sebanyak 
3.33% terdiri dari 1 orang. 

9. Distribusi Petugas Loket Mampu 
Menjelaskan Kepada Konsumen Berapa 
Lama Pelayanan Di Loket 
30 responden  diperoleh data karakteristik 
Petugas Loket Mampu Menjelaskan 
Kepada Konsumen Berapa Lama Pelayanan 
Di Loket  sebagian besar tidak puas dan 
puas sebanyak 46.67% terdiri dari 14 
orang dan sebagian kecil sangat puas dan 
sangat tidak puas sebanyak 3.33% terdiri 
dari 1 orang. 

10. Distribusi Petugas Loket Selalu Bersedia 
Membantu Menjelaskan Kepada 
Konsumen Yang Kebingungan 
30 responden  diperoleh Petugas Loket 
Selalu Bersedia Membantu Menjelaskan 
Kepada Konsumen Yang Kebingungan 
sebagian besar tidak puas sebanyak 
43.33%  terdiri dari 13orang dan 
sebagian kecil sangat tidak puas sebanyak 
3.33% terdiri dari 1 orang. 

11. Distribusi Petugas Loket Selalu 
Mengingatkan Kepada Konsumen Tentang 
Persyaratan Yang Harus Di Lengkapi 
30 responden  diperoleh Petugas Loket 
Selalu Mengingatkan Kepada Konsumen 
Tentang Persyaratan Yang Harus Di 
Lengkapi sebagian besar tidak puas dan 
puas sebanyak 46.67 %  terdiri dari 14 
orang dan sebagian kecil sangat puas 
sebanyak 6.66 % terdiri dari 2 orang. 

12. Distribusi Petugas Loket Memberikan 
Rasa Nyaman 
30 responden  diperoleh Petugas Loket 
Memberikan Rasa Nyaman sebagian 
besar puas dan puas sebanyak 53.33%  
terdiri dari 16orang dan sebagian kecil 
sangat puas sebanyak 46.67% terdiri dari 
14 orang. 

13. Distribusi Petugas Melayani Tanpa Keragu 
– Raguan 
30 responden  diperoleh Petugas 
Melayani Tanpa Keragu – Raguan 
sebagian besar puas dan puas sebanyak 50 
%  terdiri dari 15 orang dan sebagian 
kecil sangat puas sebanyak 6.67% terdiri 
dari 2 orang. 

14. Distribusi Petugas Mampu Menjelaskan 
Pelayanan Yang Ada Di Puskesmas Jagir 
30 responden  diperoleh Petugas Mampu 
Menjelaskan Pelayanan Yang Ada Di 
Puskesmas Jagir  sebagian besar puas dan 
puas sebanyak 46.67 %  terdiri dari 14 
orang dan sebagian kecil sangat puas 
sebanyak 10 % terdiri dari 3 orang. 

15. Distribusi Persyaratan Pendaftaran Yang 
Tidak Rumit 
30 responden  diperoleh Persyaratan 
Pendaftaran Yang Tidak Rumit sebagian 
besar tidak puas sebanyak 50 %  terdiri 
dari 15 orang dan sebagian kecil sangat 
puas sebanyak 3.33 % terdiri dari 1 
orang. 
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16. Distribusi Kemudahan Dalam 
Menghubungi Petugas Sebelum Pelayanan 
30 responden  diperoleh Kemudahan 
Dalam Menghubungi Petugas Sebelum 
Pelayanan sebagian besar puas sebanyak 
50 %  terdiri dari 15 orang dan sebagian 
kecil sangat tidak puas sebanyak 3.33 % 
terdiri dari 1 orang. 

17. Distribusi Petugas Melayani Dengan 
Ramah 
30 responden  diperoleh Petugas 
Melayani Dengan Ramah sebagian besar 
tidak puas sebanyak 46.67 %  terdiri dari 
14 orang dan sebagian kecil sangat tidak 
puas dan sangat puas sebanyak 6.67% 
terdiri dari 2 orang. 

18. Distribusi Ruang Tunggu Loket Bersih 
30 responden  diperoleh Ruang Tunggu 
Loket Bersih sebagian besar tidak puas 
sebanyak 46.67 %  terdiri dari 14 orang 
dan sebagian kecil sangat tidak puas dan 
sangat puas sebanyak 3.33% terdiri dari 1 
orang. 

19. Distribusi Kelengkapan Peralatan Sound 
Sistem Di Ruang Loket 
30 responden  diperoleh Kelengkapan 
Peralatan Sound Sistem Di Ruang Loket 
sebagian besar puas sebanyak 43.33 %  
terdiri dari 13 orang dan sebagian kecil 
sangat tidak puas sebanyak 6.67% terdiri 
dari 2 orang. 

20. Distribusi Kerapihan Petugas Dalam 
Berpakaian 
30 responden  diperoleh Kerapihan 
Petugas Dalam Berpakaian sebagian besar 
puas sebanyak 50 %  terdiri dari 15 orang 
dan sebagian kecil sangat puas sebanyak 
6.67% terdiri dari 2 orang. 

21. Distribusi Kemudahan Dalam 
Menghubungi Petugas Loket Setelah 
Pelayanan 

30 responden  diperoleh Kemudahan 
Dalam Menghubungi Petugas Loket 
Setelah Pelayanan  sebagian besar puas 
sebanyak  50 %  terdiri dari 15 orang dan 
sebagian kecil sangat puas sebanyak 
3.33% terdiri dari 1 orang. 

22. Distribusi Petugas Loket Mau Melayani 
Walaupun Melebihi Jam Loket (Kondisi 
Darurat) 
30 responden  diperoleh Petugas Loket 
Mau Melayani Walaupun Melebihi Jam 
Loket (Kondisi Darurat) sebagian besar 
tidak puas sebanyak  50 %  terdiri dari 15 
orang dan sebagian kecil sangat puas 
sebanyak 3.33% terdiri dari 1 orang. 

 
PEMBAHASAN 
 Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
nilai minimum, maksimum, range, mean dan 
standar deviasi dari satu variabel dependen 
yaitu kepuasan konsumen dan lima variabel 
independent yaitu bukti langsung, 
kehandalan, jaminan, daya tanggap dan 
empati. Statistik deskriptif berkaitan dengan 
pengumpulan dan peringkat data. Statistik 
deskriptif menggambarkan karakter sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
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