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RINGKASAN 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis   

pengaruh  kualitas pelayanan pada pasien BPJS 
Kesehatan Mandiri berdasarkan dimensi safety 

,effective, efficiency, timeliness, patient 

centeredness, dan equity  secara parsial dan 

simultan terhadap kepuasan pasien rawat jalan 
pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan (RS 

Santa Elisabeth Medan) .   

Jumlah sampel 96  responden,   metode 
pengumpulan data  koesioner dan dokumentasi 

dan teknik analisis data regresi linier  berganda.   

Hasil penelitian menunjukkan  persamaan  
:  Y = 3,337  +  0,146X1  +  0,175X2  + 0,171X3  + 

0,261X4 + 0,340X5 + 0,435X6.  Artinya  Safety , 

Effective, Efficiency , Timeliness, Patient 

Centeredness dan Equity  berpengaruh positif 
terhadap kepuasan pasien BPJS Mandiri rawat 

jalan di RS Santa Elisabeth Medan. Dimensi 

Equity mempunyai pengaruh yang lebih besar 
terhadap kepuasan pasien  dibandingkan dengan 

dimensi yang lain. Hasil uji F dan Uji t, 

menunjukkan dimensi Safety , Effective , 

Efficiency , Timeliness , Patient Centeredness 
dan Equity  berpengaruh signifikan secara 

simultan  dan parsial terhadap kepuasan pasien 

BPJS Mandiri rawat jalan di RS St. Elisabeth 
Medan. Nilai Koefisien korelasi sebesar 0,746 

artinya keenam dimensi ( Safety , Effective , 

Efficiency , Timeliness , Patient Centeredness 
dan Equity ) mempunyai hubungan yang kuat 

terhadap Kepuasan Pasien sedangkan koefisien 

determinasi sebesar 55,6%, artinya ke-6(enam) 

dimensi Safety, Effective , Efficiency , Timeliness 
, Patient Centeredness dan Equity  mampu 

menjelaskan 55,6 %  terhadap Kepuasan Pasien 

Rawat Jalan sedangkan 44,4% dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain. Hendaknya  pihak  rumah 

sakit memberikan pemikiran positif kepada 

pasien BPJS mandiri dan sekaligus 
meningkatkan kualitas pelayanannya. 

 

     Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan 

Pasien, Safety, Effective , 
Efficiency , Timeliness  dan 

Patient Centeredness. 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan masyarakat Indonesia 

masih jadi permasalahan dan persoalan bagi 

negara dan pemerintah dimana kualitas 

kesehatan masyarakat terutama masyarakat 

menengah kebawah masih dikatakan kurang, 

hal ini dapat dilihat dengan masih sulitnya 

masyarakat tersebut di dalam mendapatkan 

pelayanan pengobatan. Setiap masyarakat 

tersebut mendapatkan haknya sebagai warga 

negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

yang berlaku yaitu UUD 1945 tentang Hak 

Asasi Manusia dalam Pasal 28 H ayat 1 

menjelaskan “hak untuk hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 

Pemerintah selalu berupaya 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

secara nasional dengan menggunakan 

jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan 

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

untuk seluruh warga negara yang mana ini 

merupakan Hak Asasi Manusia. Program 

jaminan sosial ini dimulai dari Jamkesmas, 

Jamkesda, ASKES dan terakhir muncul yang 

namanya Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan 

program baru pemerintah. Pogram ini, 

memiliki landasan hukum kesehatan sesuai 

dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan. Pada tahun 2019, 

pemerintah menargetkan semua masyarakat 

sudah mendapatkan jaminan kesehatan 

(BPJS). 

Peserta atau masyarakat yang 

dimaksudkan disini yaitu masyarakat 

pengguna BPJS Mandiri.  Masyarakat ini 

merupakan golongan masyarakat biasa yang 

terdiri dari Petani, Nelayan, Pedagang, 

Tukang Ojek, Pekerja Mandiri Bengkel dan 

sebagainya yang memiliki status 

perekonomian menengah kebawah yang 

selalu membayar tiap bulannya secara 
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langsung tanpa ada potongan gaji seperti 

Pegawai Swasta dan PNS. Masing-masing 

individu ini, juga berbeda baik itu suku 

bangsa, pekerjaan atau tingkat pendidikan 

yang akan mempengaruhi asumsi atau 

persepsi mereka tentang pelayanan 

kesehatan.   

Tingginya biaya kesehatan semakin 

menyulitkan masyarakat untuk memperoleh 

layanan kesehatan. Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk  meringankan 

beban pembiayaan kesehatan dengan 

memberikan jaminan kesehatan untuk 

masyarakat seperti adanya Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN).   

Berdasarkan undang-undang  nomor 

24 tahun  2011, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) akan menggantikan 

sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada 

di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan 

kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi 

BPJS Kesehatan. Pada awal 2014, PT. Askes 

menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan 

mampu memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat lebih baik lagi dari 

tingkat awal hingga pelayanan paripurna 

(Putri, 2014). 

Namun, masih banyak persoalan 

yang terjadi di rumah sakit terkait dengan 

pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. 

Persoalan pertama BPJS Kesehatan sudah 

muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS 

menerapkan aturan bahwa kartu pengguna 

BPJS baru bisa aktif sepekan setelah 

pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa 

tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda. 

Selanjutnya, rujukan lembaga jasa kesehatan 

yang ditunjuk BPJS Kesehatan juga terbatas 

dan tidak fleksibel .  

Menurut Pratiwi et al. (2014) 

kepuasan merupakan hasil evaluasi 

(penilaian) konsumen terhadap berbagai 

aspek kualitas pelayanan. Menyatakan 

kualitas pelayanan harus dimulai dari 

kebutuhan konsumen dan berakhir pada 

persepsi konsumen (Tjiptono dan Chandra, 

2011). Kepuasan pasien atau peserta 

asuransi merupakan salah satu faktor yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan keberhasilan progam pelayanan. 

Hal ini berarti kualitas yang baik dari suatu 

layanan bukan berdasar pada persepsi 

penyedia jasa, tapi berdasarkan pada 

persepsi konsumen karena konsumenlah 

yang menikmati pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan (Trisnawati, 2015). 

Menurut Wijono (dalam Safrudin, 2012) 

pelayanan kesehatan yang bermutu dengan 

menggunakan strategi utama persaingan 

perusahaan yaitu berorientasi pada kepuasan 

pasien akan mampu bertahan di tengah 

persaingan global yang semakin kuat. 

Rumah sakit dituntut terakreditasi 

dan berstandar internasional, maka akreditasi 

JCI (Joint Commision International) 

memiliki standar bahwa keselamatan pasien 

dan peningkatan mutu merupakan tonggak 

akreditasi internasional tersebut. Di samping 

itu menurut Peraturan Presiden nomor 12 

Tahun 2013 pasal 42 menyebutkan bahwa 

pelaksanaan pelayanan kesehatan pada 

peserta JKN harus memperhatikan mutu 

pelayanan dan berorientasi pada keamanan 

pasien, efektivitas pelayanan,  kesesuaian 

dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi 

biaya. 

Menurut Trisnawati (2015), terdapat 

perbedaan bermakna antara harapan dan 

persepsi responden pada masing-masing 

dimensi pada masa pelaksanaan Askes dan 

JKN dengan nilai sig 0,000 (CI 95%). Gap 

terbesar pada masa Askes terdapat pada 

dimensi reliability (keandalan) dengan skor 

gap yaitu -0,87 dan gap terbesar pada masa 
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JKN juga terdapat pada dimensi reliability 

(keandalan) dengan skor gap -1,49. Selain 

itu, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan bermakna antara 

kepuasan responden pada masa Askes dan 

JKN dengan nilai sig 0,004 (CI 95%). 

Perbedaan nilai gap kepuasan pada masa 

Askes dan JKN terbesar pada dimensi 

reliability (keandalan) dengan skor gap 0,62.  

Jumlah pasien BPJS Kesehatan Mandiri 

rawat jalan di RS Santa Elisabeth Medan   

tahun 2018. 

Tabel 1.  Jumlah Pasien BPJS Kesehatan 

Mandiri Rawat Jalan Di Rumah 

Sakit Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2018 
No Bulan Jumlah Pasien  

1 Januari 3.412 

2 Februari 3.133 

3 Maret 3.513 

4 April 3.479 

5 Mei 3.524 

6 Juni 2.683 

7 Juli 3.698 

8 Agustus 3.139 

9 September 1.518 

10 Oktober 1.207 

11 November 999 

12 Desember 769 

 Jumlah 31.070 
Sumber : RS  Sakit Elisabet Medan Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel  di atas terlihat 

bahwa jumlah pasien BPJS Kesehatan 

Mandiri rawat jalan di RS Santa Elisabeth 

Medan mengalami fluktuasi setiap bulannya. 

Hal ini bisa saja terjadi disebakan beberapa 

hal yaitu pada bulan tertentu jumlah pasien   

BPJS Kesehatan Mandiri yang datang ke 

rumah sakit tersebut memang mengalami 

penurunan dengan asumsi kualitas pelayanan 

tetap terjaga dengan baik atau dampak dari  

pengaruh dimensi kualitas pelayanan (safety 

,effective, efficiency, timeliness, patient 

centeredness, dan equity) terhadap kepuasan 

pasien BPJS Kesehatan Mandiri rawat jalan 

di RS Santa Elisabeth Medan.  

Berdasarkan hasil uraian di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di RS Santa Elisabeth Medan 

dengan judul : Analisis Kualitas Pelayanan 

Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Terhadap 

Kepuasan Pasien Rawat Jalan Pada RS Santa 

Elisabeth Medan. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 

Apakah  kualitas pelayanan pada pasien 

BPJS Kesehatan Mandiri berdasarkan 

dimensi safety ,effective, efficiency, 

timeliness, patient centeredness, dan equity 

berpengaruh signifikan secara parsial dan 

simultan terhadap kepuasan pasien rawat 

jalan pada RS Santa Elisabeth Medan ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pemasaran  

Pemasaran sebenarnya berkembang 

sejak adanya kebutuhan manusia dan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui 

pertukaran. Menurut American Marketing 

Association (AMA) dalam Kotler dan Keller 

(2009:5), “pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi 

dan pemangku kepentingannya”.  

Menurut Kotler (2012), ”pemasaran 

adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa baik kepada 

para konsumen saat ini maupun konsumen 

potensial”. Menurut Candra (2005:1), 

“pemasaran (marketing) mencakup proses 
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sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, 

penawaran, dan pertukaran barang dan jasa 

yang bernilai satu sama lain”. 

Kesimpulan  pemasaran adalah 

proses menganalisis, merencanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan 

program-program yang mencakup 

pengkonsepan produk, penetapan harga, 

promosi, dan distribusi dari produk, jasa dan 

gagasan yang dirancang untuk menciptakan 

dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

  

2.2. Konsep Inti Pemasaran  

Abdullah dan Tantri (2013:14), konsep inti 

pemasaran dimulai dari :  

1. Kebutuhan, keinginan dan permintaan. 

Kebutuhan adalah keadaan merasa tidak 

memiliki kebutuhan dasar. Keinginan adalah 

hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan 

tersebut. Permintaan adalah keinginan akan 

sesuatu yang didukung dengan kemampuan 

serta kesediaan membelinya.  

2. Produk . Orang memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya dengan barang dan jasa. 

Produk adalah sebagai sesuatu yang dapat 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan. Pentingnya suatu produk fisik 

bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi 

pada jasa yang dapat diberikannya.  

3. Nilai biaya dan kepuasan. Pemasaran yang 

berhasil jika memberi nilai dan kepuasan 

kepada pembeli sasaran. Pembeli memilih 

penawaran yang berbeda - beda berdasarkan 

persepsinya akan penawaran yang 

memberikan nilai tersebut. Nilai 

mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, dan 

biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

4. Pertukaran transaksi dan hubungan. 

Pemasaran timbul saat orang memutuskan 

untuk memenuhi kebutuhan serta 

keinginannya dengan pertukaran. Pertukaran 

merupakan salah satu elemen dari empat 

cara orang mendapatkan suatu produk, yaitu 

dengan menghasilkan sendiri, memaksa, 

meminta-minta dan pertukaran.   

5. Pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan 

potensial yang memiliki kebutuhan atau 

keinginan tertentu serta mau dan mampu 

turut dalam pertukaran untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan itu. Jadi, besarnya 

pasar tergantung pada jumlah orang yang 

memiliki kebutuhan, sumber daya yang 

diminati orang lain, dan mau menawarkan 

sumber daya itu untuk ditukar supaya dapat 

memenuhi keinginan mereka. Semua istilah 

pasar menunjukkan tempat di mana penjual, 

dan pembeli berkumpul untuk bertukar 

barang-barang mereka.  

6. Pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah 

kegiatan manusia dalam hubungannya 

dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja 

dengan pasar untuk mewujudkan transaksi 

yang mungkin terjadi dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan manusia.  

 

Bauran Pemasaran  

Menurut Kotler (2005), bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk terus menerus mencapai tujuan 

pemasaran di pasar sasaran. Menurut Umar 

(2005) terdapat empat (4) variabel utama 

dalam bauran pemasaran yang dikenal 

dengan 4P yaitu:  

1. Product (produk). Produk adalah suatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi suatu keinginan atau 
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kebutuhan. Faktor-faktor yang 

terkandung dalam suatu produk adalah 

mutu, penampilan, gaya, merek, 

pengemasan, ukuran, jenis dan jaminan.  

2. Price (harga). Sejumlah uang yang 

dibebankan untuk mendapatkan produk 

atau jasa.  Dalam menentukan harga 

diperlukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi baik langsung maupun 

tidak langsung.  

3. Place (distribusi). Saluran distribusi yaitu 

sekelompok organisasi yang saling 

tergantung dalam keterlibatan mereka 

pada proses yang memungki nkan suatu 

produk atau jasa tersedia bagi pengguna 

atau konsumsi oleh konsumen atau 

pengguna industrial.  

4. Promotion (promosi). Promosi 

merupakan bagian dari keseluruhan 

aktivitas perusahaan yang menangani 

tentang komunikasi dan menawarkan 

produknya kepada target pasar.  

Untuk perusahaan jasa, dibutuhkan 

3P lain yaitu :  

1. People (orang / sumber daya manusia) 

.Semua jasa disediakan oleh orang yang 

bekerja di perusahaan jasa tersebut, maka 

seleksi, training dan motivasi karyawan 

menjadi sangat penting untuk 

memberikan nilai tambah yang berbeda 

dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

2. Physical Evidence (bukti fisik). 

Perusahaan jasa butuh untuk 

membuktikan kualitas jasa yang diberikan 

dengan bukti fisik atau presentasi, 

mengingat jasa adalah produk yang tidak 

tampak (intangible). 

3. Process (proses). Perusahaan jasa dapat 

memilih untuk menyediakan jasa dalam 

bentuk proses yang berbeda sehingga 

menimbulkan kesan tersendiri pada 

konsumen, mulai dari menerima pesan 

hingga menngantarkan pesan yang 

diminta.  

 

Pengertian Jasa dan Karakteristik Jasa 

Menurut Payne (2000), menyatakan 

bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi yang 

memiliki sejumlah elemen (nilai atau 

manfaat) intangibel yang berkaitan 

dengannya, yang melibatkan sejumlah 

interaksi dengan pelanggan atau dengan 

barang - barang, tetapi  tidak  menghasilkan  

transfer  kepemilikan.   

 Menurut Ratnasari (2011) jasa adalah 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan kepada satu pihak ke pihak lain, 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.

 Menurut Fandy Tjiptono (2010:7) 

jasa didefinisikan sebagai sistem yang 

menyediakan sesuatu yang dibutuhkan 

publik, diorganisasikan oleh pemerintah atau 

perusahaan swasta. 

Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012), jasa memiliki empat karakteristik , 

yaitu :  

1. Tidak Berwujud (Intangibility). Jasa 

merupakan hal yang tidak dapat dilihat, 

diraba, dirasa, didengar, dicium, atau 

menggunakan indra lainnya sebelum jasa 

itu dibeli. Hal tersebut membedakan jasa 

dengan hasil produksi berupa barang dari 

perusahaan. Wujud dari suatu produk jasa 

yaitu seperti perbuatan, penampilan, atau 

sebuah usaha lainnya yang tidak dapat 

disimpan, dipakai, atau diletakan di suatu 

tempat yang diinginkan. Wujud produksi 

jasa ini dapat memberikan pengalaman 

serta dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen.  

2. Tidak Terpisahkan (Inseparability). Jasa 

tidak terpisahkan dari penyedia pelayanan 

atau jasanya, baik orang-orang maupun 
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mesin. Jika seorang karyawan 

memberikan jasa atau pelayanan, maka 

karyawan menjadi bagian dari proses 

pelayanan tersebut karena konsumen juga 

hadir pada saat jasa diberikan. Jasa 

diberikan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Berbeda dengan barang fisik 

yang diproduksi, yang disimpan dalam 

persediaan, didistribusikan lewat berbagai 

penjualan, dan baru kemudian dapat 

dikonsumsi, biasanya jasa ditawarkan 

terlebih dahulu kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan atau sering 

disebut tidak terpisahkan. 

3. Bervariasi (Variability). Jasa sangat 

banyak variasinya karena jasa selalu 

tergantung pada siapa yang menyediakan 

dan kapan hal itu terjadi serta dimana jasa 

itu dilakukan. Hal ini membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan karyawan 

bervariasi tergantung dengan energi dan 

pemikiran yang dimilikinya saat melayani 

konsumennya. 

4. Tidak Tahan Lama (Perishability). Suatu 

jasa tidak dapat disimpan untuk 

digunakan dalam jangka waktu yang 

lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi 

masalah bila permintaan tetap. Tetapi jika 

permintaan akan jasa tersebut 

berfluktuasi, maka perusahaan jasa dapat 

menghadapi masalah. 

 

Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien merupakan sesuatu 

yang sangat penting bagi penyedia jasa 

layanan kesehatan atau rumah sakit. Jika 

rumah sakit ingin tetap bertahan dalam 

persaingan global, rumah sakit milik 

pemerintah ataupun rumah sakit milik 

swasta harus semakin bersaing secara 

kompetitif guna meningkakan kepuasan 

pelanggan (Yuniarti, 2015). 

Pendekatan jaminan mutu layanan 

kesehatan yang diterapkan, memposisikan 

kepuasan pasien menjadi bagian yang 

integral dan menyeluruh dari kegiatan 

jaminan mutu layanan kesehatan. Artinya, 

pengukuran tingkat kepuasan pasien menjadi 

tidak dapat dipisahkan dari pengukuran mutu 

layanan kesehatan. Konsekuensi dari pola 

pikir yang demikian adalah kepuasan pasien 

menjadi salah satu dimensi mutu layanan 

kesehatan yang penting (Pohan, 2007). 

Kepuasan pasien adalah tingkat 

perasaan yang timbul setelah seorang pasien 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

membandingkan dengan apa yang 

diharapkan (Pohan, 2007). Mutu atau 

kualitas sering disetarakan dengan kepuasan 

pelanggan. Kepuasan merupakan hasil 

evaluasi (penilaian) konsumen terhadap 

berbagai aspek kualitas pelayanan. Penilaian 

kualitas dilakukan dengan membandingkan 

antara harapan dengan kinerja nyata kualitas 

yang dirasakan. Semakin kecil kesenjangan 

antara harapan dengan kualitas yang 

dirasakan, maka akan semakin tinggi 

kepuasan. Sebaliknya, semakin lebar 

kesenjangan harapan dengan kinerja 

kualitas, maka tingkat kepuasan pun akan 

semakin rendah (Kotler dan Keller, 2007). 

Dapat diartikan bahwa pelanggan puas 

apabila yang diterima lebih besar daripada 

yang diharapkan (perceived>expected) 

(Cahyono, 2008). 

Kemauan atau keinginan pasien dan 

masyarakat dapat diketahui melalui survei 

kepuasan pasien. Pengalaman membuktikan 

bahwa transformasi ekonomi pasti akan 

mengubah keinginan dan kebutuhan 

masyarakat terhadap layanan kesehatan. 

Survei kepuasan pasien menjadi penting dan 

perlu dilakukan bersamaan dengan 
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pengukuran dimensi mutu layanan kesehatan 

yang lain (Pohan, 2007). 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepuasan Pasien 

Menurut Tjiptono (2005) kepuasan pasien di 

tentukan oleh beberapa faktor , yaitu :  

a. Kinerja (performance), Wujud dari 

kinerja itu misalnya : kecepatan, 

kemudahan, dan kenyamanan  dalam 

memberikan jasa, kemudahan dalam 

memenuhi kebutuhan pasien dan 

kenyamanan yang diberikan  dengan 

memperhatikan kebersihan, keramahan 

dan kelengkapan peralatan.  

b. Ciri Tambahan. Merupakan karakteristik 

sekunder atau karakteristik pelengkap 

yang dimiliki oleh jasa pelayanan, 

misalnya: kelengkapan interior dan 

eksterior seperti televisi, ac, sound 

system, dan sebagainya.  

c. Kehandalan (reliability). Hal ini di 

pengaruhi oleh kemampuan dan 

pengalaman yang baik terhadap 

memberikan pelayanan.  

d. Kesesuaian dengan Spesifikasi yaitu 

sejauh mana karakteristik pelayanan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Misalnya : standar 

keamanan  

e. Daya Tahan (durability). Berkaitan 

dengan beberapa lama produk tersebut 

digunakan. Dimensi ini mencakup umur 

teknis maupun umur ekonomis dalam 

penggunaan peralatan. Misalnya: 

peralatan bedah, alat transportasi, dan 

sebagainya.  

f. Service ability. Meliputi kecepatan, 

kompetensi, serta penanganan keluhan 

yang mememuaskan. Pelayanan yang 

diberikan oleh perawat dengan 

memberikan penanganan yang cepat dan 

kompeten yang tinggi terhadap keluhan 

pasien sewaktu-waktu  

g. Estetika. Merupakan daya tarik rumah 

sakit yang dapat ditangkap oleh panca 

indra. Misalnya: keramahan perawat, 

peralatan rumah sakit yang lengkap dan 

modern, arsitektur rumah sakit, dekorasi 

kamar, kenyamanan ruang tunggu, taman 

yang indah dan sejuk dan sebagainya.  

h. Mutu yang dipersepsikan (perceived 

quality). Citra dan reputasi rumah sakit 

serta tanggung jawab rumah sakit. 

Bagaimana kesan yang di terima pasien 

terhadap rumah sakit tersebut terhadap 

prestasi dan keunggulan rumah sakit dari 

pada rumah sakit lainya dan tanggung 

jawab rumah sakit selama proses 

penyembuhan baik dari pasien masuk 

sampe pasien keluar rumah sakit dalam 

keadan sehat. 

 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2007), kualitas 

pelayanan merupakan upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. 

Definisi lain mengenai kualitas 

pelayanan diberikan oleh Lewis dan booms, 

dalam Tjiptono (2005:121) yang 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan. Mengacu pada definisi tersebut, 

Tjiptono menambahkan pula bahwa kualitas 

pelayanan dapat diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaianya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dengan demikian kualitas pelayanan 

dipengaruhi oleh dua factor yaitu customer 

expectation (harapan pelanggan) dan 
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customer perceived (yang dirasakan 

pelanggan) atas suatu pelayanan. Lebih 

lanjut Tjiptono menjelaskan bahwa 

expectation merupakan tingkat kinerja 

pelayanan yang seharusnya didapatkan atau 

diharapkan dari suatu pelayanan sedangkkan 

perceived merupakan penilaian terhadap 

kinerja pelayanan berdasarkan apa yang di 

rasakan dari awal proses pelayanan sampai 

diterimanya produk pelayanan. 

Dari definisi para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi 

harapan para konsumennya. Pelayanan ini 

diartikan sebagai jasa yang disampaikan oleh 

pemilik jasa yang berupa kemudahan, 

kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui 

sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan 

untuk kepuasan konsumen. 

 

Indikator Kualitas Pelayanan 

Untuk mempermudah penilaian dan 

pengukuran kualitas pelayanan 

dikembangkan suatu alat ukur kualitas 

layanan yang disebut SERVQUAL (Service 

Quality). SERVQUAL ini merupakan skala 

multi item yang dapat digunakan untuk 

mengukur persepsi pelanggan atas kualitas 

layanan yang meliputi lima dimensi 

(Zeithhaml, 2004) yaitu : 

1. Tangibles (bukti langsung), yaitu bukti 

nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada 

konsumen. Pentingnya dimensi tangibles 

ini akan menumbuhkan image penyedia 

jasa terutama bagi konsumen dalam 

mengevaluasi kualitas jasa. Fasilitas fisik 

(gedung, gudang, perlengkapan dan 

peralatan yang dipergunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya.  

Perusahaan yang tidak memperhatikan 

fasilitas fisiknya akan menumbuhkan 

kebingungan atau bahkan merusak image 

perusahaan. 

2. Reability (keandalan), yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melaksanakan jasa 

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan 

secara tepat waktu. Pentingnya dimensi 

ini adalah kepuasan konsumen akan 

menurun bila jasa yang diberikan tidak 

sesuai dengan yang dijanjikan. Jika 

komponen atau unsur dimensi reability 

ini merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menyampaikan jasa secara tepat 

dan pembebanan biaya secara tepat. 

3. Responsiveness (Ketanggapan) atau daya 

tanggap, yaitu kemampuan perusahaan 

yang dilakukan oleh langsung karyawan 

untuk memberikan pelayanan dengan 

cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat 

menumbuhkan persepsi yang positif 

terhadap kualitas jasa yang diberikan. 

Termasuk didalamnya jika terjadi 

kegagalan atau keterlambatan dalam 

penyampaian jasa, pihak penyedia jasa 

berusaha memperbaiki atau 

meminimalkan kerugian konsumen 

dengan segera. Dimensi ini menekankan 

pada perhatian dan kecepatan karyawan 

yang terlibat untuk menanggapi 

permintaan, pertanyaan, dan keluhan 

konsumen. Jadi komponen atau unsur dari 

dimensi ini terdiri dari kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, 

kecepatan karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan penanganan keluhan 

pelanggan. 

4. Emphaty (empati), yaitu kemampuan 

perusahaan yang dilakukan langsung oleh 

karyawan untuk memberikan perhatian 

kepada konsumen secara individu, 

termasuk juga kepekaan akan kebutuhan 
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konsumen. Jadi komponen dari dimensi 

ini merupakan gabungan dari akses 

(access) yaitu kemudahan untuk 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan, komunikasi merupakan 

kemampuan melakukan untuk 

menyampaikan informasi kepada 

konsumen atau memperoleh masukan dari 

konsumen dan pemahaman merupakan 

usaha untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

5. Assurance atau jaminan, yaitu 

pengetahuan dan perilaku employee untuk 

membangun kepercayaan dan keyakinan 

pada diri konsumen dalam mengkonsumsi 

jasa yang ditawarkan. Variabel ini sangat 

penting karena melibatkan persepsi 

konsumen terhadap resiko ketidakpastian 

yang tinggi terhadap kemampuan 

penyedia jasa. Perusahaan membangun 

kepercayaan dan kesetiaan konsumen 

melalui karyawan yang terlibat langsung 

menangani konsumen. Jadi komponen 

dari variabel ini terdiri dari kompetensi 

karyawan yang meliputi keterampilan, 

pengetahuan yang dimiliki karyawan 

untuk melakukan pelayanan dan 

kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-

hal yang berhubungan dengan 

kepercayaan konsumen kepada 

perusahaan seperti reputasi perusahaan, 

prestasi dan lain-lain. 

 

Mutu Pelayanan 

Menurut Lewis dan Booms (dalam 

Manullang, 2008) mutu pelayanan sebagai 

ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai harapan pelanggan. 

Dapat disimpulkan bahwa ada hal yang 

sangat mempengaruhi mutu pelayanan yaitu 

antara jasa yang diharapkan dengan jasa 

yang dirasakan. 

Mutu pelayanan merupakan suatu 

indikator pelayanan kesehatan yang menjadi 

salah satu indikator penentu citra institusi 

pelayanan kesehatan di masyarakat. Kualitas 

rumah sakit dijadikan sebagai jasa kesehatan 

pada kualitas pelayanan medis dan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien 

dengan menggunakan strategi kegiatan 

jaminan mutu. 

Menurut Zeithhmal dan Bitner 

(dalam Pratiwi, 2014), untuk mengetahui 

konsep dari kualitas pelayanan menyebutkan 

bahwa mutu pelayanan yang diterima 

konsumen dinyatakan dalam ukuran 

besarnya ketidaksesuaian antara harapan dan 

keinginan dengan tingkat persepsi mereka 

terhadap pelayanan yang akan diperoleh. 

Persepsi dari kualitas pelayanan selanjutnya 

diinterpretasikan pada perbedaan antara 

persepsi mutu pelayanan dan harapan yang 

akan diterima oleh konsumen, baik  secara 

subjektif  maupun  objektif  dimensi mutu 

diukur dengan enam dimensi: 

1. Safety (Keselamatan Pasien). Menurut 

Permenkes No. 1691 tentang 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit 

menyebutkan bahwa keselamatan pasien 

merupakan suatu sistem di mana rumah 

sakit membuat asuhan pasien dengan 

aman yang meliputi identifikasi, 

assasmen risiko, dan pengelolaan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pasien, 

pelaporan dan analisis insiden, kemampan 

belajar dari insiden, dan implementasi 

untuk meminimalkan terjadinya risiko 

dan mencegah cidera yang disebabkan 

oleh suatu tindakan. Keselamatan pasien 

adalah bagian dari mutu. Fokus perbaikan 

pelayanan manajemen penanganan 

pengurangan rasa sakit pada pasien 

merupakan suatu implikasi tindakan guna 

memperbaiki kualitas pelayanan dan 
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meningkatkan kepuasan pasien 

(Glowacki, 2015).  Keselamatan pasien 

memiliki dampak yang langsung dapat 

dirasakan oleh pasien akibat dari 

pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang 

bermutu sudah pasti tidak akan 

mencederai pasien dan sudah pasti aman. 

Sebaliknya layanan yang aman belum 

tentu bermutu, belum tentu bebas dari 

kesalahan. Menurut IOM, keselamatan 

pasien didefinisikan sebagai layanan yang 

tidak menciderai atau merugikan pasien 

(safety is defined as freedom from 

accidental injury) (Cahyono, 2008). 

2. Effective (Efektifitas). Secara teknis, 

definisi efektif lebih mudah dipahami bila 

dikaitan dengan penerapan klinis, yaitu 

efektivitas klinis. Uji klinis randomisasi 

(randomized controlled trial, RCT) 

adalah kunci penelitian efektivitas klinis. 

Jadi, pengertian efektif di sini identik 

dengan standar yang telah ditentukan atau 

standar terkini. Standar yang dianggap 

benar dan terkini adalah hasil penelitian 

yang bersifat RCT (paling baik) 

(Cahyono, 2008).  

3. Efficiency (Efisiensi). Peter F. Drucker, 

seorang pakar dalam manajemen modern 

memberikan arti kata efisien, yakni 

mengerjakan pekerjaan dengan benar 

(doing things right). Sistem pelayanan 

kesehatan dituntut untuk lebih efisien. 

Pelayanan yang efisien berarti 

menghindari segala pemborosan dalam 

penyediaan alat, mengurangi masa rawat 

inap, serta mengurangi pemeriksaan 

diagnostik dan terapi yang tidak perlu 

(Cahyono, 2008). Pasien sering 

dibingungkan dalam praktik keseharian di 

rumah sakit karena terdapat berbagai 

variasi pelayanan. Di rumah sakit yang 

sama dan kelas yang sama, namun dengan 

dokter bedah yang berbeda, operasi 

apendiktomi misalnya bisa berbeda baik 

dari sisi perawatan, obat yang digunakan, 

dan tarif jasa medis pun bisa berbeda. Hal 

ini terjadi karena tidak adanya 

standardisasi dalam  pelayanan yang 

diberikan. 

4. Timeliness ( ketepatan waktu). Menurut 

Chairil dan Ghozali (2001) dalam Ukago 

(2005) adalah “ timeliness adalah suatu 

pemanfaatan informasi oleh pengambil 

keputusan sebelum informasi tersebut 

kehilangan kapasitas atas kemampuannya 

untuk mengambil keputusan” Ketepatan 

waktu bagi pemakai informasi sangat 

penting, informasi yang tepat waktu 

berarti  jangan sampai informasi yang 

disampaikan sudah basi atau sudah 

menjadi  rahasia umum. Definisi tepat 

waktu menurut Baridwan (1997) dalam 

Anastasia dan Mukhlisin (2003)“ 

informasi harus disampaikan sedini 

mungkin agar dapat digunakan sebagai 

dasar didalam pengambilan keputusan– 

keputusan ekonomi dan untuk 

menghindari tertundanya pengambilan 

keputusan tersebut”.  

5. Patient centeredness (Berorientasi pada 

Pasien). Pelayanan yang berfokus pada 

pasien bukan konsep yang baru, tetapi 

nilai-nilai ini telah diabaikan oleh para 

dokter. Kecenderungan yang terjadi saat 

ini berorientasi pada teknologi 

(technology centered), berpusat pada 

dokter (doctor centered), berpusat pada 

rumah sakit (hospital centered), dan 

berpusat pada penyakit (disease 

centered). Nilai- nilai pasien seperti 

harapan, perasaan, keinginan, dan 

kecemasan yang muncul selama interaksi 

pasien dengan dokter sering diabaikan. 

Ketidakpuasan, tuntutan malpraktik, dan 
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cedera medis terjadi sebagai akibat 

pelayanan yang tidak berfokus pada 

pasien. Pelayanan yang berfokus pada 

pasien bertujuan untuk menciptakan 

hubungan dokter-pasien lebih seimbang 

(Cahyono, 2008). Perawatan yang 

berfokus pada pasien merupakan harapan 

di lingkungan pelayanan pada saat ini. 

Pasien yang ditempatkan sebagai 

kelompok pertama dalam sistem 

kesehatan untuk mengoptimalkan kualitas 

dan keamanan pelayanan. Prinsip-prinsip 

pelayanan yang berpusat pada pasien 

memberikan rasa aman, efektif, efisien, 

tepat waktu, dan perawatan yang adil 

(Ricards & Adam, 2015). Kesembuhan 

pasien tidak hanya bergantung pada 

kebenaran diagnosis saja, melainkan juga 

tergantung pada hal lain seperti 

kepercayaaan. Era sudah berubah, pasien 

dan keluarga semakin pandai dan lebih 

mengerti haknya. Mereka ingin dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan. Pola 

hubungan ini dikenal dengan nama 

partnership atau shared decision making. 

6. Equity (Kemampuan ekonomi). Equity 

merupakan kemampuan ekonomi untuk 

menjamin kelangsungan kehidupannya 

untuk masa yang akan datang. Orang  

yang  mengalami suatu masalah dalam 

hal kesehatan biasanya sangat 

berpengaruh dengan kemampuan 

ekonomi yang dialami. Jika kemampuan 

ekonominya tergolong menengah ke atas 

biasanya masalah hal kesehatan akan 

mudah untuk  mencari solusinya . Tetapi 

jika kemampuan ekonominya golongan 

menengah kebawah maka hal kesehatan 

akan menjadi masalah sehingga perlu 

memiliki kartu kesehatan BPJS untuk 

mengantisipasi apabila terjadi sakit yang 

tidak dapat kita duga sebelumnya. Dan 

dalam hal ini orang mendapatkan 

pelayanan yang sama dalam pengobatan 

artinya petugas kesehatan tidak 

membeda-bedakan ketikan memberikan 

pelayanan 

 

Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir dalam penelitian 

ini dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Berpikir 
Sumber :  Diolah oleh Penulis dari pendapat  

Zeithhmal dan Bitner (dalam 

Pratiwi, 2014) tentang  dimensi 

mutu yang diukur dengan enam 

dimensi. 

 

Hipotesis 

Hipotesis penelitian  Ada pengaruh yang 

signifikan secara parsial dan simultan  

kualitas pelayanan pada pasien BPJS 

Kesehatan Mandiri berdasarkan dimensi 

safety ,effective, efficiency, timeliness, 

patient centeredness, dan equity  terhadap 

kepuasan pasien rawat jalan pada RS Santa 

Elisabeth Medan . 

 

METODE  PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pasien RS Santa Elisabeth Medan 

yang menggunakan  BPJS Kesehatan 

Mandiri. Sampel penelitian ini sebagian dari  

anggota  populasi yang dianggap dapat 

safety 

efficiency               

effective  

 

 Kepuasan  

Pasien  

 Timeliness                 

patient 

centeredness   

Equity 
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mewakilinya.  Berdasarkan tingkat 

keyakinan 95% (α = 5%,  Z½α = 1,96), 

kesalahan maksimum (ε) = 0,1 dan standar 

deviasi () = 0,5 maka  rumus penentuan 

sampel (Supranto, 2001: 113):  

orang04,96

1,0

5,096,1
2

2
2

2/










 














 




Z
n

 

Dalam penelitian ini, maka jumlah 

sampel yang dibutuhkan (n) = 96,04 

dibulatkan menjadi 96 orang.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data melalui 

koesioner, wawancara dan dokumentasi.  

 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2004) 

dengan rumus:        

Y    = β0 + β1X1+ β2X2 +  β1X3+ β2X4 +  β1X5 + β2X6 +  ε 

Keterangan : 

Y = Variabel terikat,   X1 dan X2 = Variabel bebas,  
β0  = Konstanta, β1 dan β1 = Koefisien regresi,  ε = 

Tingkat kesalahan estimasi 

 

Persamaan di atas diaplikasikan dalam 

penelitian ini dengan rumus : 

KP   = β0+ β1Saf + β2Effe + β3Effi + β4Tim 

+ β5PC + β6Eq + εi ........ 

Keterangan : 

KP  = Kepuasan Pasien , β0  = Konstanta , β1 , β2,  β3,  

β4, β5, β6 = Koefisien regresi, Saf = safety, Effe = 

effective, Effi = efficiency, Tim = timeliness, PC = 

patient centeredness,  Eq = kemampuan ekonomi, KP 

= kepuasan pasien, ε = Tingkat kesalahan estimasi 

 

Untuk membuktikan  hipotesis digunakan uji 

t dan F 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik  Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 2.  Karakteristik Responden 

      Berdasarkan Umur 

Umur 

(tahun) 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

18-27 41 42,7 

28-37 36 37,5 

38-47 12 12,5 

48-57 5 5,2 

>57 2 2,1 

Jumlah 96 100 

Sumber :  Diolah dari lampiran 

Berdasarkan tabel di atas, 

menunjukkan  bahwa umur responden 

mayoritas berada pada 18-27 tahun yaitu 

sebanyak 41 orang (42,7 %). Hal ini 

menunjukkan bahwa yang paling banyak 

melakukan pengobatan rawat jalan 

menggunakan BPJS Mandiri di RS Santa 

Elisabeth Medan adalah pada umur 

produktif. 

 

Karakteristik  Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan  jenis 

kelamin  ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan 

               Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-Laki 41 42,7 

Perempuan 55 57,3 

Jumlah 96 100 
Sumber : data diolah dari lampiran 

Berdasarkan tabel di atas, 

menunjukkan  bahwa perempuan yang 

paling banyak melakukan pengobatan rawat 

jalan menggunakan BPJS Mandiri di Rumah 

Sakit Santa Elisabeth Medan yaitu sebanyak 

55 orang (57,3 %). Hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan  Perempuan lebih 

rendah ketahanan tabuhnya dibandingkan 

dengan kaum laki – laki. 

 

Karakteristik  Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan  

pekerjaan dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan  Pekerjaan 
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Pekerjaan Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Wiraswasta 20 20,8 

IRT 16 16,7 

Pedagang 13 13,5 

Ojek Online 18 18,8 

Mahasiswa/i 26 27,1 

DLL 3 3,1 

Jumlah 96 100 
Sumber : data diolah dari lampiran 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 

bahwa dari 96 responden pasien BPJS 

Mandiri rawat jalan di RS Santa Elisabeth 

Medan terdapat 20 orang (20,8 %) 

mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta, 

16 orang (16,7 %) sebagai Ibu Rumah 

Tangga (IRT), 13 orang (13,5 %) 

mempunyai pekerjaan sebagai driver Ojek 

Online, 26 orang (27,1 %) sebagai 

Mahasiswa/I dan 3 orang (3,1 %) memiliki 

pekerjaan lain-lain. 

 

Persamaan Regresi Berganda 

Persamaan regresi linier berganda 

dapat dinyatakan  sebagai berikut : 

Y= 3,337 + 0,146X1 + 0,175X2  +  0,171X3  +  

0,261X4 + 0,340X5 + 0,435X6 

 

Dari persamaan regresi linier 

berganda diatas disimpulkan bahwa Safety, 

Effective , Efficiency , Timeliness, Patient 

Centeredness dan Equity  berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pasien BPJS 

Mandiri rawat jalan.  

 

 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan ketentuan bahwa : 

1. Nilai uji thitung untuk variabel Safety  

sebesar 1,787 > 1,662  dengan 

memperhatikan nilai ttabel maka, Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, Safety   

berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien BPJS Mandiri 

rawat Jalan. 

2. Nilai uji thitung  untuk  variabel Effective 

(Efektivitas) sebesar 2,270 > 1,662  

dengan memperhatikan nilai ttabel (dua 

arah) maka, Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, Effective (Efektivitas)  

berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien rawat Jalan. 

3. Nilai uji thitung untuk variabel Efficiency  

sebesar 2,111 > 1,662  dengan 

memperhatikan nilai ttabel (dua arah) 

maka, Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, Efficiency  berpengaruh secara 

parsial dan signifikan terhadap kepuasan 

pasien rawat Jalan. 

4. Nilai uji thitung untuk variabel Timeliness  

sebesar 2,252 > 1,662  dengan 

memperhatikan nilai ttabel (dua arah) 

maka, Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, Timeliness (Ketepatan Waktu)  

berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien rawat Jalan . 

5. Nilai uji thitung untuk variabel Patient 

Centeredness sebesar 4,653 > 1,662  

dengan memperhatikan nilai ttabel (dua 

arah) maka, Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, Patient Centeredness  

berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien rawat Jalan. 

6. Nilai uji thitung untuk variabel Equity 

sebesar 3,879 > 1,662  dengan 

memperhatikan nilai ttabel (dua arah) 

maka, Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, Equity berpengaruh secara 

parsial dan signifikan terhadap kepuasan 

pasien rawat Jalan . 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa 

Safety, Effective , Efficiency , Timeliness, 

Patient Centeredness dan Equity  secara 

simultan terdapat pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pasien rawat inap. 
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Pengaruh tersebut ditunjukkan pada nilai 

fhitung sebesar 18,576 > ftabel sebesar 2,20 , 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

Safety, Effective , Efficiency , Timeliness, 

Patient Centeredness dan Equity  

berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien BPJS Mandiri 

rawat jalan. 

 

c.. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Nilai Koefisien korelasi sebesar 

0,746 artinya ke-6(enam) variabel 

mempunyai hubungan yang kuat terhadap 

Kepuasan Pasien Rawat Jalan. Sedangkan 

koefisien determinasi sebesar 55,6%, artinya 

ke-6(enam) variabel Safety, Effective , 

Efficiency , Timeliness, Patient Centeredness 

dan Equity  mampu menjelaskan 55,6 %  

terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

sedangkan 44,4% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain. 

 

KESIMPULAN  

1. Persamaan regresi linear berganda adalah 

: Y = 3,337 + 0,146X1 + 0,175X2 + 

0,171X3 + 0,261X4 + 0,340X5 + 0,435X6. 

Dilihat dari persamaan regresi linier 

berganda disimpulkan bahwa Safety, 

Effective , Efficiency , Timeliness, Patient 

Centeredness dan Equity  berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pasien BPJS 

Mandiri rawat jalan di RS Santa Elisabeth 

Medan dan dimensi Equity (Kemampuan 

Ekonomi) mempunyai pengaruh yang 

lebih besar terhadap kepuasan pasien 

BPJS Mandiri rawat jalan dibandingkan 

dengan dimensi Safety , Effective , 

Efficiency , Timeliness , Patient 

Centeredness . 

2. Hasil uji F, disimpulkan Safety , Effective 

, Efficiency, Timeliness, Patient 

Centeredness  dan Equity  berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap 

terhadap kepuasan pasien BPJS Mandiri 

rawat jalan di RS Santa Elisabeth Medan.  

3. Dilihat dari hasil uji t, disimpulkan bahwa 

thitung Safety  = 1,787 > ttabel 1,662 maka  

Ho ditolak dan H1 diterima, thitung Effective  

= 2,270 > ttabel 1,662 , maka Ho ditolak 

dan H1 diterima, thitung Efficiency = 2,111 

> ttabel 1,662 , maka Ho ditolak dan H1 

diterima, thitung Timeliness = 2,252 > ttabel 

1,662 maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

thitung Patient Centeredness = 4,653 > ttabel 

1,662 maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

thitung Equity = 3,879 > ttabel 1,662 maka  

Ho ditolak dan H1 diterima. 

4. Nilai Koefisien korelasi sebesar 0,746 

artinya ke-6(enam) variabel mempunyai 

hubungan yang kuat terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Jalan. Sedangkan koefisien 

determinasi sebesar 55,6%, artinya ke-

6(enam) variabel Safety (Keamanan), 

Effective, Efficiency, Timeliness , Patient 

Centeredness dan Equity mampu 

menjelaskan 55,6 %  terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Jalan sedangkan 44,4% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

 

SARAN 

1. Kepada pihak rumah sakit agar kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan dapat 

memberikan pemikiran positif kepada 

pasien BPJS bahwa kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh RS Santa 

Elisabeth sudah baik dari segi Safety , 

Effective, Efficiency, Timeliness  dan 

Patient Centeredness . RS  Santa 

Elisabeth sudah baik dalam segi Equity  

dimana RS  Santa Elisabeth sangat benar–

benar menangani seluruh pasien secara 

maksimal tanpa harus melihat atau 

membeda-bedakan status sosial dan 

kondisi ekonomi dari pasien agar menjadi 
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rujukan utama masyarakat Kota Medan 

ke RS Santa Elisabeth dalam berobat. 

2. Fasilitas penunjang medis untuk pasien 

BPJS Mandiri rawat jalan RS Santa 

Elisabeth Medan harus ditingkatkan 

kualitasnya seperti fasilitas darurat, 

penggunaan teknologi yang canggih, 

kehadiran dokter yang selalu tepat waktu 

dalam kedatangannya ke polik linik rawat 

jalan serta hubungan yang harmonis 

antara petugas kesehatan dan pasien BPJS 

Mandiri rawat jalan.  
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