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ABSTRAK
Kepuasan pasien tingkat perasaan pasien yang timbul setelah
membandingkan kinerja dengan harapan. Penelitian yang dilakukan Evanny
(2010) di Puskesmas Pasundan sebanyak 87,27% tidak puas pada pelayanan
kesehatan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yuristi (2013) di RSUD
Lakipadada sebanyak 22,3% ketidak puasan pasien yang dirasakan terhadap
komunikasi petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di BKIM Padang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian ini
dilaksanankan mulai bulan Desember 2014 – Juni 2015. Populasi dalam penelitian
ini sebanyak 2.254 orang dengan sampel penelitian diambil secara accidental
sampling sebanyak 92 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara
menggunakan kuisioner yang diisi peneliti. Data diolah secara editing, coding,
entry, cleaning dan analisa secara univariat dengan menggunakan distribusi
frekuensi dan persentase.
Hasil penelitian didapatkan kurang dari separuh (47,8%) pasien tidak puas
pada pelayanan kesehatan di Balai Kesehtan Indera Masyrakat, yang terdiri dari
akses pelayanan (6,5%) pasien, hubungan antar manusia (34,8%) pasien,
keamanan pelayanan (41,3%) pasien, dan kenyamanan pelayanan (34,8%) pasien.
Untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di
Balai Kesehatan Indera Masyarakat diharapkan kepada pimpinan BKIM untuk
menekankan kepada seluruh petugas dan staf memberikan pelayanan seoptimal
mungkin dan meningkatkan kepuasan pasien pada aspek hubungan antar manusia
pada keramahan, komunikasi dan pemberian informasi yang jelas dalam
penggunaan obat pada pasien dan kenyamanan pada ketersediaan bangku diruang
tunggu serta kebersihan dan ketersediaan air di toilet.
Kata Kunci ( Key Word ) : Kepuasan Pasien, Pelayanan Kesehatan
Pustaka : 16 (1996 2015)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut H.L. Blum (1974) dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu
diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan
pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara bersamasama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah

dan

menyembuhkan

penyakit

serta

memulihkan

kesehatan

perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.1
Pelayanan

kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang

dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat
kepuasan rata- rata penduduk, serta penyelenggaraan sesuai dengan kode etik dan
standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.1
Indonesia pada saat ini

Pelayanan kesehatan di

memiliki beberapa permasalahan, antara lain sistem

pelayanan kesehatan yang belum memadai masih banyak masyarakat yang belum
bisa mengakses pelayanan kesehatan yang mereka inginkan, tenaga kesehatan
yang kurang profesional dimana tenaga kesehatan harus mengerti tentang
paradigma melayani bukan dilayani dengan cara berkomunikasi yang baik
terhadap pasien dan keluarga, dan biaya pengobatan yang mahal .7
Pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan institusi pelayanan
kesehatan lainnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen
yang saling terkait, saling tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu

dengan lainnya. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah
produk akhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit antara berbagai
komponen atau aspek palayanan.2 Donabedian (1980) mengemukakan bahwa
komponen pelayanan tersebut dapat terdiri dari masukan (input, disebut juga
structure), proses, dan hasil (outcome).2
Mutu merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensi Lori
DiPrete Brown et. al. dalam QA Methodology Refirement Series (1992)
mengemukakan 8 dimensi mutu : kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan,
efektifitas, hubungan antar manusia, efesiensi, kelangsungan pelayanan,
keamanan, kenyamanan. Dari 8 dimensi yang dikemukanan, menurut Pohan
(2007) ada 4 aspek kebutuhan pelanggan layanan kesehatan.
Pertama, akses terhadap pelayanan sejauh mana pelayanan kesehatan itu
dapat memberikan kemudahan kepada konsumen. Kemudahan yang dimaksud
disisni bagaimana pelayanan kesehatan itu tidak terhalang keadaan geografis,
sosial, ekonomi dan bahasa. Kedua, hubungan antar manusia merupakan interaksi
pemberi layanan dengan konsumen. Dimensi hubungan antar manusia yang
kurang baik dapat mengurangi kadar dimensi efektifitas dan kompetensi teknis
dari layanan yang diselenggarakan. Pengalaman menunjukkan bahwa pasien yang
diperlakukan kurang baik cenderung akan mengabaikan nasihat dan tidak akan
mau melakukan kunjungan ulang. Ketiga, keamanan pelayanan artinya segala
upaya dilakukan demi keamanan pelanggan dan mengurangi terjadinya bahaya
cedera. Keempat, kenyamanan pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan pasien
atau konsumen sehingga mendorong pasien untuk datang berobat kembali.
Kenyamanan dapat menimbulkan kepercayaan pasien kepada layanan kesehatan,

kenyamanan terkait dengan penampilan fisik layanan kesehatan misalnya tersedia
AC, TV, majalah kebersihan dalam suata ruangan tunggu dapat menimbulkan
perasaan kenikmatan tersendiri sehingga waktu tunggu tidak menjadi hal yang
membosankan.
Selain itu, banyak para ahli yang mengemukakan mengenai dimensi mutu,
tetapi pengertian pokok yang terkandung didalamnya tidaklah terlalu berbeda,
karena sesungguhnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
memuaskan pelanggan tidak semudah yang diperkirakan. Semakin banyak cara
pandang atau sisi-sisi yang kita perhatikan dalam memberikan pelayanan, tentu
akan semakin bermutu pelayanan yang diberikan dan semakin puas pelanggan
yang yang menerima pelayanan.2
Kotler (1994) kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan
harapannya.3 Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul
sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien
membandingkannya dengan apa yang diharapkannya.5 Pasien akan merasakan
puas apabila kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya sama atau melebihi
harapannya sebaliknya ketidakpuasan atau perasaan kecewa pasien akan muncul
apabila kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan
harapannya. Tingkat kepuasan pasien yang akurat sangat dibutuhkan dalam upaya
peningkatan mutu layanan kesehatan. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat
kepuasan pasien perlu dilakukan secara berkala, teratur, dan akurat.5
Widjajarta (2013) mengatakan sejak tahun 1998-2013 menunjukkan
pelayanan kesehatan di Indonesia masih buruk. Selama kurun waktu itu, YPPKI

menerima sekitar 700 pengaduan masyarakat tentang burukunya pelayanan
kesehatan. Keluhan masyarakat yang paling banyak soal pemberian informasi
yang tidak lengkap oleh petugas, dan sikap petugas ke pasien yang tidak ramah.14
Hasil penelitian (Yuristi Winda Bata, 2013) berjudul Hubungan kualitas
pelayanan kesehatan dengan kepuasan Pasien pengguna askes sosial pada
pelayanan rawat inap di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja menunjukkan
bahwa yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang di terima pada
pelayanan rawat inap di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja sebayak 21
orang (22,3%) ketidakpuasan pasien yang dirasakan terhadap komunikasi petugas
yang kurang ramah terhadap pasien dan keluarga.11 Hasil penelitian Evanny
(2010) berjudul gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelyanan kesehtan di
Puskesman Pasundan Kota Bandung sebanyak 87,27% tidak puas pada pelayanan
kesehatan, ketidakpuasan pasien yang dirasakan terhadap keandalan dan empati
petigas terhadap pelayanan.16
Penelitian Frederik (2008) tentang analisis kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Puskesmas Ngesrep Semarang menyatakan bahwa aspekaspek yang menjadi prioritas utama untuk kepuasan atau harapan pengunjung
adalah ketepatan waktu petugas menyelesaikan pelayanan, kemampuan fisik,
intelektual, dan administrasi petugas, kebersihan, kerapian, dan keteraturan sarana
prasarana pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta keamanan
lingkungan tempat pelayanan.15 Hasil penelitan yang lainnya yaitu Gusliani tahun
2007 mengatakan bahwa 55 % pasien tidak merasa puas terhadap pelayanan
kesehatan dan 45 % pasien merasa puas terhadap pelayanan kesehatan di
Puskesmas Lubuk Begalung.

Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan di BKIM Padang pada
tanggal 24 Desember 2014 didapatkan pelayanan kesehatan yang ada di BKIM
meliputi administrasi pelayanan pasien, pemeriksaan visus, pemeriksaan refraksi,
poliklinik mata, ruang persiapan operasi dan observasi, kamar bedah, unit farmasi.
Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Sumatera Barat merupakan
salah satu institusi penyelengaraan jasa pelayanan kesehatan indera untuk
masyarakat, yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat. BKIM merupakan salah satu institusi yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas yang diharapkan dapat memberikan
palayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
BKIM sebagai Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pelaksanaan dan
penyelenggarakan pelayanan kesehatan indera secara promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitative dengan menggunakan teknologi tepat guna yang didukung peran
serta masyarakat secara menyeluruh, terpadu dijenjang pelayanan tingkat II
bidang kesehatan indera dengan wilayah kerja kabupaten/ kota dalam Provinsi
Sumatera Barat.
Hasil wawancara terhadap 9 orang pasien yang berobat di BKIM diketahui
bahwa 4 orang mengatakan komunikasi petugas kesehatan di BKIM kurang atau
interaksi yang baik masih kurang saat pelayanan berlangsung, 3 orang lainnya
mengatakan pelayanan disini biasa-biasa saja dan 2 orang mengatakan bahwa ia
lebih cepat dilayani di BKIM daripada di tempat pelayanan kesehatan lainnya.
Berdasarkan wawancara dengan pasien sekitar 4 orang mengeluhkan bahwa masih
banyak yang merasa adanya petugas kesehatan yang mendahulukan keluarganya

untuk berobat daripada berdasarkan antrian. Hal ini merupakan salah satu
ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan.
Dilihat dari

hasil kunjungan pasien

di BKIM Padang dari bulan

September sampai bulan Desember tahun 2014, dimana pada bulan September
2747 orang, pada bulan Oktober 2538 orang, bulan November 2513 orang, dan
Desember 2423 orang. Berdasarkan data tersebut kunjungan di BKIM Padang
cenderung mengalami penurunan walaupun dalam satu hari itu ada sekitar 94
orang yang berobat, maka peneliti ingin melihat dengan sebanyak itu orang
berobat ke BKIM, apakah ia sudah merasa terlayani dengan baik dan merasa puas
atau tidak sama sekali.
Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang
“ Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien tentang Pelayanan Kesehatan di Balai
Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Padang.”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah “Bagaimana tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di Balai
Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Padang tahun 2015”.

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di
Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Padang.

2. Tujuan Khusus
a. Diketahui distribusi frekuensi kepuasan pasien tentang akses pelayanan
kesehatan di BKIM Padang.
b. Diketahui distribusi frekuensi kepuasan pasien tentang hubungan antar
manusia dalam pelayanan kesehatan di BKIM Padang.
c. Diketahui distribusi frekuensi kepuasan pasien tentang keamanan
pelayanan kesehatan di BKIM Padang.
d. Diketahui distribusi frekuensi kepuasan pasien tentang kenyamanan
pelayanan kesehatan di BKIM Padang.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Memberikan kempatan bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan
dan wawasan secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan
penelitian, dan menyusun laporan hasil penelitian, serta meningkatkan
keterampilan penelitian dalam menyajikan data secara jelas dan sistematis.
2. Bagi Tempat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
bagi Kepala BKIM untuk mengambil langkah-langkah perbaikan guna
meningkatkan mutu pelyanan dalam hal tingkat kepuasan terhadap
pelayanan kesehatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Data dan hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi informasi
tentang gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kehatan di
BKIM Padang .

E. Ruang Lingkungan Penelitian
Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka
perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian hanya terdiri dari satu
variabel meliputi 4 komponen yaitu akses terhadap pelayanan, hubungan antar
manusia, keamanan, dan kenyamanan pelayanan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kepuasan Pasien
1. Pengertian Kepuasan
Menurut Oliver (1980) Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah

membandingkan

kinerja/

hasil

yang

dirasakannya

dengan

harapannya.4 Sedangkan, kepuasan pelanggan menurut Day (dalam Tse dan
Wilton, 1988) adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian
yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan
kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.
Engel et al (1990) berpendapat bahwa kepuasan pelangan merupakan
evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekuarang-kuarangnya
sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul
apabila hasil tidak memenuhi harapan.3 Selain itu, Kotler (1994)
menyatakan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan
harapannya.3
2. Kepuasan Pasien
Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul
sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah
pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya pasien baru
akan merasa puas apabila kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya
sama atau melebihi harapannya dan sebaliknya, ketidakpuasan atau perasaan

kecewa pasien akan muncul apabila kinerja layanan kesehatan yang
diperolehnya itu tidak sesuai dengan harapannya.5
3. Mengukur Tingkat Kepuasan
Kepuasan pasien dapat diukur baik secara kuantitatif ataupun
kualitatif (dengan membandingkannya) dan banyak cara mengukur tingkat
kepuasan pasien.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

pengukuran tingkat kepuasan pasien ini mutlak diperlukan. Dengan
melakukan pengukuran tingkat kepuasan, kita akan dapat megetahui sejauh
mana dimensi- dimensi mutu pelayanan yang kita berikan dapat memenuhi
harapan pasien.5
Jika belum sesuai dengan harapan pasien, maka hal tersebut akan
menjadi suatu masukan kepada organisasi pelayanan kesehatan agar
berupaya memenuhinya. Dan jika kenerja pelayanan kesehatan yang
diperoleh pasien pada suatu fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan
harapannya, pasien pasti akan selalu datang berobat ke fasilitas layanan
kesehatan tersebut. Pasien akan selalu mencari layanan kesehatan yang
kinerja layanan kesehatannya dapat memenuhi harapan atau tidak
mengecewakan pasien.5
Pengukuran tingkat kepuasan pasien tidak mudah, karena upaya untuk
memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan
pasien akan berhadapan dengan suatu kendala kultur, yaitu terdapatnya
suatu

kecenderungan

masyarakat

yang

enggan

atau

tidak

mau

mengemukakan kritik, apalagi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa menyembunyikan

kritik adalah merupakan kesopanan dan sebaliknya, mengemukakan kritik
adalah menunjukkan ketidaksopanan.5
Penilaian terhadap kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat
esensial bagi setiap perusahaan atau organisasi termasuk rumah sakit, karena
langkah

tersebut dapat

memberikan umpan balik dan masukan bagi

keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan
pelanggan. Dimensi kepuasan pasien sangat bervariasi, secara umum
dimensi kepuasan tersebut dapat dibedakan atas dua macam :
1) Kepuasan yang mengacu hanya pada penerapan kode etik serta
standar pelayanan profesi.
Disini, ukuran kepuasan pemakai jasa pelayanan kesehatan
terbatas hanya pada penerapan kode etik serta standar pelayanan
profesi saja. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan
kesehatan yang bermutu apabila penerapan kode etik serta standar
pelayanan profesi dapat memuaskan pasien.
Di BKIM Padang alur pelayanan kesehatan dimulai dari
administrasi setelah dari ruang administrasi dilanjutkan ke ruangan
visus, dari ruangan visus kalau ada kelainan refraksi lanjut ke ruang
refraksi apabila ada kelainan patologik dilanjutkan ke poli mata.
Dengan pendapat ini, maka ukuran-ukuran pelayanan
kesehatan yang bermutu hanya mengacu pada penerapan kode etik
serta standar pelayanan profesi yang baik saja. Ukuran- ukuran
yang dimaksud pada dasarnya mencakup penilaian kepuasan pasien
mengenai (Azwar 1996) :

a. Hubungan dokter – pasien (doctor-patient relationship)
Terbinanya hubungan dokter- pasien yang baik, setiap
dokter dapt dan bersedia memberikan perhatian yang cukup
kepada

pasiennya

secara

pribadi,

menampung

dan

mendengarkan semua keluhan, serta menjawab dan
memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang
segala hal yang ingin diketahui oleh pasien.
b. Kenyamanan pelayanan
Kenyamanan yang dimaksudkan disini tidak hanya yang
menyangkut

fasilitas

yang

disediakan,

tetapi

yang

terpenting lagi yang menyangkut sikap serta tindakan para
pelaksana ketika menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
c. Kebebasan melakukan pilihan
Memberikan kebebasan kepada pasien untuk memilih serta
menentukan pelayanan kesehatan, adalah salah satu dari
kewajiban etik.
d. Pengetahuan dan kompetensi teknis
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang didukung
oleh pengetahuan dan kompetensi teknis bukan saja
merupakan bagian dari kewajiaban etik, tetapi juga
merupakan prinsip pokok penerapan standar pelayanan
profesi. Secara umum disebutkan makin tinggi tingkat
pengetahuan dan kompetensi teknis tersebut maka makin
tinggi pula mutu pelayan kesehatan.

e. Efektifitas pelayanan
Sama halnya dengan pengetahuan dan kompetensi teknis,
maka efektifitas pelayanan juga merupakan bagian dari
kewajiban etik serta prinsip pokok penerapan standar
pelayanan profesi. Efektif pelayanan kesehatan tersebut,
makin tinggi pula mutu pelayanan kesehatan.
f. Keamanan tindakan
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang
bermutu, aspek keamanan tindakan haruslah diperhatikan.
Pelayanan kesehatan yang membahayakan pasien, bukanlah
pelayanan kesehatan yang baik, dan karena itu tidak boleh
dilakukan.
2) Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan
pelayanan kesehatan.
Ukuran
dikaitkan

kepuasan

dengan

pemakai

penerapan

jasa

semua

pelayanan

kesehatan

persyaratan

pelayanan

kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan
kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persyaratan
pelayanan kesehatan dapat memuaskan pasien.
Dengan pendapat ini, mudahlah dipahami bahwa ukuranukuran pelayanan keshatan yang bermutu lebih bersifat luas,
karena didalamnya tercakup penilaian terhadap kepuasan pasien
mengenai :
a. Ketersediaan pelayanan kesehatan

Untuk dapat menimbulkan kepuasan pasien terhadap
pelayanan kesehatan, banyak syarat yang harus dipenuhi.
Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan
yang cukup penting adalah ketersediaan pelayan kesehatan
tersebut. Bertitik tolak dari pendapat yang seperti ini, dan
karena kepuasan mempunyai hubungan yang erat dengan
mutu pelayanan, maka sering disebutkan, suatu pelayanan
kesehatan

adalah

pelayanan

yang

bermutu

apabila

pelayanan kesehatan tersebut tersedia di masyarakat.
b. Kewajaran pelayanan kesehatan
Sama halnya dengan ketersediaan, yang mengkaitkan aspek
kepuasan dengan mutu pelayanan, maka suatu pelayanan
kesehatan juga disebut sebagai pelayanan yang bermutu,
apabalia pelayanan tersebut bersifat wajar, dalam arti dapat
mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.
c. Kesinambungan pelayanan kesehatan
Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan juga
ditentukan oleh kesinambungan pelayanan kesehatan.
Karena kepuasan mempunyai hubungan yang erat dengan
mutu pelayanan, maka aspek kesinambungan ini juga turut
diperhitungkan

sebagai

salah

satu

syarat

pelayanan

kesehatan

yang bermutu. Secara umum disebutkan,

pelayanan

kesehatan bermutu adalah apabila pelayanan

kesehatan tersebut bersifat berkesinambungan, dalam arti

tersedia setiap saat, baik menurut waktu ataupun kebutuhan
pemakai jasa pelayanan kesehatan.
d. Penerimaan pelayanan kesehatan
Dapat diterima atau tidaknya pelayanan kesehatan sangat
menentukan puas atau tidaknya pasien terhadap pelayanan
kesehatan. Dengan demikian untuk dapat menjamin
munculnya kepuasan yang terkait dengan mutu pelayanan,
maka pelayanan kesehatan tersebut harus dapat diupayakan
sehingga dapat diterima oleh pemakai jasa pelayanan.
Dengan perkataan lain suatu pelayanan kesehatan dinilai
sebagai pelayanan yang bermutu, apabila pelayanan
kesehatan tersebut dapat diterima oleh pemakai jasa
pelayanan kesehatan.
e. Ketercapaian pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan yang lokasinya terlalu jauh dari daerah
tempat tinggal tentu tidak mudah dicapai. Apabila keadaan
ini sampai terjadi, tentu tidak akan memuaskan pasien.
Dalam kaitan ini, karena kepuasan ada hubungannya
dengan mutu pelayanan, maka disebutkan suatu pelayanan
kesehatan

yang

bermutu,

adalah

apabila

pelayanan

kesehatan tersebut dapat dicapai oleh pemakai jasa
pelayanan kesehatan.
f.

Keterjangkauan pelayanan kesehatan

Pelayananan kesehatan yang terlalu mahal tidak akan dapat
dijangkau oleh semua pemakai jasa pelayanan kesehatan,
dan karena tidak akan memuaskan pasien. Sebagai jalan
keluarnya,
pelayanan

disarankanlah
kesehatan

yang

perlunya
biasanya

mengupayakan
sesuai

dengan

kemampuan pemakai jasa pelayanan kesehatan.
g.

Efesiensi pelayanan kesehatan
Efisiensi pelayanan telah diketahuai mempunyai hubungan
yang erat dengan kepuasan pemakai jasa pelayanan. Dengan
demikian untuk dapat menimbulkan kepuasan tersebut,
perlulah diupayakan peningkatan efesiensi pelayanan.
Karena puas atau tidaknya pemakai jasa pelayanan
mempunyai kaitan yang erat dengan baik atau tidaknya
mutu pelayanan, maka suatu pelayanan kesehatan disebut
sebagai pelayanan

yang bermutu apabila pelayanan

kesehatan tersebut dapat diselengarakan secara efisien.
h. Mutu pelayanan kesehatan
Mutu pelayanan kesehatan yang dimaksudkan disini adalah
yang menunjuk pada kesembuhan penyakit serta keaman
tindakan, yang apabila terwujud pasti akan memuaskan
pasien.(1)
4. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Terdapat beberapa metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan
sebagaimana di kemukakan oleh Kotler (1994) yaitu 3:

a. Sistem keluhan dan saran . Metode ini menyediakan kotak saran
kartu komentar dll, informasi ini memberikan ide-ide /gagasan
untuk memperbaiki kualitas produk yang dapat memberikan
kepuasan pelanggan.
b. Ghost Shopping, mempekerjakan beberapa orang yang berperan
sebagai pembeli potensial yang melaporkan kekuatan dan
kelemahan produk perusahaan dengan produk pesaing.
c. Lost customer analysis, perusahaan meneliti pelanggan yang telah
berhenti membeli agar mengetahui kelemahan kualitas produk.
d. Survei kepuasan pelanggan. Metoda ini bertujuan untuk
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari
pelanggan.

B. Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan
Menurut Lovey dan Loomba (1973) pelayanan kesehatan adalah
setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam
suatu oraganisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah,
dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan,
keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.8
Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan
masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan
standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar,
efisiensi, efektifitas dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan

masyarakat, serta diselengarakan secara aman dan memuaskan pelanggan
sesuai dengan norma dan etika yang baik.2 Sedangkan, layanan kesehatan
yang bermutu adalah suatu layanan kesehatan yang dibutuhkan, dalam hal ini
akan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan, dan sekaligus diingikan baik
oleh pasien, konsumen ataupun masyarakat serta terjangkau oleh daya beli
masyarakat.
2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan
Terdapat beberapa syarat pelayanan kesehatan yang baik, antar lain
yaitu 8:
a. Tersedia dan berkesinambungan
Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam
masyarakat adalah pada setiap saat dibutuhkan.
b. Dapat diterima dan wajar
Pelayanan

kesehatan

tersebut

tidak

bertentangan

dengan

keyakinan dan kepercayaan masyarakat.
c. Mudah dicapai
Pelayanan kesehatan yang baik mudah dicapai oleh masyarakat.

d. Mudah dijangkau
Dari sudut biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan
kemampuan ekonomi masyarakat.
e. Bermutu

Menunjukkan tingkat kesempurnaan dalam pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan dan dapat memuaskan para pemakai jasa
pelayanan serta tata cara penyelenggarakan sesuai dengan kode
etik dan standar yang telah ditetapkan.
Mutu barang dan jasa itu bersifat multidimensi, demikian pula
dengan mutu layanan kesehatan. Menurut Lori DiPrete Brown et.al (1992)
mengemukakan bahwa kegiatan penjaminan mutu menyangkut satu atau
beberapa dimensi mutu, yaitu :
1. Kompetensi

teknis

(technical

competence),

menyangkut

keterampilan, kemampuan dan penampilan atau kinerja pemberi
layanan kesehatan. Dimensi kompetensi teknis itu berhubungan
dengan bagaimana pemberiaan pelayanan kesehatan mengikuti
standar layanan kesehatan yang telah disepakati, yang meliputi
kepatuhan, ketepatan, kebenaran dan konsistensi.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan (acces to service), adalah
pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial
dan budaya, ekonomi, organisasi, atau hambatan bahasa. Akses
geografis dapat diukur dengan jenis alat transportasi, jarak, waktu
perjalanan, dan hambatan fisik lain yang dapat menghalangi
pelanggan memperoleh palayanan. Akses ekonomi berkaitan
dengan

kemampuan

yang

pembiayaannya

terjangkau

oleh

pelanggan.
3. Efisiensi (efficiency) sumber daya kesehatan sangat terbatas.
Layanan kesehatan yang efisiensi dapat melayani lebih banyak

pasien dan atau masyarakat. Layanan kesehatan yang tidak
memenuhi standar layanan kesehatan umumnya berbiaya mahal
kurang nyaman bagi pasien, memerlukan waktu lama, dan
menimbulkan risiko yang lebih besar kepada pasien. Dengan
melakukan analisis efisiensi dan efektifitas, kita dapat memilih
intervesi yang paling efisiensi.
4. Hubungan antara manusia (human relation), berkaitan dengan
interaksi antara petugas dengan pasien atau masyarakat. Bentuk
dari hubungan antar manusia ini antara lain dapat berupa
menghargai,

menjaga

rahasia,

menghormati,

mendengarkan

keluahan, responsif, dan memberikan perhatian.2
5. Efektivitas (effectiveness), layanan kesehatan harus efektif, artinya
“apakah prosedur atau pengobatan, bila diterapkan dengan benar,
akan memberikan hasil yang diingikan?’ dan apakah pengobatan
yang dianjurkan merupakan teknologi paling tepat. Efektifitas
layanan kesehatan ini bergantung pada begaiman standar layanan
kesehatan ini digunakan dengan tepat, konsistensi dan sesuai
dengan situasi setempat.5
6. Kelangsungan pelayanan (continuity of service) berarti pelanggan
akan menerima pelayanan lengkap yang dibutuhkan tanpa
mengulangi prosedur diangnosis dan terapi yang tidak perlu.2
7. Keamanan (safety), berarti mengurangi resiko cedera, infeksi, efek
samping, atau bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan.
Apapun yang dilakukan dalam pelayanan baik di puskesmas,

rumah sakit, atau tempat pelayanan lainnya harus aman dari bahaya
yang mungkin timbul.2
8. Keyamanan, merupakan dimensi mutu yang tidak berkaitan
langsung dengan efektifitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi
kepuasan pelanggan (pasien) untuk mau datang memperoleh
palayanan berikutnya. Dimensi kenyaman berkaitan dengan
penampilan fisik tempat palayanan, peralatan medis dan nonmedis, kebersihan, sarana yang tersedia, dan sebagainya.(2)
Selain dimensi- dimensi yang dikemukakan diatas, berbagai demensi
dalam versi lain banyak dikemukakan oleh para ahli mutu. Pasuraman,
Zeithaml, Berry (1985) melalui penlitiannya mengidentifikasikan sepuluh
dimensi pokok, yaitu daya tanggap, keandalan, kompetensi, kesopanan, akses,
komunikasi, kredibilitas, kemampuan memahami pelanggan, keamanan, dan
bukti fisik. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan Parasuraman dkk
(1988), mereka menggabungkan beberapa dimensi menjadi satu, yaitu
kompetensi, kesopanan, keamanan, dan kredibilitas yang disatukan menjadi
jaminan

(assurance).

Dimensi

komunikasi,

akses,

dan

kemampuan

memahami pelanggan digolongkan sebagai empati (empathy). Akhirnya
Pasuraman dkk (1988) dari sepuluh dimensi menjadi lima dimensi utama,
yaitu reliabilitas (realibility), daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), empati (empathy), dan bukti fisik atau bukti langsung (tangible).

C. Alur Pikir
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana gambaran
tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di Balai Kesehatan Indera
Masyarakat (BKIM) Padang. Dari 8 dimensi yang dikemukakan oleh Lori DiPete
Brown et. al. dalam QA Methodology Refirement Series hanya empat yang akan

diteliti antara lain akses terhadap pelayanan, hubungan antar manusia, keamanan,
dan kenyamanan terhadap pelayanan di BKIM Padang.

Input

Proses

Output

Akses pelayanan kesehatan

Puas
Pengunjung yang
memanfaatkan
fasilitas pelayanan
kesehatan di BKIM
Padang

Hubungan antar manusia
Keamanan pelayanan
Kenyamanan pelayanan

Kompetensi teknis
Tidak puas
Kelangsungan pelayanan
Ket :
Efektifitas
Diteliti

Efisiensi
Tidak diteliti

Gambar 2.1
Alur Pikir Tingkat Kepuasan Pasien tentang Pelayanan Kesehatan

D. Definisi Operasional
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median
= 57

Skala
Ukur
Ordinal

an
kesehatan

Tidak
puas <
median
= 57
Akses
terhadap
pelayanan

Hubungan
antar
manusia

Keamanan
pelayanan

Kemudahan
yang
dirasakan
untuk
menjangkau
pelayanan
sesuai
keadaan alat
transportasi,
jarak yang
ditempuh,
biaya yang
dikeluarkan
Kemampuan
petugas
berinteraksi
dengan
pasien
meliputi
keramahan
(senyum,
sapa, salam),
saling
menghargai,
kesopanan,
kesabaran
petugas
dalam
Upaya yang
dilakukan
untuk
mengurangi
bahaya yang
berkaitan
dengan
pelayanan
seperti
kebersihan
alat,
kebersihat
ruang
pemeriksaan

Kuesioner

Wawancara

Puas ≥
mean
=15

Ordinal

Tidak
puas <
mean=
15

Kuesioner

Wawancara

Puas ≥
mean =
12

Ordinal

Tidak
puas <
mean =
12

Kuesioner

Wawancara

Puas ≥
mean =
15

Tidak
puas <
mean =
15

Ordinal

Kenyaman Upaya yang
Kuesioner
an
dilakukan
pelayanan untuk
memberikan
kenyaman
pelayanan
seperti
ketersediaan
bangku
tunggu,
kebersihan
ruang tunggu,
tesedia TV,
majalah

Wawancara

Puas ≥
mean =
14
Tidak
puas <
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan
dengan tujuan menggambarkan atau memeparkan variabel yang diteliti tanpa
menganalisa hubungan antar variabel.13 Jenis penelitian deskriptif dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien tentang
pelayanan kesehatan di BKIM Padang dengan sub variabel akses terhadap
pelayanan, hubungan antar menusia, keamanan pelayanan, dan kenyamanan
lingkungan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian telah dilakukan di BKIM Padang dan pengambilan data telah
dilakukan dari bulan Desember 2014 sampai bulan Juni 2015.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek atau objek
dengan karakteristik tertentu.9 Populasi dalam penelitian ini adalah semua
pasien rawat jalan yang berobat ke BKIM padang yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan tahun 2014 berjumlah
27.055 orang dan jumlah kunjungan per bulan 2.254 orang.

2. . Sampel Penelitian
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang,
pasien rawat jalan yang berkunjung ke BKIM yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan di BKIM pada tanggal 5 Maret sampai 14 Maret
2015.
Menetukan sampel menurut Nursalam (2008) :
n

=

N . z2 . p. q
d2 . (N- 1) + z2 .p.q

Keterangan :
N

: jumlah populasi

n

: besar sampel

d

: derajat kepercayaan yang diinginkan 10% (0,1)

z

: harga normal baku sesuai dengan luas area dibawah kurva
baku sebesar (1- /2) untuk

p

: proporsi masalah (0,5)

q

: (1-p)

= 0,05, nilai z = 1,96

Maka :
n

=

N . z2 . p. q
d2 . (N- 1) + z2 .p.q

=

2254 (1,96)2. 0,5.0,5
(0,1)2 (2254-1) + (1,96)2. 0,5.0,5

=

2254 (3,84).0,25
0,01. 2253 + 3.84 .0,25

=

2163,84
22,53 + 0.96

=

2163.84
23.49

=

92 orang

Cara pengambilan sampel pada penelian ini menggunakan metode
Acidental sampling.10
Dengan kriteria sampel :
a. Pasien rawat jalan yang berada di BKIM Padang
b. Usia dewasa diatas 18 tahun
c. Minimal berkunjung 2 kali
d. Bersedia menjadi responden

D. Metode Pengumpulan Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data ini diperoleh dari kuisioner yang diisi melalui wawancara
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai 14 Maret 2015 setelah
pasien mendapat pelayanan yang dibantu oleh 4 orang pewawancara.
Jenis data yang dikumpul meliputi identitas pasien dan pertanyaan
pasien tentang pelayanan yang diterima.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan
tahunan BKIM Padang, berupa data kunjungan pasien pada tahun 2014.
2. Cara Mengumpulkan Data
Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap pasien dengan
menggunakan instrumen kuisioner, yang diisi oleh peneliti yang telah
memenuhi kriteria.
3. Langakah- langakah mengumpulkan data :
a. Peneliti mendatangi BKIM Padang
b. Meninta izin kepada pimpinan kepala BKIM Padang
c. Responden sudah berada di BKIM Padang dan sesuai dengan kriteria,
maka responden diminta untuk menandatangani surat pernyataan
bersedia menjadi responden atau informed consent.
d. Kontrak waktu dengan responden.
e. Setelah kuisioner diisi, peneliti akan mengecek kelengkapan dari
jawaban. Jika sudah lengkap maka responden dapat melanjutkan
aktivitas.
E. Teknik Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang
diperoleh dari kuisioner.
1. Editing
Setelah data terkumpul, maka peneliti memastikan data yang
diperoleh sudah diisi dengan benar dan memastikan semua item
pertanyaan sudah terisi. Dari data yang dikumpulkan dari 92 responden,

semua data sudah terisi dengan benar dan semua item pertanyaan terisi
lengkap.
2.

Coding
Untuk variabel tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan,
di kategorikan tidak puas diberi nilai 0 dan puas diberi nilai 1. Untuk sub
variabel pada akses playanan, hubungan antar manusia, keamanan
pelayanan dan kenyamanan pelayanan diberi nilai Sangat Tidak Puas
(STP): 1, Tidak Puas (TP): 2, Puas (P): 3, dan Sangat Puas (SP) :4

3.

Entry
Setelah

pengkodean,

jawaban-jawaban

dari

masing-masing

responden dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan data pada
tabel induk atau mester tabel dari setiap responden yang telah diberi kode
secara komputerisasi.
4.

Cleaning
Apabaila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai

dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan
adanya kesalahan kode, ketidak lengkapan dan sebgainya. Kemudian
dilakukan pembetulan atau koreksi.

F. Analiasa Data
1. Analisis Univariat
Analisis univariat adalah hasil analisis yang kesimpulannya dapat
menggambarkan

atau

mendeskripsikan

keadaan.

Analisis

univariat

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap

variabel penelitian. Betuk analisis univariat dengan variabel yang diteliti
tingkat kepuasan dan sub variabel yang diteliti akses terhadap pelayanan,
hubungan antar manusia, keamanan pelayanan, dan kenyamanan pelayanan.
Yang memenuhi kriteria sampel sehingga 92 responden dengan
menggunakan kuisioner 20 pertanyaan untuk memberi penjelasan kepada
responden tentang gambaran tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan
kesehatan di BKIM Padang 2015. Berikut ini adalah analisa univariat dari
variabel penelitian :
1. Tingakat kepuasan tentang pelayanan kesehatan
Adalah tingkat kepuasan pasien diukur berdasarkan akses
terhadap pelayanan, hubungan antar manusia, keamanan, dan
kenyamanan pelayanan. Dinilai dengan 20 pertanyaan (no.1-20)
dengan skor maksimum 80 diukur menggunakan skala Likert
(STP :1

TP: 2 P:3

SP:4) dikategorikan menjadi:

Puas (1), apabila ≥ median = 57
Tidak puas (0), apabila median = < 57
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan
Dinilai dengan 5 pertanyaan (no.1-5) dengan skor maksimum 20
diukur dengan skala Likert (STP :1 TP: 2 P:3
dikategorikan menjadi:
Puas (1), apabila ≥ median = 15
Tidak puas (0), apabila < median = 15

SP:4)

3. Hubungan antar manusia
Dinilai dengan 5 pertanyaan (no.6-10) dengan skor maksimum
20 diukur dengan skala Likert (STP :1

TP: 2 P:3

SP:4)

dikategorikan menjadi:
Puas (1), apabila ≥ mean = 12
Tidak puas (0), apabila < mean = 12
4. Keamanan pelayanan
Dinilai dengan 5 pertanyaan (no.11-15) dengan skor maksimum
20 diukur dengan skala Likert (STP :1

TP: 2 P:3

SP:4)

dikategorikan menjadi:
Puas(1), apabila ≥ median = 15
Tidak puas (0), apabila < median = 15
5. Kenyamanan pelayanan
Dinilai dengan 5 pertanyaan (no.16-20) dengan skor maksimum
20 diukur dengan skala Likert (STP :1
dikategorikan menjadi:
Puas (1), apabila ≥ mean 14
Tidak puas (0), apabila < mean 14

TP: 2 P:3

SP:4)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data gambaran tingkat kepuasan pasien tentang palayanan
kesehatan ini dilakukan di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Padang pada
tanggal 5 Maret sampai 14 Maret 2015 dengan jumlah responden sebanyak 92
orang yang datang ke Balai Kesehatan Indera Masyarakat Padang yang diambil
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dimana berdasarkan hasil penelitian
didapatkan informasi tentang karakteristik responden sebagai berikut: kategori
pendidikan tamatan SD sebanyak 8 orang (8,7%), tamatan SMP 15 orang
(16,3%), tamatan SMA 35 orang ( 38,0%), dan tamatan perguruan tinggi sebanyak
34 orang (37,0%). Jika dilihat dari kategori pekerjaan responden didapatkan hasil
tidak bekerja sebanyak 47 orang (51,1%), buruh 1 orang (1,1%), pedagang 7
orang (7,6 %), swasta 22 orang (23,9%) dan PNS 15 orang (16,3%).
A. Hasil Penelitian
1. Tingkat kepuasan pasien tentang akses pelayanan kesehatan di BKIM
Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat Kepuasan
tentang Akses Pelayanan Kesehatan di BKIM Padang Tahun 2015
Akses Pelayanan
Tidak puas
Puas
Total

f
6
86
92

%
6,5
93,5
100

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa sebagian kecil
(6,5%) tidak puas pada akses pelayanan kesehatan di BKIM Padang.

2. Tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di BKIM
berdasarkan hubungan antar manusia
Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat Kepuasan
tentang Hubungan antar manusia pada Pelayanan Kesehatan
di BKIM Padang Tahun 2015
Hubungan antar
manusia
Tidak puas
Puas
Total

f

%

32
60
92

34,8
65,2
100

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa kurang dari
separoh responden (34,8%) tidak puas pada hubungan antar manusia
pelayanana kesehatan di BKIM Padang

3. Tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di BKIM
berdasarkan keamanana pelayanan
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat Kepuasan
tentang Keamanan Pelayanan Kesehatan di BKIM Padang Tahun 2015
Keamanan Pelayanan
Tidak puas
Puas
Total

f
38
54
92

%
41,3
58,7
100

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa kurang dari
separoh responden (41,3%) tidak puas pada keamanan pelayanan
kesehatan di BKIM Padang.

4. Tingakat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di BKIM
berdasarkan kenyamanan pelayanan
Tabel 4.4
Distribusi frekuensi responden berdasarkan Tingkat Kepuasam tentang
Kenyamanan Pelyanan Kesehatan di BKIM
Kenyamanan pelayanan
Tidak puas
Puas
Total

f
32
60
92

%
34,8
65,2
100

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kurang dari
separoh responden (34,8%) tidak puas pada kenyamann pelayanan di
BKIM Padang.

5. Tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di BKIM Padang
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pelayanan Kesehatan
di BKIM Padang Tahun 2015
Pelayanan Kesehatan
Tidak puas
Puas
Total

f
44
48
92

%
47,8
52,2
100

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa kurang dari
separoh responden (47,8%) tidak puas pada pelayanan kesehatan di
BKIM Padang.

B. Pembahasan

1. Tingkat kepuasan pasien tentang akses pelayanan kesehatan di Balai
Kesehatan Indera Mata Masyarakat
Hasil penelitian pada tabel 4.2 menunjukkan tingkat kepuasan
pasien tentang akses pelayanan kesehatan dijumpai sebagian kecil
responden (6,5%) merasa tidak puas

dan (93,5%) merasa puas,

sebelumnya belum ada yang meneliti tentang ini tetapi menurut teori
Lori DiPrete Brown akses terhadap palayanan kesehatan merupakan
salah satu yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan
kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah pelayanan
kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis dimana dapat
terjangkau oleh oleh alat transportasi, kemapuan pembiayanan
terjangkau oleh pasien, dan menggunakan bahasa yang dimengerti
oleh pasien.2
Hasil analisa tingkat kepuasan pasien pada akses pelayanan
kesehatan di BKIM Padang, didapatkan sebanyak 2,2% pasien merasa
tidak puas pada pertanyaan pelayanan yang diberikan sesuai dangan
biaya yang dikeluarkan, 3,3% pasien merasa tidak puas pada
pertanyaan pelayanan yang diberikan sesuai dengan nilai sosial dan
budaya, dan 4,4% pasien merasa tidak puas pada pertanyaan prosedur
pelayanan secara cepat dan tidak berbelit-belit.
Berdasarkan penelitian pasien merasa tidak puas pada prosedur
pelayanan, ini karena pasien masih merasakan prosedur pelayanan

yang ada tidak mempermudah pasien untuk mendapat pelayanan, dan
terkadang dalam pelayanan masih tampak adanya orang yang dikenal
yang didahulukan dalam proses pelayanan. Dalam hal ini pasien
merasa tidak sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Oleh sebab itu,
pelayanan kesehatan dapat meningkatkan prosedur pelayanan seperti
membuat alur pelayanan yang dapat dimengerti oleh pasien.

2. Tingakat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan
hubungan antar manusia.
Hasil penelitian pada tabel 4.3 menunjukkan kepuasan pasien
tentang hubungan antar manusia pada pelayanan kesehatan di BKIM
didapatkan (34,8%) tidak puas dan (65,2%) puas.
Dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ice (2008)
di Puskesmas Gunung Medan menyatakan (61,2%) tidak puas pada
komunikasi petugas dimana ketidak ramahan petugas dalam melayani
dan pemberian informasi tentang pengobatan pada pasien.
Dilihat hasil penelitian sebelumnya tingkat kepuasan pasien
pada hubungan anatar manusia di BKIM lebih baik dimana lebih dari
separuh merasa puas terhadap hubungan antra manusia. Hubungan
antar manusia berkaitan dengan interkasi antara petugas dengan
pasien, berupa rasa menghargai, menghormati, sikap ramah dan sopan
beserta memberikan perhatian. Pengalaman menunjukkan bahwa
pasien yang diperlakukan kurang baik cenderung akan mengabaikan
nasihat dan tidak akan mau melakukan kunjungan ulang.5

Hasil analisis tingkat kepuasan pasien tentang hubungan antar
manusia pada pelayanan kesehatan di BKIM, didapatkan sebanyak
55,4% pasien merasa tidak puas pada pertanyaan keramahan petugas
dalam melayani pasien dan kesabaran petugas dalam menaggapi dan
mendengarkan keluahan, 7,6% pasien merasa tidak puas petugas
menjaga privasi pasien, 42,3% pasien tidak puas pada pertanyaan
komunikasi petugas dalam melayani pasien, dan 40,2% pasien tidak
puas pada pertanyaan petugas memberikan informasi yang jelas
tentang keluhan pasien.
Berdasarkan penelitian pasien merasa tidak puas dengan
interaksi petugas dengan pasien, dimana pasien merasa petugas tidak
ramah pada pasien, ini diakibatkan gaya bahasa yang digunakan
petugas terkadang tidak disukai pasien. Pasien merasa kurang nyaman,
ini disebabkan pada saat pemeriksaan ada sebagian petugas yang
saling berbicara dengan rekannya. Dan terkadang pasien tidak
mendapatkan informasi yang jelas cara menggunakan obat yang
diberikan oleh petugas. Hal ini membuat pasien merasa tidak puas
terhadap pelayanan yang diterimanya.
Oleh karena itu petugas perlu meningkatkan komunikasinya
kepada pasien dimana petugas harus lebih ramah dan sabar dalam
melayani pasien dan memberikan informasi yang jelas tentang
pemakaian obat.

3. Tingakat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di BKIM
Berdasarkan keamanan pelayanan.
Hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan tingkat kepuasan
pasien tentang keamanan pelayanan kesehatan di BKIM didapatkan
(41,3%) tidak puas dan (58,7%) puas dan sebelumnya belum ada yang
meneliti tentang keamanan palayanan. Namun, menurut Brown (2010)
keamanan pelayanan merupakan salah satu hal yang memepengaruhi
tingkat kepuasan pasien pada palayanan kesehatan .
Keamanan pelayanan artinya segala upaya dilakukan demi
keamanan pelanggan dan mengurangi terjadinya bahaya cedera.5
Kepuasan pasien tentang keamanan yang dilakukan di BKIM Padang
ini menyangkut masalah keadaan ruang pemeriksaan, kebersihan alatalat dan kebersihan petugas sebelum dan sesudah tindakan.
Hasil penelitian

Frederik (2008) tentang analisis kepuasan

masyarakat bahwa salah satu aspek yang kepuasan pasien pada
pelayanana kesehatan salah satunya keamanan lingkungan pada
pelayanan.
Hasil analisis tingkat kepuasan pasien tentang keamanan
pelayanan kesehatan di BKIM, didapatkan sebnayak 1,1% pasien
merasa tidak puas pada pertanyaan tempat pemeriksaan aman dan
layak beserta alat-alat yang digunakan bersih dan aman, 43,4% pasien
merasa tidak puas pada pertanyaan petugas mencuci tangan sebelum
dan sesudah tindakan, 3,3% pasien merasa tidak puas pada pertanyaan

ruang pemeriksaan dalam keadaan bersih dan siap pakai, dan 2,2%
pasien merasa tidak puas pada tindakan dilakukan sesuai prosedur.
Berdasarkan penelitian ini disebabkan pasien merasa tidak puas
karna masih adanya petugas yang kurang memperhatiakan kebersihan
pada saat pemeriksaan dan petugas terkadang tidak melakukan hand
hygine sebelum dan sesudah tindakan pada saat melakukan
pemerikasaan, ini dapat disebabkan ini dapat disebkan karena
kurangnya pemanfaatan tempat cuci tangan atau hand sanitizer oleh
petugas.

Oleh

karena

itu,

sebaiknya

pelayanan

kesehatan

meningkatkan hand hygiene sehingga pasien merasakan aman dalam
pelayanan.

4. Tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan di BKIM
berdasarkan kenyamanan pelayanan
Hasil penelitian pada tabel 4.5 menunjukkan kenyaman
lingkungan pelayanan di BKIM didapatkan puas (65,2%) dan tidak
puas (34,8%), sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan Desmeri (2010) di poloklinik penyakit dalam RSU Solok
bahwa sebahian besar (67%) pasien mennyataan puas terhadap
keyamanan lingkungan.
Bertitik tolak dari pendapat Azwar,A (1996) karakteristik yang
digunakan pelanggan dalam meilai kepuasan adalah ketersediaan
fasilitas

fisik

dalam

memebrikan

pelayanan

sehingga

dapat

menimbulkan kepuasan pada pasien. Kemudian, kenyaman pelayanan

dapat mempengaruhi kepuasan pasien atau kosumen sehingga
mendorong pasien untuk datang berobat kembali. Kenyaman dapat
menimbilkan kepercayaan pasien kepada pelayanan kesehatan.5
Kepuasan pasien adalah hasil penelitian pasien berdasarkan
perasaannya, terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
talah menjadi bagian dari pengalaman atau yang dirasakan pasien di
peelayanan kesehatan atau dapat dinyatakan sebagai cara pasien
mengevaluasi sampai seberapa besar tingkat kualitas di BKIM,
sehingga dapat menimbulkan tingkat rasa kepuasan.
Hasil analisis kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan
didapatkan hasil 41,3% pasien merasa tidak puas pada pertanyaan
ketersediaan bangku di ruang tunggu, 5,4% pasien merasa tidak puas
pada pertanyaan ketersedian tempat parkir yang aman, 26,1% pasien
kurang puas pada pertanyaan kebersihan kamar mandi, 23,9% pasien
kurang puas pada ketersediaan air dikamar mandi, dan 5,4% pasien
merasa tidak puas pada pertanyaan kebersihan ruang tunggu dan ruang
pemeriksaan.
Berdasarkan penelitian ini di karenakan pasien merasa tidak
puas pada sarana yang tersedia di pelayanan kesehatan, pasien merasa
bangku tunggu yang tersedia untuk pasien kurang cukup dan terkadang
banyak pasien yang harus berdiri untuk menunggu pelayanan. Hal ini
membuat pasien tidak nyaman dalam pelayanan, ketidaknyaman
pasien ini bisa mempengaruhi kepuasan pasien untuk mau datang dan
memperoleh

pelayanan

berikutnya.

Dan

sebaiknya

pelayanan

kesehatan dapat menambah bangku diruang tunggu, meningkatkan
kebersihan sehingga membuat pasien nyaman dalam pelayanan.

5. Tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di BKIM
Padang.
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukkan tingkat
kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan di BKIM Padang berada
pada kategori puas (52,2%) dan (47,8%) tidak puas.
Hasil penelitian ini tidak sebanding dengan hasil penelitian yang
dilakukan Evanny (2010) Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien
terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasundan didapatakan
87,27% tidak puas terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas
Pasundan.
Kepuasan pasien merupakan suatu tingkat perasaan pasien yang
timbul setelah membandingkan kinerja dengan harapannya. Pasien
baru akan merasakan puas apabila kinerja layanan kesehatan yang
diperolehnya sama atau melebihi harapannya dan sebaliknya,
ketidakpuasan atau rasa kecewa pasien akan muncul apabila kinerja
layanan kesehatan yang diperolehnya itu tidak sesuai dengan
harapannya.5
Jika belum sesuai dengan harapan pasien, maka hal tersebut
akan menjadi suatu masukan kepada organisasi pelayanan kesehatan
agar berupaya memenuhinya. Dan jika kinerja pelayanan kesehatan
yang diperoleh pasien pada suatu fasilitas layanan kesehatan sesuai

dengan harapannya, pasien pasti akan selalu datang berobat ke fasilitas
layanan kesehtan tersebut. Pasien akan selalu mencari layanan
kesehatan yang kinerja layanan kesehatannya dapat memenuhi harapan
atau tidak mengecewakan pasien.5
Hasil kajian mengenai kepuasan pasien cenderung tidak dapat
bersifat tetap atau permanen, sebab ukuran kepuasan seseorang
terhadap pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan hasil dari
reaksi yang lebih bersifat subjektif .
Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan kurang dari
separoh (47,8%) dari responden menyatakan tidak puas terhadap
pelayanan kesehatan di BKIM, tingkat kepuasan pasien dilihat dari 4
aspek yang diteliti yaitu, akses terhadap pelayanan, hubungan antar
manusia,

keamanan

pelayanan,

dan

kenyamanan

lingkunagan

pelayanan.
Hasil analisis kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di
Balai Kesehatan Indera Masyrakat (BKIM) didapatkan hasil pada
akses palayanan puas (93,5%) dan tidak puas (6,5%), hubungan antar
manusia puas (65,2%) dan tidak puas (34,8%), keamanan palayanan
puas (58,7%) dan tidak puas (41,3%), kanyaman lingkungan pelayanan
puas (65,2%) dan tidak puas (34,8%).
Melihat dari hasil diatas kurang dari separuh responden merasa
tidak puas terhadap pelayanan kesehatan di BKIM Padang.
Berdasarkan penelitian pasien merasa tidak puas dengan interaksi
petugas dengan pasien. Dimana pasien merasa gaya bahasa yang

digunakan petugas terkadang tidak disukai pasien, ini membuat pasien
merasa petugas tidak ramah. Pasien merasa kurang nyaman, ini
disebabkan pada saat pemeriksaan ada sebagian petugas yang saling
berbicara dengan rekannya, dan pada saat pasien mendapatkan obat
pasien tidak mendapat informasi yang jelas aturan pemakaian obat oleh
petugas. Petugas terkadang tidak melakukan hand hygine sebelum dan
sesudah tindakan pada saat melakukan pemeriksaan ini disebabkan
karena tidak tersedianya tempat cuci tangan atau instant hand sanitizer
di tempat pemeriksaan.
Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien
pada pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlunya kepada petugas
untuk meningkatkan kepuasan pasien pada aspek hubungan antar
manusia pada keramahan, komunikasi dan pemberian informasi yang
jelas tentang penggunaan obat kepada pasien dan kenyamanan dan
ketersediaan bangku diruang tunggu.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kurang dari separoh pasien

merasa tidak puas pada pelayanan

kesehatan di Balai kesehatanan Indera Masyarakat (BKIM) Padang
tahun 2015.
2. Sebagian kecil pasien merasa tidak puas pada akses palayanan
kesehatan di Balai Kesehatan Indera Masyrakat (BKIM) Padang tahun
2015.
3. Kurang dari separoh pasien merasa tidak puas pada hubungan antar
manusia di Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Padang tahun
2015.
4. Kurang dari separoh pasien merasa tidak puas pada keamanan
pelayanan kesehatan di Balai Kesehtan Indera Masyarakat (BKIM)
Padang tahun2015.
5. Kurang dari separuh pasien merasa tidak puas pada kenyamanan
lingkungan pelayanan kesehatan di Balai Kesehtan Indera Masyarakat
(BKIM) Padang tahun 2015.
B. Saran
1. Kepada Kepala Balai Kesehatan Indera Masyrakat perlu meningkatkan
kepuasan pasien pada aspek hubungan antar manusia pada keramahan,
komunikasi dan pemberian informasi yang jelas dalam penggunaan
obat kepada pasien

dan kenyamanan pada ketersediaan bangku

diruang tunggu serta kebersihan dan ketersediaan air di toilet.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang
hubungan tingkat kepuasan pasien dengan jumlah kunjungan pasien.
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LAMPIRAN B

KISI – KISI KUISIONER

Tujuan

Variabel

Mengetahui
gambaran Tingkat
tingkat kepuasan pasien kepuasan
terhadap pelayanan di BKIM
Padang

JUMLAH PERTANYAAN

Sub Variabel

Nomor
Pertanyaan
Akses terhadap 1,2,3,4,5
pelayanan

Jumlah
5

Hubungan antar 6,7,8,9,10
manusia

5

Keamanan

11,12,13,14,15

5

Kenyamanan

16,17,18,19,20

5

20

LAMPIRAN C
SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
Kepada Yth :
Bapak / Ibu responden
Di tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Politeknik
Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Padang Program Studi Keperawatan
Semester VI( enam) yang bermaksud akan melaksanakan penelitian.
Nama : Radhita Yaumil Adha
NIM : 123110320
Akan mengadakan penelitian dengan judul “ Gambaran Tingkat
Kepuasan Pasien tentang Pelayanan Kesehatan di BKIM Padang 2015.”
Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi Bapak / Ibu sebagai
responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan
digunakan untuk kepentingan penelitian.
Apabila Ibu/Bapak menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan
Bapak/ Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajaukan.
Atas perhatian Bapak/ Ibu sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Radhita Yaumil Adha

LAMPIRAN D
LEMBAR PERSETUJUAN
(Informed Concent)

Setelah dijelaskan maksud penelitian, saya bersedia menjadi responden
dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Radhita Yaumil Adha, mahasiswa
Politeknik Kesehan Kemenkes Padang Program Studi DIII Keperawatan Padang
dengan judul “Gambaran tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan
kesehatan di Balai Kesehatan Indera Masyarakat Padang 2015”.
Persetujuan ini saya tanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari
siapapun.

Padang,

Maret 2015

Responden

LAMPIRAN E
KUISIONER PENELITIAN
GAMBARAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHAPAD PELAYANAN
KESEHATAN DI BKIM PADANG TAHUN 2015

A. Identitas

No.Responden

1. Nama

:

....................................

2. Kunjungan ke-

:

............

3. Umur

:

............. tahun

4. Jenis kelamin

:

laki-laki / perempuan

5. Pendidikan

:

...................................

6. Pekerjaan

:

...................................

7. Alamat

:

.................................

STP : Sangat tidak puas, TP : Tidak Puas, P : Puas, SP : Sangat Puas
No

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pertanyaan
Akses terhadap pelayanan :
Pelayanan yang diberikan sesuai
dengan biaya yang dikeluarkan
Tempat pelayanan mudah diakses
angkutan umum
Petugas menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti
Pelayanan yang yang diberikan sesuai
dengan nilai sosial dan budaya
Prosedur pelayanan secara cepat dan
tidak berbelit-belit
Hubungan antar manusia :
Keramahan pertugas dalam melayani
pasien

STP

TP

P

SP

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Kesabaran petugas dalam menanggapi
dan mendengarkan keluhan pasien
Petugas menjaga privasi pasien
Komunikasi petugas dalam melayani
anda
Petugas memberikan informasi yang
jelas tentang keluhan anda
Keamanan pelayanan :
Tempat pemeriksaan aman dan layak
Alat- alat yang digunakan bersih dan
aman
Petugas mencuci tangan sebelum dan
sesudah tindakan
Ruang pemeriksaan dalam keadaan
bersih dan siap pakai
Tindakan dilakukan sesuai prosedur
Kenyamanan pelayanan :

16.

Ketersediaan bangku di ruang tunggu

17.

Ketersediaan temapat parkir
kendaraan yang
aman
Kebersihan kamar mandi /wc
Ketersediaan air dikamar mandi / wc
Kebersihan ruang tunggu dan ruang
pemeriksaan

18.
19.
20.

Kategoripelayanankesehatan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid tidak puas

44

47.8

47.8

47.8

puas

48

52.2

52.2

100.0

Total

92

100.0

100.0

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
pelayanankesehatan

Missing

Percent
92

N

100.0%

Total

Percent
0

.0%

N

Percent
92

100.0%

Descriptives
Statistic Std. Error
pelayanankesehatan Mean
95% Confidence
Interval for Mean

56.5435
Lower Bound

55.5758

Upper Bound

57.5111

5% Trimmed Mean

56.3599

Median

57.0000

Variance

21.833

Std. Deviation

.48715

4.67261

Minimum

48.00

Maximum

73.00

Range

25.00

Interquartile Range

6.75

Skewness

.525

.251

Kurtosis

1.119

.498

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
pelayanankesehatan

df

.121

a. Lilliefors Significance Correction

Sig.
92

.002

Shapiro-Wilk
Statistic
.963

Df

Sig.
92

.010

Kategoriakses
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid tidal puas

6

6.5

6.5

6.5

puas

86

93.5

93.5

100.0

Total

92

100.0

100.0

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
akses

Percent
92

100.0%

Missing
N

Total

Percent
0

.0%

N

Percent
92

100.0%

Descriptives
Statistic Std. Error
akses

Mean

15.2609

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

15.0419

Upper Bound

15.4798

5% Trimmed Mean

15.1981

Median

15.0000

Variance

.11024

1.118

Std. Deviation

1.05736

Minimum

12.00

Maximum

20.00

Range

8.00

Interquartile Range

.00

Skewness

1.394

.251

Kurtosis

7.124

.498

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
akses

.391

df

Sig.
92

.000

a. Lilliefors Significance Correction

Shapiro-Wilk
Statistic
.655

df

Sig.
92

.000

Kategorihubantarmanusia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid tidak puas

32

34.8

34.8

34.8

puas

60

65.2

65.2

100.0

Total

92

100.0

100.0

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Hubunganantarmanusi
a

Missing

Percent
92

N

100.0%

Total

Percent
0

.0%

N

Percent
92

100.0%

Descriptives
Statistic Std. Error
Hubunganantarmanusi Mean
a
95% Confidence
Interval for Mean

12.5000
Lower Bound

11.8894

Upper Bound

13.1106

5% Trimmed Mean

12.6498

Median

13.0000

Variance
Std. Deviation

8.692
2.94827

Minimum

5.00

Maximum

18.00

Range

13.00

Interquartile Range

.30738

4.00

Skewness

-.849

.251

Kurtosis

-.017

.498

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Hubunganantarmanusi
a

.193

a. Lilliefors Significance Correction

df

Sig.
92

.000

Shapiro-Wilk
Statistic
.881

Df

Sig.
92

.000

kategorikeamanan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid tidak puas

38

41.3

41.3

41.3

puas

54

58.7

58.7

100.0

Total

92

100.0

100.0

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
keamanan

Percent
92

100.0%

Missing
N

Total

Percent
0

.0%

N

Percent
92

100.0%

Descriptives
Statistic Std. Error
keamanan Mean

14.6957

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

14.4644

Upper Bound

14.9269

5% Trimmed Mean

14.6135

Median

15.0000

Variance

.11642

1.247

Std. Deviation

1.11670

Minimum

12.00

Maximum

20.00

Range

8.00

Interquartile Range

1.00

Skewness

1.550

.251

Kurtosis

6.078

.498

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
keamanan

.295

df

Sig.
92

a. Lilliefors Significance Correction

.000

Shapiro-Wilk
Statistic
.798

df

Sig.
92

.000

Kategorikenyaman
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid tidak puas

32

34.8

34.8

34.8

puas

60

65.2

65.2

100.0

Total

92

100.0

100.0

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
kenyamanan

Missing

Percent
92

N

100.0%

Total

Percent
0

.0%

N

Percent
92

100.0%

Descriptives
Statistic Std. Error
kenyamanan Mean
95% Confidence
Interval for Mean

14.0870
Lower Bound

13.7655

Upper Bound

14.4084

5% Trimmed Mean

14.0797

Median

14.0000

Variance
Std. Deviation

.16185

2.410
1.55240

Minimum

10.00

Maximum

19.00

Range

9.00

Interquartile Range

2.00

Skewness

.032

.251

Descriptives
Statistic Std. Error
kenyamanan Mean

14.0870

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

13.7655

Upper Bound

14.4084

5% Trimmed Mean

14.0797

Median

14.0000

Variance

.16185

2.410

Std. Deviation

1.55240

Minimum

10.00

Maximum

19.00

Range

9.00

Interquartile Range

2.00

Skewness

.032

.251

Kurtosis

1.293

.498

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
kenyamanan

.191

df

Sig.
92

a. Lilliefors Significance Correction

.000

Shapiro-Wilk
Statistic
.922

Df

Sig.
92

.000

