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This study aims to analyze service quality in Raden Mattaher hospital. 135 

respondents were collected as survey respondents. Data collection using questionnaire 

and then the data were analyzed using descriptif statistic tools. The study found that 

public service quality index of Raden Mattaher hospital is B (good) category. 

 

Keywords: service quality, public services 

 

Pendahuluan 

Peranan pelayanan sangat penting artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan 

terlebih pada pelakasanaan otonomi daerah karena dengan kebijakan otonomi daerah, 

maka daerah  harus mampu mengelola daerahnya secara mandiri. (Dunn, 2000). 

Pemerintah Daerah harus mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan 

kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standart pelayanan publik 

yang mudah, murah dan cepat. (Herawati, 2001). Pelayanan publik oleh birokrasi publik 

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara 

kesejahteraan (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. (Moleong, 2004). Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang 

melegakan,  hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang  belum terpenuhi. 

Dengan kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan 

pelanggan atau masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-pelayanan, dimana masih 

banyak dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan 

masyarakat.(Widodo Djoko, 2001). 

Thoha  (1998)  menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

organisasi publik (birokrasi publik) harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam 

memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi 
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suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi 

suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis serta dari cara-

cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmastis dan efisien sehingga 

tercapai apa yang dinamakan ”good local governance” dan terhindar dari mal-

administrasi.  

Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik  (profesionalisme) bila masyarakat 

dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, 

biaya murah, waktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. 

Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung oleh sumber daya 

manusia yang mumpuni baik dari kualitas maupun kuantitas, disamping juga adanya 

sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai. 

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik pada RSUD Raden Mattaher banyak 

sekali keluhan masyarakat yang mengarah pada buruknya pelayanan publik yang 

dilakukan hampir disemua bagian. Studi awal yang dilakukan menggambarkan bahwa 

beberapa keluhan yang diungkapkan masyarakat diantaranya adalah (1) pelayanan 

administrasi yang cukup panjang, (2) keterlambatan Dokter dalam melayani pasien,  (3) 

untuk pemeriksaan penunjang yang dilakukan memerlukan waktu yang cukup panjang,  

(4)  Fasilitas  ruangan rawat inap yang kurang memadai/ pemeliharaan fasilitas penunjang 

tidak memadai dan suasana ruangan yang belum sepenuhnya kondusif termasuk tempat 

tidur yang kurang memadai, (5) khusus untuk pasien Askes, keluhan sangat banyak pada 

jarak yang relatif jauh dan antrian pengambilan obat yang cukup lama. Salah satu upaya 

untuk mengukur dan melihat deskripsi baik atau tidaknya pelayanan publik tersebut 

adalah dengan melakukan penelitian tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada 

pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk 

melakukan analisis dan mengintepretasikan kualitas pelayanan di RSUD Raden Mattaher 

Provinsi Jambi. 

Tinjauan Pustaka 

Paradigma pemasaran jasa berbeda dengan barang tahan lama dan barang tidak 

tahan lama. Hakekat pemasaran jasa terletak pada proses, kinerja dan perbuatan. Sifat 

jasa yakni tidak dapat diraba, berlawanan dengan produk barang. Sifat lainnya tidak tahan 

lama sehingga tidak dapat disimpan atau digudangkan, heterogen dan sifat utamanya 



 

yaitu keserentakan merupakan keunikan tersendiri bagi pemasar jasa untuk 

mengembangkan tindakan strategi (Zeitham, 2002). Pemasaran jasa tidak hanya 

membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran internal dan interaktif. 

Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan perusahaan untuk 

menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan jasa ke 

pelanggan. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

untuk melatih dan memotivasi karyawannya agar melayani pelanggan dengan baik. 

Pemasaran interaktif menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien. 

Berdasarkan karakteristiknya organisasi jasa secara potensial lebih dekat dengan 

pelanggan mereka dibandingkan perusahaan yang menjual produk fisik. 

Pelayanan Publik (Public Service) 

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan 

dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang 

bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 

1999). Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai 

dengan aturan pokok dan atta cara yang telah ditetapkan.(Widodo Joko, 2001). 

Sedangkan Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan 

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah pusat,di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam 

bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 

publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara 

berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk 

dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukung kehidupannya. Alat-

alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkan kepedulian terhadap sesama maupun 

lingkungan yang kesemuanya disebutkan kebutuhan. Ndraha (1999) dengan mengutip 

pendapat Van Poelje mengatakan: bahwa kebutuhan manusia sebagai jamannya sebagai 

kebahagiaan lahir batin. Lebih lanjut dinyatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkan 



 

oleh masyarakat ada yang dapat diperoleh melalui mekanisme pasar, ada pula yang tidak. 

Yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pasar diantaranya layanan civil dan jasa 

publik, kecuali setelah diprivatisasikan. Atau dengan kata lain berbeda dengan layanan 

civil yang tidak dapat dijual beli dan dimonopoli oleh pemerintah, maka jasa publik (yang 

proses produksinya disebut pelayanan publik), dilihat dari sifat-sifatnya dapat diperoleh 

melalui mekanisme pasar namun di bawah control pemerintah. Penanganan terhadap jasa 

publik (produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak) dapat diprivatisasikan tetapi 

layanan civil tidak. 

 Kualitas Pelayanan 

Penelitian yang menyeluruh dan mendalam mengenai keinginan pelanggan 

terhadap sebuah produk akan menghasilkan informasi penting sebagai dasar dari 

terbentuknya strategi pemasaran yang inovatif. Memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dan mampu  menerjemahkannya dalam bentuk produk dan layanan jasa akan 

lebih menguntungkan bagi perusahaan (Kotler,2005). Selanjutnya perusahaan diharapkan 

mampu memberikan produk yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen,namun lebih jauh lagi mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. 

Kepuasan akan terjadi jika  pelanggan mendapatkan produk dan layanan jasa yang sesuai 

atau melebihi harapannya. Pelanggan yang  puas akan kembali  melakukan pembelian. 

Ketika aktifitas pembelian secara rutin dilakukan pada produk tertentu maka tingkat 

loyalitas pelanggan akan terwujud. Loyalitas pelanggan  akan menciptakan kekuatan bagi 

perusahaan untuk  bersaing di pasar. Loyalitas pelanggan akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan yang berpengaruh pada kontinuitas usaha. Jika loyalitas memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan perusahaan,maka perusahaan harus 

mewujudkan layanan jasa yang mampu mewujudkan loyalitas pelanggan. 

 Goetsch dan Davis (dalam Ilham,2005) mengemukakan bahwa kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa,manusia,proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan Parasuraman et 

al.,(1988) mengemukakan bahwa kualitas merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas 

tingkat suatu pelayanan yang baik. Konsep kualitas jasa bersifat relatif tergantung dari 

perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya ada 

tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama lain yaitu persepsi konsumen, 



 

produk (jasa) dan proses. Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut 

dapat memberi kontribusi pada keberhasilan suatu perusahaan ditinjau dari kepuasan 

pelanggan,kepuasan karyawan dan profitabilitas organisasi. Menurut John Sviokla (dalam 

Rambat, 2006) hubungan antara kualitas dan keuntungan jangka panjang terlihat dalam 

dua hak yaitu faktor keuntungan eksternal yang diperoleh dari kepuasan pelanggan dan 

keuntungan internal yang diperoleh dari adanya perbaikan dari efisiensi produk. 

Keuntungan eksternal yang dimaksud kualitas jasa yang diberikan oleh perusahaan dapat 

menciptakan suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan 

suatu kepuasan serta loyalitas pelanggan. Sementara keuntungan internal akan diperoleh 

secara bersamaan dengan keuntungan eksternal dimana akan memberikan dampak 

terhadap peningkatan internal.. Menurut Sviokla kualitas jasa memiliki delapan dimensi 

pengukuran yaitu kinerja, keragaman produk, keandalan, kesesuaian, ketahanan atau daya 

tahan, kemampuan pelayanan, estetika dan kualitas yang dipersepsikan. 

Lovelock (1992) mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi 

pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai antara lain: 

1) Tangible (terjamah), yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, 

personil dan komunikasi material. 

2) Realiable (handal), yang meliputi kemampuan membentuk pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan memilki keajegan. 

3) Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu rasa tanggung jawab terhadap 

mutu pelayanan. 

4) Assurance (jaminan), yang meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan 

pegawai 

5) Empathy (empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan. 

 Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 

Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Indek Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: 

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya”. 



 

Menurut Tjiptono (1997), Indeks Kepuasan Pelanggan adalah mengukur perbedaan 

antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan dalam membeli suatu produk atau jasa 

dan apa yang sesungguhnya ditawarkan perusahaan. Sedangkan Bragan (1992) 

memberikan alasan pengunaan Indeks Kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk 

mengetahui kualitas pelayanan adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang 

mengatakan bahwa untuk mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya 

keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari kepuasan pelanggan”.  

Menurut  Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang “relevan, valid 

dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks 

kepuasan masyarakat, yaitu: 

1). Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2). Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

3). Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan. 

4). Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama  terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

6). Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaiakan pelayanan kepada 

masyarakat. 

7). Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 

8). Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9). Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati. 



 

10). Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11). Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

12). Kepastian jadwal pelayanan, yaitu  pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13). Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepeda 

penerima pelayanan. 

14). Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang 

untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan antar dua variabel. Mengacu 

pada pendapat Sekaran (1992) maka jenis penelitian ini termasuk pada eksplanatory 

research. Desain penelitian merupakan cross section studies dengan pertimbangan desain 

ini relatif sederhana. Metode penelitian adalah survey sampel dimana metode ini paling 

sesuai untuk memperoleh informasi tentang motif, sikap dan pilihan-pilihan. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini pasien unit pelayanan rawat inap dan unit pelayanan 

rawat jalan di RSUD Raden Mattaher Jambi. Pasien yang menggunakan jasa layanan 

kesehatan RSUD Raden Mattaher dalam penelitian ini terbagi dalam empat kelompok yaitu 

pasien umum, pasien peserta ASKES, pasien Jamkesmas dan pasien Jamkesda. Untuk rawat 

inap penelitian dilakukan pada empat besar rawat inap yairu kebidanan, anak, penyakit dalam 

dan bedah ditambah dengan paviliun. Jumlah responden adalah 135 orang dengan pembagian 

83 orang pasien unit pelayanan rawat inap dan 52 orang unit pelayanan rawat jalan. 

Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka, tekhnik ini digunakan untuk pengumpulan data melalui buku-buku 

panduan atau artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian. 



 

b. Pengisian kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan dengan  dua cara sebagai berikut : 

a. Dilakukan, sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di 

tempat yang telah disediakan.  

b. Dilakukan oleh pencacah melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. 

 Alat Analisa Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 14 unsur Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) berdasarkan Kep./25/M.PAN/2/2004 . Nilal IKM dihitung dengan 

menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. dengan 

rumus sebagai berikut: 

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang  = Jumlah Bobot/Jumlah Unsur 

     = 1/14  

     = 0,07 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

IKM = TNP/TUT x NP 

Dimana : 

IKM   = Indeks Kepuasan Masyarakat 

TNP  = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 

TUT  = Total unsur yang terisi 

NP    = Nilai Penimbang 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk mendeskripsikan hasil nilai persepsi dan kinerja per unit pelayanan 

berikut akan diuraikan indeks kepuasan masyarakat per unsur pelayanan pada RSUD 

Raden Mattaher. 

1.  Prosedur Pelayanan (U1) 

Dalam konteks penelitian ini, prosedur pelayanan yang dimaksud adalah kemudahan 

tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur 

pelayanan. Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mathaher Jambi, untuk rawat 

inap  prosedur pelayanan tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah    2,98   



 

dan nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-

81,25 dengan predikat kinerja unit pelayanan mudah (baik) dan mutu pelayanan B.  

Jika dilihat secara terpisah antara rawat inap dan rawat jalan terkait dengan prosedur 

pelayanan, responden memberikan nilai persepsi sebesar 2,87 (baik) sedangkan untuk rawat 

jalan nilai persepsi sebesar 2,73 (baik). Untuk rawat inap nilai persepsi tertinggi pada ruang 

anak (pasien jamkesda) dengan nilai 3,33 (sangat baik) dan terendah pada ruang penyakit 

dalam (pasien askes) dengan nilai 2,00 (kurang baik). Sementara untuk rawat jalan nilai 

tertinggi adalah poli gigi dengan angka 3,33 (sangat baik) dan terendah poli penyakit dalam 

dengan angka 2,00 (askes)  

2. Persyaratan Pelayanan (U2) 

Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Dari dua instalasi yaitu 

rawat inap dan rawat jalan, menunjukkan  nilai persepsinya adalah 2,98 (baik)    dengan nilai 

interval yang dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 

dengan predikat kesesuaian persyaratan pelayanan  adalah  sesuai (baik) dan mutu pelayanan 

B.  

Untuk rawat inap nilai tertinggi adalah ruang kebidanan (pasien jamkesmas) dengan 

nilai 4,00 (sangat baik) dan nilai terendah pada ruang anak (pasien Askes) dengan nilai 2,33 

( kurang baik). Sementara untuk rawat jalan nilai tertinggi adalah poli bedah (pasien askes) 

dengan nilai 4,00 (sangat baik) dan terendah poli kulit dan kelamin (pasien umum) dengan 

nilai 1,50 (tidak baik). Dengan demikian menurut pasien kesamaan persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya sudah sesuai terutama pada kebidanan untuk pasien jamkesmas dan bedah 

untuk pasien peserta askes. Sementara untuk bangsal anak dan poli kulit dan kelamin 

dirasakan pasien masih kurang sesuai.  

3. Kejelasan dan Kepastian Petugas yang Melayani (U3) 

Kejelasan dan Kepastian Petugas yang Melayani, yaitu kejelasan dan kepastian 

bagi konsumen dalam mendapat pelayanan, serta siapa yang akan melayani untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Kejelasan dan Kepastian 

Petugas yang Melayani tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah 2,80  

(baik) nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 



 

62,51-81,25 dengan predikat Kejelasan   dan Kepastian Petugas yang Melayani adalah  

jelas (baik) dan mutu pelayanan B.  

Pada unsur Kejelasan dan Kepastian Petugas yang Melayani, rawat inap nilai 

terendah pada ruang rawat inap anak (askes) dengan nilai 2,33 (tidak baik) dan nilai 

tertinggi pada Pav.NH (askes) dan Jamsostek (umum) serta Pav.Mayang (umum) dengan 

nilai 3,50 (sangat baik) . Untuk rawat jalan nilai tertinggi pada poli gigi (askes) dengan 

angka 3,33 (sangat baik), sementara nilai terendah adalah kulit dan kelamin (umum) , bedah 

(askes) dan paru (jamkesmas) dengan nilai masing-masing 2,00 (kurang baik). 

Dengan demikian kejelasan dan kepastian bagi konsumen dalam mendapat 

pelayanan, serta siapa yang akan melayani untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 

jenis pelayanannya, menurut persepsi pasien rawat inap di Pav.NH (Askes) dan Jamsostek 

(umum) serta Pav.Mayang (umum) sudah jelas demikian pula pada poli gigi (Askes). 

Namun Pav.NH (Askes) dan Jamsostek (umum) serta Pav.Mayang (umum) serta poli kulit 

dan kelamin (umum) , bedah (askes) dan paru (jamkesmas) kejelasan dan kepastian bagi 

konsumen dalam mendapat pelayanan, serta siapa yang akan melayani untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya masih kurang jelas.  

4. Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan (U4) 

Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan, yaitu kesesuaian pelayanan 

yang diberikan dengan prosedur yang ada dalam melayani konsumen. Dari  instansi 

pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa kedisiplinan 

Petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori baik dimana nilai 

persepsinya adalah 3,00 (Rawat jalan) dan   2,63  (rawat inap) dan nilai interval yang dimiliki 

adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat 

Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan adalah  disiplin (baik) dan mutu 

pelayanan B. 

Pada unsur kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan prosedur yang ada dalam 

melayani konsumen untuk nilai tertinggi adalah Pav.NH dan ruang anak Askes) dengan 

nilai 3,50 (sangat baik) sementara terendah penyakit dalam (umum) dengan nilai 2,00 

(kurang baik). Pada rawat jalan nilai rata-rata persespsi responden adalah 3,00 (baik), 

sementara nilai terendah pada anak (umum dan askes) dan paru (jamkesmas) sebesar 2,00 

(kurang baik). 



 

Dengan demikian kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan prosedur yang ada 

dalam melayani konsumen.sudah sesuai terutama untuk Pav. NH dan ruang anak, 

sementara persepsi pasien masih masuk kategori kurang disiplin, terutama untuk ruang 

penyakit dalam serta poli anak (umum dan askes) dan paru (jamkesmas) 

5. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan (U5) 

Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan  yaitu komitmen petugas 

dalam melayani konsumen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang telah 

ditetapkan. Dari  instansi pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden menilai 

bahwa tanggung jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori 

baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 (Rawat jalan) dan nilai interval yang dimiliki adalah 

2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat Tanggung 

Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan adalah  bertanggung jawab (baik) dan mutu 

pelayanan B.  

Untuk rawat inap nilai tertinggi adalah Pav.Mayang (umum) dan Pav.NH (Askes) 

dengan nilai masing-masing 3,50 (sangat baik), sementara untuk nilai terendah anak (Askes) 

dengan nilai 2,00 (kurang baik). Sementara untuk rawat jalan nilai tertinggi pada bedah 

(askes) dengan nilai 4,00 (sangat baik) dan untuk nilai terendah pada kulit dan kelamin 

(umum) dengan nilai 2,00 (kurang baik)  

Berdasarkan hasil tersebut maka menurut pasien, komitmen petugas dalam 

melayani konsumen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang telah 

ditetapkan, terutama pada Pav.Mayang (umum) dan Pav.NH (Askes) sementara masih perlu 

di tingkatkan pada petugas rawat inap anak. Pada rawat jalan menurut pasien petugas telah 

menunjukkan tanggung jawab yang baik terutama pada poli bedah (Askes) dan peningkatan 

tanggung jawab sangat diperlukan terutama pada poli kulit dan kelamin.  

6. Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan (U6) 

Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan yaitu tinggi rendahnya 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan tanggung jawabnya 

yang ada padanya. Dari  instansi pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden 

menilai bahwa kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori 

baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 (Rawat jalan) dan nilai interval yang dimiliki adalah 



 

2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat Kemampuan 

Petugas Dalam Memberikan Pelayanan adalah  disiplin (baik) dan mutu pelayanan B.  

Untuk rawat inap nilai tertinggi adalah pada Pav.Mayang (umum) dan Pav.NH 

(Askes) dengan nilai 3,50 (sangat baik). Sementara nilai terendah adalah ruang anak 

(jamkesmas) dengan nilai 2,00 (kurang baik). Untuk rawat jalan nilai tertinggi adalah poli 

bedah (Askes) dengan nilai 4,00 (sangat baik), sementara nilai terendah adalah poli mata 

(Askes) dengan nilai 2,75 (baik). Menurut pasien kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan sudah baik terutama pada Pav.Mayang (umum) dan Pav.NH (Askes) namun 

peningkatan kemampuan petugas masih diperlukan pada rawat inap anak karena menurut 

pasien petugas kesehatan masih kurang mampu untuk memberikan pelayanan di bagian ini. 

Sementara untuk rawat jalan kemampuan petugas direspon sangat mampu terutama untuk 

poli bedah (Askes). 

7.Kecepatan Pelayanan (U7)  

Kecepatan Pelayanan yaitu tenggang waktu yang diperlukan untuk sebuah 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan keinginan konsumen. Dari  

instansi pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa 

Kecepatan petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori baik dimana 

nilai persepsinya adalah 2,66 (Rawat jalan) dan   2,59  (rawat inap) dan nilai interval yang 

dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat 

Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan adalah  disiplin (baik) dan mutu 

pelayanan B.  

Untuk rawat inap nilai tertinggi adalah ruang rawat anak (jamkesmas) dengan nilai 

3,50 (sangat baik) sementara nilai terendah adalah ruang penyakit dalam (Askes) dengan 

nilai 2,00 (kurang baik). Untuk rawat jalan nilai tertinggi adalah pada poli gigi (jamkesmas) 

dengan nilai 4,00 (sangat baik) sementara nilai terendah adalah pada poli kulit dan kelamin 

(umum) dengan nilai 1,50 (tidak baik). Kecepatan Pelayanan, yaitu tenggang waktu yang 

diperlukan untuk sebuah pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan 

keinginan konsumen menurut pasien sangat cepat terutama di rawat inap anak sementara 

masih dinilai kurang cepat pada rawat inap penyakit dalam . sementara pada rawat jalan, 

pasien menganggap bahwa poli gigi telah memberikan pelayanan yang sangat cepat, 

namun  pada poli kulit dan kelamin dinilai tidak cepat.  



 

8.Keadilan Untuk Mendapatkan Pelayanan (U8) 

Keadilan untuk mendapatkan pelayanan, yaitu perlakuan yang sama terhadap 

semua konsumen tanpa melihat latar belakang dan status sosial. Dari  instansi pelayanan 

publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa keadilan untuk 

mendapatkan Pelayanan tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 

(Rawat jalan) dan   2,78  (rawat inap) dan nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan 

nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat Keadilan untuk mendapatkan 

pelayanan adalah  adil (baik) dan mutu pelayanan B.  

Untuk keadilan mendapatkan pelayanan pada rawat inap, nilai tertinggi pada 

Pav.NH (Askes) dengan nilai 3,50 (sangat baik), dengan nilai terendah pada ruang rawat 

anak (jamkesmas) dengan nilai 2,00 (kurang baik). Pada rawat jalan nilai tertinggi adalah 

pada poli penyakit dalam (umum) dengan nilai 3,50 (sangat baik), sementara nilai terendah 

pada poli bedah (Askes) dengan nilai 2,00 (kurang baik).  Keadilan untuk mendapatkan 

pelayanan, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua konsumen tanpa melihat latar 

belakang dan status sosial menurut pasien sangat adil terutama di Pav.NH sementara 

perlakuan yang kurang adil dirasakan oleh pasien pada rawat inap anak (jamkesmas). 

Pada pasien rawat jalan pasien menganggap pelayanan sangat adil terutama pada poli 

penyakit dalam, namun pasien memberikan penilaian kurang adil terutama pada poli 

bedah (peserta askes).  

9.Kesopanan dan Keramahan Petugas (U9) 

Kesopanan dan Keramahan Petugas yaitu sikap yang ramah dan sopan petugas 

dalam melayani konsumen tanpa melihat latar belakang dan status sosial. Dari  instansi 

pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa kesopanan dan 

keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori baik dimana 

nilai persepsinya adalah 3,00 (Rawat jalan) dan   2,84  (rawat inap) dan nilai interval yang 

dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat 

kesopanan dan keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan adalah  sopan dan 

ramah (baik) dan mutu pelayanan B.  

Pada unsur kesopanan dan keramahan petugas untuk rawat inap nilai tertinggi adalah 

Pav.NH (askes) dengan nilai 3,50 (sangat baik), sementara nilai terendah adalah anak 

(Askes) dengan nilai 2,33 (kurang baik) . Untuk rawat jalan nilai tertinggi adalah penyakit 



 

dalam (umum) dengan nilai 3,50 (sangat baik) sementara nilai terendah poli paru (umum) 

dengan nilai 2,33 (kurang baik).  

Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap yang ramah dan sopan petugas 

dalam melayani konsumen tanpa melihat latar belakang dan status masyarakat sangat 

penting dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian ini 

maka menurut pasien Pav. NH (askes) dalam memberikan pelayanan petugas 

menunjukkan sikap yang ramah dan sopan demikian pula untuk poli penyakit dalam. 

Namun sikap yang sopan dan ramah harus ditingkatkan terutama pada rawat inap anak 

dan penyakit dalam serta rawat jalan paru. 

10.Kewajaran  Biaya (U10) 

Kewajaran biaya yaitu kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan konsumen 

dengan pelayanan yang didapatkan oleh konsumen. Dari  instansi pelayanan publik yakni 

RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa kewajaran biaya tergolong pada kategori 

baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 (Rawat jalan) dan    2,92  (rawat inap) dan nilai 

interval yang dimiliki adalah 2,51 – 3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 

dengan predikat kewajaran biaya adalah  wajar (baik) dan mutu pelayanan B.  

Pada unsur kewajaran biaya pada rawat inap nilai tertinggi adalah pada Pav.NH 

(askes) dengan nilai 3,50 (sangat baik), sementara nilai terendah pada Pav.Mayang (umum) 

dan anak (jamkesmas) dengan nilai masing-masing 2,50 (kurang baik). Untuk pasien rawat 

inap nilai tertinggi adalah pada paru (askes) dengan nilai 3,33 (sangat baik), sementara unit 

pelayanan lain rata-rata mendapatkan nilai 3,00 (baik). Kesesuaian antara biaya yang 

dikeluarkan konsumen dengan pelayanan yang didapatkan oleh konsumen sangat penting 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Secara umum persepsi pasien menunjukkan 

nilai rata-rata 3,00 dimana pasien menyatakan biaya yang dikeluarkan pasien sudah 

wajar.  

11.Kesesuaian Antara Biaya Yang Dibayarkan Dengan Yang Ditetapkan (U11) 

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan, yaitu 

kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan konsumen dengan jumlah biaya yang telah 

ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari  instansi pelayanan puublik yakni 

RSUD Raden Mattaher, responden menilai bahwa kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan yang ditetapkan tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya 



 

adalah 3,00 (Rawat jalan) dan 2,70 (rawat inap) dan nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 – 

3,25 dan nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat kesesuaian biaya 

yang dibayarkan dengan yang ditetapkan adalah  banyak sesuainya (baik) dan mutu 

pelayanan B.  

Pada unsur Kesesuaian Antara Biaya Yang Dibayarkan Dengan Yang Ditetapkan 

untuk rawat inap nilai tertinggi adalah ruang  kebidanan (askes) dengan nilai 3,57 (sangat 

baik). Untuk rawat jalan nilai rata-rata persepsi responden adalah nilai 3,00 (baik). Unsur ini 

memiliki korelasi dengan U10, hasilnya pun manunjukkan pasien menyatakan biaya yang 

mereka keluarkan untuk mendapatkan layanan sudah sesuai dengan layanan dengan yang 

diterima. Namun terutama pada poli kulit dan kelamin masih dinilai biaya yang dikeluarkan 

pasien kurang sesuai dengan layanan yang diterima. Demikian pula dengan rawat inap 

banyak pelayanan yang diterima dirasakan pasien masih kurang sesuai, sementara mereka 

telah mengeluarkan uang untuk membiayai pengobatannya terutama pada ruang anak 

(umum), penyakit dalam (umum) dan bedah (Jamkesda).  

12.Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Waktu Pelayanan (U12) 

Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan yaitu kesesuaian antara 

pelayanan yang diberikan dengan waktu yang telah dijanjikan berupa jadwal waktu yang 

telah dibuat. Dari  instansi pelayanan publik yakni RSUD Raden Mattaher, responden 

menilai bahwa ketepatan pelaksanaan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan tergolong 

pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah 2,66 (Rawat jalan) dan   2,49  (rawat inap) 

dan nilai interval yang dimiliki adalah 1,76 – 2,50 dan nilai interval konversi IKM-nya 43,76 

– 62,50 dengan predikat Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan adalah  

kurang tepat (kurang baik) dan mutu pelayanan C.  

Pada unsur Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Waktu Pelayanan pada rawat 

inap nilai tertinggi pada ruang rawat jamsostek (umum) dengan nilai 4,00 (sangat baik), 

sementara nilai terendah pada Gabkindo (askes) dengan nilai  1,66 ( tidak baik). Untuk 

pasien rawat jalan nilai persepsi rata-rata antara 2,10 sampai dengan 2,40 berada pada 

kategori (kurang baik). Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan yaitu 

kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan waktu yang telah dijanjikan berupa 

jadwal waktu yang telah dibuat sangat penting. Ketepatan waktu bagi pasien sangat 

menentukan kepuasan pasien mengingat dalam kondisi yang sakit dan memerlukan 



 

penanganan yang cepat. Terlihat hasil analisis data bahwa masih banyak pasien yang 

menganggap pelayanan yang diberikan rumah sakit sering tidak tepat dengan jadwal 

waktu pelaksanaan baik dalam melayani pasien umum, askes, jamkesmas dan jamkesda .  

13.Kenyamanan Di Lingkungan Unit Pelayanan (U13) 

Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan, yaitu suasana yang tercipta ketika 

konsumen mendapatkan pelayanan. Responden menilai bahwa kenyamanan di lingkungan 

unit pelayanan tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 (Rawat 

jalan) dan  2,68   (rawat inap) dan nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 – 3,25 dan nilai 

interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat Kenyamanan di lingkungan unit 

pelayanan adalah  nyaman (baik) dan mutu pelayanan B.  

Pada unsur kenyamanan di lingkungan unit pelayanan, pada rawat inap nilai 

tertinggi pada Pav.NH (askes) dengan nilai 4,00 (sangat baik), sementara nilai terendah pada 

ruang penyakit dalam  (askes) dengan nilai  1,75 (tidak baik). Untuk pasien rawat jalan nilai 

persepsi tertinggi pada paru (umum) dengan nilai 3,33 (sangat baik) sementara nilai 

terendah pada poli kulit dan kelamin serta penyakit dalam dengan nilai masing-masing 2,50 

(kurang baik). Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan, yaitu suasana yang tercipta 

ketika konsumen mendapatkan pelayanan sangat menentukan dalam memberikan 

kepuasan kepada pasien. Meskipun ada beberapa bagian/ruang yang memberikan 

kepuasan kepada pasien namun menurut pasien masih banyak bagian/ruangan pada 

RSUD raden Mattaher yang tidak nyaman seperti pada rawat inap penyakit dalam 

14.Keamanan Pelayanan (U14) 

Keamanan pelayanan, yaitu suasana aman dari gangguan kejahatan yang tercipta 

ketika konsumen mendapatkan pelayanan. Responden menilai bahwa Petugas Dalam 

Memberikan Pelayanan tergolong pada kategori baik dimana nilai persepsinya adalah 3,00 

(Rawat jalan) dan    2,85  (rawat inap) dan nilai interval yang dimiliki adalah 2,51 - 3,25 dan 

nilai interval konversi IKM-nya 62,51-81,25 dengan predikat Keamanan pelayanan adalah  

aman (baik) dan mutu pelayanan B.  

Pada unsur keamanan di lingkungan unit pelayanan, pada rawat inap nilai tertinggi 

pada ruang anak (jamkesmas) dengan nilai 3,50 (sangat baik), sementara nilai terendah pada 

penyakit dalam  (askes), Pav.Mayang (umum), Pav. NH dan bedah dengan nilai masing-

masing  2,50 (kurang baik). Untuk pasien rawat jalan nilai persepsi berada pada range 2,80- 



 

2,95 atau masuk kategori baik. Keamanan pelayanan, yaitu suasana aman dari gangguan 

kejahatan yang tercipta ketika konsumen mendapatkan pelayanan. Sebagian besar pasien 

menyatakan aman (79%), namun sebanyak 16% masih menyatakan kurang aman. 

sementara   sebanyak 1% menyatakan tidak aman, hanya sebanyak 4% yang menyatakan 

sangat aman.  

Kesimpulan  

 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Rumah Sakit 

Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah sebesar  71,76 (baik) 

atau berada pada kategori Baik (mutu pelayanan B).  

2. Jika dilihat masing-masing unit pelayanan publik yang menjadi objek dalam 

penelitian ini, secara rata-rata NRR/Unsur pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Raden Mattaher (U1 hingga U14) berada pada kategori kurang 

baik dan baik, belum ada yang masuk kategori sangat baik.  

Saran  

 

1. Dalam peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Raden Mattaher, maka 

diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu 

ketepatan pelaksanaan pemberian layanan terhadap jadwal pelayanan untuk 

itu diperlukan program peningkatan SDM  diantaranya dalam  bentuk 

pelatihan.  

2. Peningkatan kemampuan SDM dalam bentuk pelatihan untuk memberikan 

layanan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu pelayanan perlu 

didukung dengan perangkat mutu dalam bentuk Standard Operating 

Procedure (SOP). Untuk itu pelu disusun SOP yang melibatkan masyarakat 

dan pihak rumah sakit.  
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