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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan kesehatan terhadap 

kepuasan pasien puskesmas rantau ikil. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 

22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dimensi pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dimensi pelayanan kesehatan (karyawan yang berpengetahuan, 

mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama, memperlakukan pelanggan 

seperti seseorang yang dihargai,menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan,dapat dengan cepat mengakses informasi,nilai uang yang diberikan sesuai 

dengan pelayanan yang didapat,karyawan yang sopan, pelayanan yang bisa 

dipercaya, memperlakukan pelanggan dengan adil, menyediakan layanan pribadi 

yang relevan) berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien, secara parsial 

karyawan yang berpengetahuan, mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama, memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai,menunjukkan 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,dapat dengan cepat mengakses 

informasi, tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien sedangkan nilai uang yang 

diberikan sesuai dengan pelayanan yang didapat,karyawan yang sopan, pelayanan 

yang bisa dipercaya, memperlakukan pelanggan dengan adil, menyediakan layanan 

pribadi yang relevan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak puskesmas tetap 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi keinginan pasien. 

Kata kunci : Dimensi Pelayanan dan Kepuasan Pasien. 

 

 



 

ABSTRACT  

this research aims to know the influence of patients ' satisfaction towards health 

services clinics rantau ikil. Method of data collection used was a questionnaire. The 

data obtained were analyzed by using multiple linear regression analysis of the 

pengelolahannya done with the program SPSS version 22. The results showed that 

the positive effect of variable dimensions of service towards the satisfaction of patient 

clinics rantau ikil. The results of this research show that the dimension of the health 

service (knowledgeable employees, addressing the needs of the customer on the first 

contact, treat the customer as someone who appreciated, indicating a desire to meet 

the needs of customers can quickly access information, the value of money that is 

given in accordance with the service obtained, employees polite, trustworthy service, 

treating customers fairly, providing relevant personal service) influential 

simultaneously towards the satisfaction of patients, partially knowledgeable 

employees, addressing the needs of the customer on the first contact, treat the 

customer as someone who appreciated, indicating a desire to meet customer needs, 

can quickly access information, not to the satisfaction of the patient while the value of 

money that is given in accordance with the services obtained, employees polite, 

trustworthy service, treating customers fairly, providing a personalized service that is 

relevant to patient satisfaction. based on the results of research conducted, the 

researchers suggested that parties keep clinics improve the quality of health services 

to meet the wishes of the patient.  

Keyword: Patient Satisfaction and Service Dimensions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan layanan pertama dalam bidang 

kesehatan dasar. Puskesmas dituntut untuk lebih bermutu sesuai dengan masalah 

kesehatan masyarakat yang potensial berkembang di wilayah kerjanya masing-

masing. Dengan jangkauannya yang luas sampai pelosok desa, pelayanan Puskesmas 

yang bermutu akan menjadi salah satu faktor penentu upaya peningkatan status 

kesehatan masyrakat. Dengan semakin berkembangnya masyarakat kelas menengah 

maka tuntutan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu juga 

meningkat. Sehingga untuk menghadapi hal itu diupayakan suatu program menjaga 

mutu pelayanan kesehatan dengan tujuan antara lain memberikan kepuasan kepada 

mayarakat (Muninjaya, 2004).  

Kepuasan pasien dalam menilai mutu atau pelayanan yang baik, dan 

merupakan pengukuran penting yang mendasar bagi mutu pelayanan. Hal ini tentu 

akan memberikan informasi terhadap suksesnya pemberi pelayanan bermutu dengan 

nilai dan harapan pasien yang mempunyai wewenang sendiri untuk menetapkan 

standar mutu pelayanan yang dikehendaki. Penurunan jumlah kunjungan masyarakat 

kepuskesmas dapat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 

puskesmas. adanya ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

puskesmas belum memenuhi harapan masyarakat.(Supriyanto dan Ernawaty, 2010). 



Sebagai lembaga kesehatan yang bermisi meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, Puskesmas ini telah berperan dalam memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan 

pemerintah terhadap Puskesmas tersebut adalah sebuah kehormatan sekaligus amanat 

dan tugas berat yang harus dipikul dengan sungguh-sungguh dan hati penuh 

keikhlasan, lebih-lebih dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang  

kesehatan maka Puskesmas ini dituntut lebih keras lagi berusaha dan meningkatkan 

profesionalisme dalam bekerja khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada para pasiennya. Adanya bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

Puskesmas ini diharapkan pasien akan dapat memberikan penilaian tersendiri 

terhadap Puskesmas tersebut. Jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang 

dikehendaki, maka pasien akan puas, jika yang terjadi sebaliknya maka akan 

menyebabkan kehilangan minat pasien untuk berobat dan ini akan menyebabkan 

pasien mempunyai gambaran negatif terhadap Puskesmas tersebut, yang akan 

mengakibatkan menurunnya jumlah pasien akhirnya akan menyebabkan pengurangan 

keuntungan. 

Puskesmas rantau ikil merupakan organisasi kesehatan salah satu milik 

pemerintah yang berada di kecematan jujuhan, yang menjalankan aktivitasnya 

sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat setempat dengan 

harapan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya. Wilayah 

kerja puskesmas ini tergolong luas karena mencangkup seluruh desa yang ada di 



wilyah daerah dekat rantau ikil. Luas wilayah kerja tersebut menuntut adanya kerja 

keras pihak puskesmas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Adapun perubahan jumlah pasien pada puskesmas rantau ikil dari periode 

2014 dan 2015 sebagai berikut 

Tabel 1.1 

Data Jumlah pasien yang berobat di Puskesmas Rantau Ikil 

Tahun 2014-2015 

Usia 2014 2015 

5-15 194 158 

16-25 387 317 

26-35 659 539 

36-45 929 761 

46-55 891 729 

56-65 697 571 

66-75 117 95 

Jumlah 3874 3170 

Sumber : Puskesmas Rantau Ikil, 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah pasien puskesmas 

rantau ikil pada tahun 2015 mengalami penurunan pasien sebesar 704 orang atau 

menurun sebesar 18,172%. Adanya fluktuasi jumlah pasien maupun persentase 

perubahan pasien di Puskesmas Rantau Ikil perlu diperhatikan, artinya masih banyak 

hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan puskesmas yaitu 

dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

“ PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP 



KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS RANTAU IKIL,KECAMATAN JUJUHAN, 

KABUPATEN BUNGO” 

1.2      Rumusan Masalah  

 Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh dimensi kualitas pelayanan kesehatan baik secara 

simultan maupun secara persial terhadap kepuasan pasien ? 

2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi  kepuasan pasien ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kesehatan baik secara 

simultan maupun secara persial terhadap kepuasan pasien. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang lebih dominan mempengaruhi  

kepuasan pasien. 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.  Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta   

mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kualitas pelayanan  

di Puskesmas. 

2. Bagi Puskesmas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

manajemen puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

yang di berikan untuk memenuhi kepuasan pasien yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 



3. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan 

kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu 

manajemen khususnya bidang Manajemen Pemasaran yang dapat 

ditindaklanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan kuesioner sebagai salah satu 

sumber data. Kuesioner tersebut menyangkut beberapa masalah pokok yang tertuang 

dalam rumusan masalah yaitu pengaruh variabel independen kualitas pelayanan yang 

terdiri dari (karyawan yang berpengetahuan, mengatasi kebutuhan pelanggan pada 

kontak pertama, memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai, 

menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dapat dengan cepat 

mengakses informasi, nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang 

didapat, karyawan yang sopan, pelayanan yang bisa dipercaya,memperlakukan 

pelanggan dengan adil,menyediakan layanan pribadi yang relevan) baik secara persial 

maupun secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pengaruh pelayanan 

kesehatan terhadap kepuasan pasien Puskesmas Rantau Ikil. 

5.1 karakteristik Responden 

 Berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap 100 responden yang merupakan 

pasien Puskesmas Rantau Ikil, didapatkan gambaran usis,jenis kelamin,dan 

pendidikan yang dilakukan responden dalam penelitian ini. 

 

 

 



 

5.1.1. deskripsi jenis kelamin Responden  

Tabel 5.1 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1.  Laki-laki 30 30% 

2.  Perempuan  70 70% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data kuesioner diolah,2017 

 Berdasarkan tabel 5.1 di atas, diperoleh hasil bahwa yang paling dominan 

adalah responden  perempuan dengan persentase sebesar 70% (70 orang) Sedangkan 

sisanya 30% (30 orang) responden adalah laki-laki. 

 Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang berobat di Puskesmas Rantau ikil 

sebagian besar didominasi oleh perempuan. 

5.1.2. Deskripsi Umur Responden  

Tabel 5.2 Umur Responden 

N

o 

Umur Jumlah Presentase 

1.  16-25 Tahun 31 31 % 

2.  26-35 Tahun 34 34% 



3.  36-45 Tahun 26 26% 

4.  46-55 Tahun 9 9% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data kuesioner diolah,2017 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar umur responden 

adalah 26-35 tahun yang berjumlah 34 orang atau 34%. Sedangkan yang paling 

sedikit adalah responden berumur 46-55 tahun yang hanya berjumlah 9 orang atau 

9%. Ini menunjukkan bahwa pasien Puskesmas rantau ikil sebagai besar didominasi 

oleh responden yang berumur 26-35 tahun. 

5.1.3. Deskripsi Pendidikan terakhir Responden  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

didapatkan data mengenai pendidikan responden sebagai berikut : 

Tabel 5.3 

Tingkat Pendidikan terakhir Responden 

No Pendidikan Jumlah Presentase 

1.  SD 20 20% 

2.  SMP 25 25% 

3.  SMA 35 35% 

4.  PERGURUAN 

TINGGI 

20 20% 



Jumlah 100 100% 

Sumber : data kuesioner diolah, 2017 

 Dari segi jenjang pendidikan terakhir , data yang diperoleh berdasarkan 

kuesioner yang diberikan kepada responden didapatkan bahwa sebanyak 20 orang 

(20%) responden dari total 100 responden berasal dari jenjang pendidikan terakhir 

SD, 25 orang (25%) responden berasal dari jenjang pendidikan terakhir SMP, 35 

orang (35%) berasal dari jenjang pendidikan terakhir SMA, 20 orang (20%) berasal 

dari jenjang pendidikan terakhir Perguruan Tinggi. 

 Dari data tersebut terlihat bahwa yang berobat di Puskesmas Rantau ikil 

banyak berasal dari tingkat pendidikan terakhir SMP dan SMA. 

5.2. Instrumen Uji Penelitian  

5.2.1. Uji Validitas  

 Validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat 

keabsahan suatu intrumen penelitian. Pada penelitian ini responden yang dilibatkan 

sebanyak N=100 orang dan keseluruhan variabel memuat 35 pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Sebuah instrument juga dikatakan valid jika p-value< a (0,05). 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas 

ditunjukkan pada tabel berikut. 



1. Dimensi pelayanan kesehatan (X) 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Validitas Dimensi Pelayanan (X) 

N

o 

Pertanyaan Sig a 

(5%) 

Kesimp

ulan 

Karyawan yang berpengetahuan (X1) 

1.  Karyawan menjawab 

pertanyaan pasien dengan baik 

0,000 0,05 Valid 

2.  Karyawan menguasai 

pelayanan yang ditawarkan 

0,000 0,05 valid 

3.  Menjelaskan pelayanan 

yang diberikan 

0,000 0,05 Valid 

Mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama  (X2) 

4

. 

Memberikan pelayanan 

yang baik saat pertama kali 

datang 

0,000 0,05 Valid 

5

. 

Memberikan pelayanan 

saat pasien membutuhkan 

0,000 0,05 valid 

6

. 

Memberikan kesan baik 

terhadap pasien 

0,000 0,05 Valid 

Memperlakukan pelanggan seperti seorang yang dihargai  (X3) 

7

. 

Adanya keterlibatan 

puskesmas terhadap 

penyeleaian masalah pasien 

0,000 0,05 Valid 

8

. 

Adanya kepedulian 

puskesmas terhadap kebutuhan 

pasien 

0,000 0,05 valid 

9

. 

Cepat tanggap dalam 

menyelesaikan masalah pasien 

0,000 0,05 Valid 

Menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan   (X4) 

1

0 

Memberikan pelayanan 

secara cepat kepada pasien 

0,000 0,05 Valid 

1

1 

Selalu bersedia untuk 

membantu pasien 

0,000 0,05 valid 

1

2 

Tidak pernah selalu 

sibuk dan akan memiliki 

waktu melayani pasien 

0,000 0,05 Valid 



Dapat dengan cepat mengakses informasi   (X5) 

1

3 

Memberikan informasi 

secara cepat dan akurat 

0,000 0,05 Valid 

1

4 

Adanya informasi yang 

dapat diakses secara online 

0,000 0,05 valid 

1

5 

Informasi dapat 

dipercaya 

0,000 0,05 Valid 

Nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang didapat X6) 

1

6 

Memberikan pelayanan 

sesuai dengan uang yang 

diberikan pasien ke puskesmas 

0,000 0,05 Valid 

1

7 

Janji pelayanan 

kesehatan yang diberikan 

puskesmas terhadap pasien 

terpenuhi 

0,000 0,05 valid 

1

8 

Pelayanan yang 

memuaskan 

0,000 0,05 Valid 

Karyawan yang sopan   (X7) 

1

9 

Berpenampilan menarik 

dan berpakaian rapi 

0,000 0,05 Valid 

2

0 

Bersikap ramah kepada 

setiap pasien 

0,000 0,05 valid 

2

1 

Menjaga kebersihan diri 0,000 0,05 Valid 

Pelayanan yang dipercaya  (X8) 

2

2 

Memiliki sikap 

professional dan membuat 

yakin pasien terhadap 

pelayanan puskesmas 

0,000 0,05 Valid 

2

3 

Adanya rasa aman yang 

diberikan puskesmas 

0,000 0,05 valid 

2

4 

Memberikan fasilitas 

medis yangb baik terhadap 

pasien 

0,000 0,05 Valid 

Memperlakukan pelanggan dengan adil  (X9) 

2

5 

Memberikan pelayanan 

yang sama kepada pasien 

0,000 0,05 Valid 

2

6 

Tidak membeda-

bedakan sikap antar pasien 

0,000 0,05 valid 



2

7 

Pelayanan yang 

diberikan memiliki 

standarisasi 

0,000 0,05 Valid 

Menyediakan layanan pribadi yang relevan   (X10) 

2

8 

Memberikan perhatian 

khusus 

0,000 0,05 Valid 

2

9 

Mengerti kebutuhan 

personal pasien 

0,000 0,05 valid 

3

0 

Fasilitas medis bagi 

pasien berkebutuhan khusus 

0,000 0,05 Valid 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

Dari tabel hasil uji validitas untuk variabel dimensi pelayanan yang dibagi 

menjadi sepuluh dimensi yaitu : Karyawan yang berpengetahuan, Mengatasi 

kebutuhan pelanggan pada kontak pertama, Memperlakukan pelanggan seperti 

seorang yang dihargai, Menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan, Dapat dengan cepat mengakses informasi, Nilai uang yang diberikan 

sesuai dengan pelayanan yang didapat, Karyawan yang sopan, Memperlakukan 

pelanggan dengan adil, Menyediakan layanan pribadi yang relevan, dapat dikatakan 

bahwa pernyataan dari masing-masing dimensi sudah valid. Hal ini karena 

pernyataan-pernyataan tersebut memiliki p-value < a (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan sudah valid dan dapat dilakukan 

analisis lebih lanjut.  

 

 

2. Kepuasan Pasien (Y) 

Tabel 5.5 



Hasil Uji Validitas Kepuasan Pasien (Y) 

N

o  

Pertanyaan  S

ig  

a 

(5%) 

Kesimp

ulan  

1.  Merasa nyaman pada 

saat petugas memberikan 

pelayanan. 

0

,000 

0.

05 

Valid  

2.  Merasa yakin atas 

pelayanan yang diberikan  

0

,000 

0,

05 

Valid  

3.  Fasilitas puskesmas 

tersedia sesuai dengan 

kebutuhan pasien  

0

,000 

0,

05 

Valid  

4.  Lokasi puskesmas 

terjangkau dari rumah dan 

mudah mendapatkan 

transpormasi  

0

,000 

0,

05 

Valid  

5.  Pelayana, fasilitas dan 

lokasi yang anda dapatkan 

mempercepat kesembuhan 

anda  

0

,000 

0,

05 

Valid  

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

Berdasarkan data tabel 5.5 diatas mengenai hasil uji validitas pertanyaan dari 

variabel kepuasan pasien dapat dikatakan bahwa pertanyaan sudah valid. Hal ini 

dikarena tiap dimensi kepuasan pasien tersebut memiliki p-value < a (0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel kepuasan pasien yang 

diajukan sudah valid dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

5.2.2. Uji Realibility  



Imam (2005) mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbanch’s alpha (α)>0,60. Adapun hasil uji reabilitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 5.6 

Hasil uji Realibility (X) 

N

o  

Variabel  Cronbach 

alpha 

Ketera

ngan  

1.  Karyawan yang berpengetahuan 0.775 Reliabel  

2.  Mengatasi kebutuhan pelanggan 

pada kontak pertama   

0,711 Reliabel 

3.  Memperlakukan pelanggan 

seperti seorang yang dihargai   

0,717 Reliabel 

4.  Menunjukkan keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan    

0,712 Reliabel 

5.  Dapat dengan cepat mengakses 

informasi    

0,856 Reliabel 

6.  Nilai uang yang diberikan sesuai 

dengan pelayanan yang didapat 

0,775 Reliabel 

7.  Karyawan yang sopan    0,716 Reliabel 

8.  Pelayanan yang dipercaya   0,782 Reliabel 

9.  Memperlakukan pelanggan 

dengan adil   

0,763 Reliabel 

10.  Menyediakan layanan pribadi 

yang relevan    

0,792 Reliabel 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 Berdasarkan pengujian pada tabel uji realibility, diketahui bahwa semua 

variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil 



ini dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengukuran dalam rangka pengumpulan data selanjutnya.  

 

 

 

Tabel 5.7 

Uji Reability (Y) 

No  Varibel  Cronbach 

Alpha  

Keteranga

n  

1.  Kepuasan pasien  0,753 Reliabel 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 Berdasarkan pengujian pada tabel uji realibility, diketahui bahwa semua 

variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengukuran dalam rangka pengumpulan data selanjutnya.  

5.3. Analisis deskriptif variabel penelitian  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan 

kesehatan terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil, kecematan jujuhan, 

kabupaten bungo. Variabel ini menggunakan dua variabel independen yaitu dimensi 

Pelayanan (X) serta variabel dependen yaitu kepuasan Pasien (Y).  



5.3.1 Analisis variabel pelayanan  

  Pelayanan kesehatan adalah kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar 

profesi dengan memanfaatkan sember daya yang ada secara baik, sehingga semua 

kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal 

dapat tercapai. Didalam dimensi pelayanan terdapat beberapa variabel yaitu 

Karyawan yang berpengetahuan, Mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama, Memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai, Menunjukkan 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Dapat dengan cepat mengakses 

informasi, Nilai uang yang diberikan sesuai yang dengan pelayanan yang didapat, 

Karyawan yang sopan, Pelayanan yang dipercaya, Memperlakukan pelanggan dengan 

adil, Menyediakan layanan pribadi yang relevan. Berikut ini hasil tanggapan 

responden yang disajikan pada tabel berikut.  

1. Karyawan yang berpengetahuan  

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel karyawan berpengetahuan pada tabel 5.8 berikut : 

Tabel 5.8 

Tabulasi tanggapan responden mengenai karyawan yang berpengetahuan  

N

o 

Indika

tor 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Penget

ahuan  

0 2 2

5 

5

2 

2

1 

3

92 

Tinggi  



2.  Jasa 

puskesmas  

1 5 2

7 

5

4 

1

3 

3

75 

Tinggi  

3.  Menjel

askan 

pelayanan  

1 4 1

8 

5

6 

2

1 

3

92 

Tinggi  

Rata-rata 3

86,33 

Tinggi  

 Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel karyawan yang 

berpengetahuan terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 386,33. Angka ini 

menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat 

dalam variabel karyawan yang berpengetahuan yang dimiliki Puskesmas. 

 

 

 

2. Mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama 

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel Mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama pada 

tabel 5.9 berikut. 

Tabel 5.9  

Tabulasi tanggapan responden mengenai mengatasi kebutuhan 

pelanggan pada kontak pertama 



N

o 

Indikat

or 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Membe

rikan 

pelayanan 

yang baik 

0 4 2

8 

4

9 

1

9 

3

83 

Tinggi  

2.  Membe

rikan 

pelayanan 

disaat pasien 

membutuhkan  

3 1

0 

3

2 

4

3 

1

2 

3

51 

Tinggi  

3.  Membe

rikan kesan 

yang baik  

1 8 3

3 

4

3 

1

5 

3

63 

Tinggi  

Rata-rata 3

65,66 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.9 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel Mengatasi kebutuhan 

pelanggan pada kontak pertama terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 365,66. 

Angka ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang 

terdapat dalam variabel Mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama yang 

dimiliki Puskesmas. 

 

 

3. Memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai  



 Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel Memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang 

dihargai pada tabel 5.10 berikut :  

Tabel 5.10 

Tabulasi tanggapan responden mengenai Memperlakukan pelanggan seperti 

seseorang yang dihargai 

N

o 

Indika

tor 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Keterli

batan  

0 1 2

5 

5

1 

2

3 

3

96 

Tinggi  

2.  Keped

ulian  

1 5 3

4 

4

2 

1

8 

3

71 

Tinggi  

3.  Cepat 

tanggap  

2 6 3

0 

4

3 

1

9 

3

71 

Tinggi  

Rata-rata 3

79,33 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

 Tabel 5.10 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel Memperlakukan pelanggan 

seperti seseorang yang dihargai terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 379,33. 

Angka ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang 

terdapat dalam variabel Memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai 

yang dimiliki puskesmas.  

4. Menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 



 Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan pada tabel 5.11 berikut :  

 

Tabel 5.11 

Tabulasi tanggapan responden mengenai Menunjukkan keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

N

o 

Indika

tor 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Pelaya

nan secara 

cepat  

0 2 2

2 

5

7 

1

9 

3

93 

Tinggi  

2.  Bersed

ia membantu 

pasien  

0 4 3

1 

4

9 

1

6 

3

77 

Tinggi  

3.  Tidak 

sibuk untuk 

melayani 

pasien  

1 5 3

2 

5

2 

1

0 

3

65 

Tinggi  

Rata-rata 3

78,33 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

 

Tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel menunjukkan keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 378,33. 

Angka ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang 



terdapat dalam variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang dimiliki puskesmas. 

5. Dapat dengan cepat mengakses informasi  

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel dapat dengan cepat  mengakses informasi pada tabel 5.12 

berikut : 

 

 

 

Tabel 5.12  

Tabulasi tanggapan responden mengenai Dapat dengan cepat mengakses 

informasi 

N

o 

Indik

ator 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Inform

asi cepat dan 

akurat  

1 6 2

8 

4

7 

1

8 

3

75 

Tinggi  

2.  Secara 

online 

0 2 4

1 

4

7 

1

0 

3

65 

Tinggi  

3.  Inform

asi dapat 

dipercaya 

3 6 3

4 

4

6 

1

1 

3

56 

Tinggi  

Rata-rata 3

65,33 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 



Tabel 5.12 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel dapat dengan cepat  

mengakses informasi terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 365,33. Angka ini 

menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat 

dalam variabel dapat dengan cepat  mengakses informasi yang dimiliki puskesmas. 

6. Nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang didapat  

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang 

didapat pada tabel 5.13 berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 5.13  

Tabulasi tanggapan responden mengenai Nilai uang yang diberikan 

sesuai dengan pelayanan yang didapat 

N

o 

Indik

ator 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Uang 

yang sesuai 

diberikan  

2 6 2

3 

5

2 

1

7 

3

76 

Tinggi 

2.  Janji 

pelayanan 

kesehatan  

0 3 3

3 

4

9 

1

5 

3

76 

Tinggi 

3.  Pelaya

nan yang 

memuaskan  

1 4 3

1 

5

1 

1

3 

3

71 

Tinggi 

Rata-rata 3 Tinggi  



74,33 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

 Tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel nilai uang yang diberikan 

sesuai dengan pelayanan yang didapat terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 

374,33. Angka ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator 

yang terdapat dalam variabel nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang 

didapat yang dimiliki puskesmas.  

7. Karyawan yang sopan  

 Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel karyawan yang sopan pada tabel 5.14 berikut . 

 

 

 

 

Tabel 5.14  

Tabulasi tanggapan responden mengenai karyawan yang sopan 

N

o 

Indik

ator 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Menar

ik dan rapi  

1 5 2

5 

5

6 

1

3 

3

75 

Tinggi  

2.  Bersik

ap ramah  

1 3 3

4 

4

6 

1

6 

3

73 

Tinggi 

3.  Menja 0 0 2 5 1 3 Tinggi 



ga 

kebersihan 

diri  

6 7 7 91 

Rata-rata 3

79,66 

Tinggi  

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

 Tabel 5.14 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel karyawan yang sopan terdiri 

dari 3 indikator memiliki rata-rata 379,66. Angka ini menunjukkan bahwa responden 

setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam variabel karyawan yang 

sopan yang dimiliki puskesmas. 

8. Pelayanan yang bisa dipercaya  

 Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel pelayanan yang bisa dipercaya pada tabel 5.15 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.15  

 Tabulasi tanggapan responden mengenai pelayanan yang bisa dipercaya 

N Indik Tanggapan S Kesim



o ator S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

kor pulan 

1 2 3 4 5 

1.  Sikap 

professional  

1 2 2

2 

5

9 

1

6 

3

87 

Tinggi  

2.  Rasa 

aman  

0 6 3

1 

4

7 

1

6 

3

73 

Tinggi  

3.  Fasilit

as medis 

yang baik  

1 6 3

0 

4

6 

1

7 

3

72 

Tinggi  

Rata-rata 3

77,33 

Tinggi  

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.15 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel pelayanan yang bisa dipercaya 

terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 377,33. Angka ini menunjukkan bahwa 

responden setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam variabel pelayanan 

yang bisa dipercaya yang dimiliki puskesmas.  

9. Memperlakukan pelanggan dengan adil  

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel memperlakukan pelanggan dengan adil pada tabel 5.16 

berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 5.16 

Tabulasi tanggapan responden mengenai memperlakukan pelanggan 

dengan adil 

N

o 

Indik

ator 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Pelaya

nan yang 

sama setiap 

pasien 

1 1 2

4 

6

1 

1

3 

3

84 

Tinggi  

2.  Tidak 

membeda-

bedakan  

0 3 3

4 

4

4 

1

9 

3

79 

Tinggi  

3.  Memil

iki 

standarisasi 

0 7 2

4 

5

0 

1

9 

3

81 

Tinggi  

Rata-rata 3

81,33 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.16 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel memperlakukan pelanggan 

dengan adil terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 381,33. Angka ini menunjukkan 

bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam variabel 

memperlakukan pelanggan dengan adil yang dimiliki puskesmas.  

10. Menyediakan layanan pribadi yang relevan  

Hasil tanggapan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner seputar variabel menyediakan layanan pribadi yang relevan pada tabel 5.17 

berikut : 



 

 

 

 

Tabel 5.17 

Tabulasi tanggapan responden mengenai menyediakan pelayanan yang 

relevan 

N

o 

Indika

tor 

Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  Perhati

an khusus  

2 2 2

1 

5

9 

1

5 

3

80 

Tinggi  

2.  Kebutu

han personal 

1 5 3

5 

4

6 

1

3 

3

65 

Tinggi  

3.  Fasilita

s medis yang 

berkebutuhan 

khusus  

1 6 2

7 

4

8 

1

8 

3

76 

Tinggi  

Rata-rata 3

73,66 

Tinggi  

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.17 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel menyediakan layanan pribadi yang 

relevan terdiri dari 3 indikator memiliki rata-rata 373,66. Angka ini menunjukkan 

bahwa responden setuju terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam variabel 

menyediakan layanan pribadi yang relevan yang dimilki puskesmas.  

5.3.2 Kepuasan Pasien  



Kepuasan pasien merupakan variabel dependen dan sekaligus menjadi 

variabel terakhir dalam kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang responden. 

Penilaian dilakukan dengan memberikan 5 pertanyaan mengenai kepuasan pasien. 

Hasil tanggpan responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

seputar variabel kepuasan pasien disajikan pada tabel 5.18 berikut :  

 

Tabel 5.18  

Tabulasi tanggapan responden mengenai kepuasan pasien 

N

o 

Indikator Tanggapan S

kor 

Kesim

pulan S

ts 

T

s 

R

g 

S

t 

S

s 

1 2 3 4 5 

1.  

Merasa 

nyaman atas 

pelayanan 

1 3 2

4 

5

9 

1

3 

3

56 

Tinggi  

2.  
Merasa 

yakin  

0 1 2

6 

4

5 

2

8 

4

00 

Tinggi  

3.  

Fasilitas 

sesuai kebutuhan 

pasien  

1 2 2

0 

5

6 

2

1 

3

94 

Tinggi  

4.  
Lokasi 

terjangkau  

0 5 2

7 

4

5 

2

3 

3

86 

Tinggi  

5.  

Pelayanan,f

asilitas 

mempercepat 

kesembuhan  

1 5 2

8 

4

8 

1

8 

3

77 

Tinggi  

Rata-rata 3

82,6 

Tinggi 

Sumber: Data kuesioner yang diolah, 2017 

Tabel 5.18 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata,persepsi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dari indikator variabel menyediakan layanan pribadi 



yang relevan terdiri dari 5 indikator memiliki rata-rata sebesar 382,6. Angka ini 

menunjukkan bahwa responden memiliki kepuasan pasien terhadap Puskesmas 

rantau iki.  

5.4. Uji asumsi klasik  

Untuk memperoleh nilai pemikiran yang tidak bisa dan efisien dari 

persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi beberapa 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedatisitas.  

5.4.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistributor normal atau mendekati normal dengan melihat normal. Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah modl regresi variabel pengganggu residual memiliki 

distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram dapat dilihat pada 

gambar bawah ini. 

Gambar 5.1  

Grafik Histogram  



 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 

Berdasarkan gambar 5.1 diatas kita dapat melihat grafik histogram dimana 

grafik histogram memberikan pola distribusi yang berbentuk seperti keroncong dan 

memilki garis yang sejajar, tidak melenceng kekiri sehingga dapat disimpulkan data 

distribusi normal. Hasil uji nirmalitas dengan grafik probability plot dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 5.2 Grafik Probability Plot 



 
 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan bantuan program SPPS versi 22.0 

diperoleh gambar 5.2, terlihat bahwa titik-titik diatas dan dibawah garis diagonal, 

data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

probability plot . Ini berarti menunjukkan pola pendistribusi normal dan model 

memenuhi asumsi norma dan model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh 

kepuasan pelanggan berdasarkan variabel bebasnya. 



5.4.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel dependen (Imam, 2005). Hasil 

pengujian multikolinearitas di tunjukkan pada tabel berikut :  

Tabel 5.19 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.083 1.351  3.022 .003   

x1 .009 .122 .007 .073 .942 .421 2.373 

x2 .172 .118 .150 1.453 .150 .346 2.890 

x3 .175 .118 .139 1.483 .142 .420 2.380 

x4 -.008 .127 -.005 -.061 .952 .455 2.199 

x5 -.220 .118 -.157 -1.857 .067 .518 1.932 

x6 .043 .107 .033 .404 .048 .574 1.743 

x7 .221 .115 .167 1.919 .038 .489 2.043 

x8 .407 .120 .295 3.409 .001 .495 2.020 

x9 .255 .119 .179 2.153 .034 .535 1.869 

x10 .296 .104 .226 2.846 .005 .587 1.704 

a. Dependent Variable: kepuasan pasien 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

5.4.3. Uji Heteroskedastistisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

pengamatan regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari suatu 



pengamatan ke pengamatan lain, jika tetap maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedasitas, tidak heterokedastitas.  

Untuk menguji apakah ada masalah heterokedastisitas pada persamaan 

regresi atau tidak dapat dilakukan dengan melihat pola sembarangan pada grafik 

scatterplots. Apakah grafik scatterplots tidak memperlihatkan sebaran yang memiliki 

pola (sebaran terjadi secara acak) maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas pada persamaan tersebut. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik 

scatterplots dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa grafik scatterplots menunjukkan 

titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol 



(0) pada sumbuh Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, 

sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi pengaruh pelayanan kesehatan 

terhadap kepuasan pasien.  

5.5.  Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh positif dan signifikan 

variabel pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil. 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan bantuan program SPSS for windows versi 22.0.  

Hasil pengolahan data dapat dilihat mealui tabel berikut: 

Tabel 5.20 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.083 1.351  3.022 .003 

x1 .009 .122 .007 .073 .942 

x2 .172 .118 .150 1.453 .150 

x3 .175 .118 .139 1.483 .142 

x4 -.008 .127 -.005 -.061 .952 

x5 -.220 .118 -.157 -1.857 .067 

x6 .043 .107 .033 .404 .048 

x7 .221 .115 .167 1.919 .038 

x8 .407 .120 .295 3.409 .001 

x9 .255 .119 .179 2.153 .034 



x10 .296 .104 .226 2.846 .005 

a. Dependent Variable: kepuasan pasien 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

Berdasarkan keterangan diatas pada tabel 5.20 maka diperoleh persamaan regresi 

berikut : 

 

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 4.083, ini berarti jika semua variabel independen 

(karyawan yang berpengetahuan.mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama,memperlakukan pelanggan seperti seorang yang dihargai, menunjukkan 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,dapat dengan cepat mengakses 

informasi,nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang didapat,karyawan 

yang sopan, pelayanan yang bisa dipercaya,memperlakukan pelanggan dengan adil, 

dan menyediakan layanan pribadi yang relevan) dianggap sama dengan nol maka 

secara konstan nilai kepuasan pasien sebesar 4.083. 

2. Koefisien regresi variabel karyawan yang berpengetahuan (X1) sebesar 0.009 

dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya setiap terjadi peningkatan 

variabel karyawan yang berpengetahuan sebesar satu satuan maka kepuasan pasien 

akan meningkat sebesar 0.009. 

Y= 4.083+0.009X1+0.172X2+0.175X3-0.008X4-0.220X5+0.043X6+0.221X7+0.407X8+0.255X9+0.296X10 

+ 



3. Koefisien regresi variabel mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama (X2) sebesar 0.172 dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya 

setiap terjadi peningkatan variabel mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama sebesar satu satuan maka kepuasan pasien akan meningkat sebesar 0.172. 

4. Koefisien regresi variabel memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang 

dihargai (X3) sebesar 0.175 dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien,artinya 

setiap terjadi peningkatan variabel memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang 

dihargai sebesar satu satuan maka kepuasan pasien akan meningkat sebesar 0.175. 

5. Koefisien regresi variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan (X4) sebesar -0.008 dan bertanda negatif terhadap kepuasan 

pasien,artinya jika variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan pasien mengalami 

penurunan sebesar 0.008. koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif 

antara variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dengan kepuasan pasien, semakin naik variabel menunjukkan keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan maka semakin turun kepuasan pasien. 

6. Koefisien regresi variabel dapat dengan cepat mengakses informasi (X5) 

sebesar -0.220 dan bertanda negatif terhadap kepuasan pasien,artinya jika variabel 

dapat dengan cepat mengakses informasi mengalami kenaikan satu satuan, maka 

kepuasan pasien mengalami penurunan sebesar 0.220. koefisien bernilai negatif 

artinya terjadi hubungan negatif antara variabel dapat dengan cepat mengakses 



informasi dengan kepuasan pasien, semakin naik variabel dapat dengan cepat 

mengakses informasi maka semakin turun kepuasan pasien. 

7. Koefisien regresi variabel nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan 

yang didapat (X6) sebesar 0.043 dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, 

artinya setiap terjadi peningkatan variabel nilai uang yang diberikan sesuai dengan 

pelayanan yang didapat sebesar satu satuan maka kepuasan pasien akan meningkat 

0.043. 

8. Koefisien regresi variabel karyawan yang sopan (X7) sebesar 0.221 dan 

bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya setiap terjadi peningkatan variabel 

karyawan yang sopan sebesar satu satuan maka kepuasan pasien akan meningkat 

0.221.  

9. Koefisien regresi variabel pelayanan yang bisa dipercaya (X8) sebesar 0.407 

dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya setiap terjadi peningkatan 

variabel pelayanan yang bisa dipercaya sebesar satu satuan maka kepuasan pasien 

akan meningkat 0.407. 

10. Koefisien regresi variabel memperlakukan pelanggan dengan adil (X9) 

sebesar 0.255 dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya setiap terjadi 

peningkatan variabel memperlakukan pelanggan dengan adil sebesar satu satuan 

maka kepuasan pasien akan meningkat 0.255. 

11. Koefisien regresi variabel menyediakan layanan yang relevan (X10) sebesar 

0.296 dan bertanda positif terhadap kepuasan pasien, artinya setiap terjadi 



peningkatan variabel menyediakan layanan yang relevan sebesar satu satuan maka 

kepuasan pasien akan meningkat 0.296. 

5.6  Uji Hipotesis  

5.6.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama 

terhadap variabel dependen atau terikat (Imam,2005). Uji dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel independen dimensi 

pelayanan (X) terhadap variabel dependen kepuasan pasien (Y) secara 

simultan/bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan p-

value dengan alphacronbach(α). Adapun cara mengambil keputusan untuk 

penerimaan atau penolakan hipotesis pengaruh secara parsial adalah sebagai berikut. 

a) Jika p-value <α (0,05), maka Ha diterima, artinya keempat variabel bebas secara 

terpisah (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Jika p-value >α (0,05), maka Ha ditolak, artinya keempat variabel bebas secara 

terpisah (parsial) tidak berpegaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.21 Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 369.156 10 36.916 18.037 .000
b
 

Residual 182.154 89 2.047   

Total 551.310 99    



a. Dependent Variable: kepuasan pasien 

b. Predictors: (Constant), dimensi pelayanan  

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 Dari tabel 5.21 diatas dapat dilihat bahwa p-value (0,000) < α (0,05). Hal ini 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

indenpenden antara lain dimensi pelayanan (X) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen kepuasan pasien (Y). 

Dengan kata lain apabila faktor-faktor dimensi pelayanan dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien di Puskesmas Rantau Ikil. Berdasarkan hasil uji F maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dimensi pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Rantau Ikil sudah terbukti kebenarannya. 

5.6.2  Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas yaitu dimensi pelayanan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 

pasien. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan p-value dengan 

alphacronbach(α). Adapun cara mengambil keputusan untuk penerimaan atau 

penolakan hipotesis pengaruh secara parsial adalah sebagai berikut: 

a) Jika p-value <α (0,05), maka Ha diterima, artinya kedua variabel bebas secara 

terpisah (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 

b) Jika p-value >α (0,05), maka Ha ditolak, artinya kedua variabel bebas secara 

terpisah (parsial) tidak berpegaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 



Hasil uji T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.22 Hasil Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.083 1.351  3.022 .003   

x1 .009 .122 .007 .073 .942 .421 2.373 

x2 .172 .118 .150 1.453 .150 .346 2.890 

x3 .175 .118 .139 1.483 .142 .420 2.380 

x4 -.008 .127 -.005 -.061 .952 .455 2.199 

x5 -.220 .118 -.157 -1.857 .067 .518 1.932 

x6 .043 .107 .033 .404 .048 .574 1.743 

x7 .221 .115 .167 1.919 .038 .489 2.043 

x8 .407 .120 .295 3.409 .001 .495 2.020 

x9 .255 .119 .179 2.153 .034 .535 1.869 

x10 .296 .104 .226 2.846 .005 .587 1.704 

a. Dependent Variable: kepuasan pasien 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 



Uji t ini digunakan untuk menjawab hipotesis pertama dan kedua (H0 dan Ha). 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan dengan derajat 

kesalahan 5% (0.05). Apabila tingkat signifikan tvalue <0.05 maka variabel independen 

memberikan pengaruh positif terhadap variabel dependen.  

Berikut merupakan hasil uji t yang telah dilakukan : 

1. Dimensi Karyawan yang berpengetahuan (X1) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.942 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini tidak signifikan karena lebih besar dari nilai kesalahan . 

Artinya H0 diterima berarti variabel karyawan yang berpengetahuan tidak 

berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien pada puskesmas rantau ikil, H0 

diterima dan Ha ditolak. 

2. Dimensi mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak pertama (X2) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.150 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini tidak signifikan karena lebih besar dari nilai kesalahan . 

Artinya H0 diterima berarti variabel mengatasi kebutuhan pelanggan pada kontak 

pertama tidak berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien pada puskesmas 

rantau ikil, H0 diterima dan Ha ditolak. 

3. Dimensi memperlakukan pelanggan seperti seseorang yang dihargai (X3) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.142 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 



atau 0.05 variabel ini tidak signifikan karena lebih besar dari nilai kesalahan . 

Artinya H0 diterima berarti variabel memperlakukan pelanggan seperti seseorang 

yang dihargai tidak berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien pada 

puskesmas rantau ikil, H0 diterima dan Ha ditolak. 

4. Dimensi menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

(X4) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.952 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini tidak signifikan karena lebih besar dari nilai kesalahan . 

Artinya H0 diterima berarti variabel menunjukkan keinginan memenuhi kebutuhan 

pelanggan tidak berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien pada 

puskesmas rantau ikil, H0 diterima dan Ha ditolak. 

5. Dimensi dapat dengan cepat mengakses informasi (X5) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.067 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini tidak signifikan karena lebih besar dari nilai kesalahan . 

Artinya H0 diterima berarti variabel dapat dengan cepat mengakses informasi tidak 

berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien pada puskesmas rantau ikil, H0 

diterima dan Ha ditolak. 

6. Dimensi nilai uang yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang didapat 

(X6) 



Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.048 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini termasuk signifikan karena lebih kecil dari nilai kesalahan. 

Artinya H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel nilai uang yang diberikan sesuai 

dengan pelayanan yang didapat berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien 

puskesmas rantau ikil.  

7. Dimensi karyawan yang sopan (X7) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.038 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini termasuk signifikan karena lebih kecil dari nilai kesalahan. 

Artinya H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel karyawan yang sopan 

berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil.  

8. Dimensi pelayanan yang bisa dipercaya (X8) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.001 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini termasuk signifikan karena lebih kecil dari nilai kesalahan. 

Artinya H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel pelayanan yang bisa dipercaya 

berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil.  

9. Dimensi memperlakukan pelanggan dengan adil (X9) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.034 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini termasuk signifikan karena lebih kecil dari nilai kesalahan. 



Artinya H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel memperlakukan pelanggan 

dengan adil berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau 

ikil.  

10. Dimensi menyediakan pelayanan pribadi yang relevan (X10)  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel ini memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.005 yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% 

atau 0.05 variabel ini termasuk signifikan karena lebih kecil dari nilai kesalahan. 

Artinya H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel menyediakan pelayanan yang 

relevan berpengaruh secara persial terhadap kepuasan pasien puskesmas rantau ikil.  

 5.7   Koefisien Determinasi (R
2
) 

     Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis koefisien 

determinasi pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut 

Tabel 5.23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .582
a
 .573 .572 1.712 

  Sumber : Data diolah menggunakan SPSS.22.0, 2017 

 
Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 5.23 diatas 

menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,572 atau 57,2%. Artinya faktor dari 



dimensi pelayanan sebesar 57,2 % terhadap variabel dependen  kepuasan pasien (Y). 

Adapun 58,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model ini. 

 

5.8    Pembahasan 

       Pengaruh dimensi kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien 

puskesmas rantau ikil menurut penilaian pasien dibagi menjadi dua rumusan masalah 

yaitu Bagaimana pengaruh dimensi kualitas pelayanan kesehatan baik secara simultan 

maupun secara persial terhadap kepuasan pasien dan Faktor manakah yang paling 

dominan mempengaruhi  kepuasan pasien. 

 Peneliti menilai kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien 

puskesmas rantau ikil dengan meminta penilaian dari pelanggan yang berobat. 

Menurut Azwar (1996) kualitas pelayanan bersifat multidimensional, yaitu kualitas 

menurut pemakai pelayanan kesehatan dan menurut penyedia jasa layanan kesehatan.  

Variabel dalam penelitian ini ada yang mempengaruhi kepuasan pasien secara 

persial ada pula yang tidak berpengaruh. Variabel karyawan yang berpengetahuan 

tidak berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan tingkat signifikannya 

sebesar 0.942 yang apabila dibandingkan dengan nilai tingkat kesalahan sebesar 0.05 

maka 0.942 > 0.05. Pada pengujian variabel mengatasi kebutuhan pelanggan pada 

kontak pertama tidak berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan tingkat 

signifikannya sebesar 0.150 apabila dibandingkan dengan nilai tingkat kesalahan 

sebesar 0.05 maka 0.150 > 0.05. Kemudian variabel memperlakukan pelanggan 

seperti seseorang yang dihargai tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 



dikarenakan tingkat signifikannya sebesar 0.142 apabila dibandingkan dengan nilai 

tingkat kesalahan sebesar 0.05 maka 0.142 > 0.05.  

Selanjutnya variabel menunjukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan tingkat 

signifikannya sebesar 0.952 apabila dibandingkan dengan nilai tingkat kesalahan 

sebesar 0.05 maka 0.952 >0.05. Kemudian variabel dapat dengan cepat mengakses 

informasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan dikarenakan tingkat 

signifikannya sebesar 0.067 apabila dibandingkan dengan nilai tingkat kesalahan 

sebesar 0.05 maka 0.067 > 0.05. Kemudian variabel nilai uang yang diberikan sesuai 

dengan pelayanan yang didapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pasien dengan tingkat signifikannya sebesar 0.048. Pada pengujian variabel karyawan 

yang sopan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dengan 

tingkat signifikannya sebesar 0.038. Kemudian variabel pelayanan yang dipercaya 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dengan tingkat 

signifikannya sebesar 0.001.  

Selanjutnya variabel memperlakukan pelanggan dengan adil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dengan tingkat signifikannya sebesar 

0.034. Kemudian variabel menyediakan layanan pribadi yang relevan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dengan tingkat signifikannya sebesar 

0.005. 



 Terkait dimensi kualitas pelayanan kesehatan yang dianggap berpengaruh 

paling dominan yaitu pelayanan yang dipercaya, karna penilaian dari pasien sebesar 

0.001. Artinya semakin baik pelayanan yang diberikan semakin besar pula kepuasan 

pasien yang akan tercapai. 

 

 

 

 

 

 


