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ABSTRAK 
 

NINI SASMIDAWATI J410101001 
 
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DOKTER KELUARGA DENGAN 
KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN 
KUNDUR KABUPATEN KARIMUN 
xxii+51+12 
 
Kualitas pelayanan dokter keluarga merupakan pelayanan yang diberikan oleh 
tenaga medis yang dapat memenuhi keinginan pasien/masyarakat. Kepuasan 
masyarakat merupakan perasaan pasien/masyarakat yang timbul sebagai akibat 
dari hasil pelayanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien/masyarakat 
membandingkannya dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan kualitas pelayanan dokter keluarga dengan kepuasan 
masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. 
Metode penelitian menggunakan survey analitik dengan rancangan penelitian 
desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga 
yang pernah mendapatkan pelayanan medis dan non medis oleh dokter keluarga, 
yaitu sebanyak 481 kepala keluarga. Sampel dalam penelitian ini adalah 83 kepala 
keluarga dengan pengambilan sampel secara simple random sampling. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji product moment pearson . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan signifikan 
antara kualitas pelayanan dokter keluarga dengan kepuasan masyarakat dengan 
nilai r= 0,330 dan nilai p = 0,002. 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, dokter keluarga, kepuasan  
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ABSRACT 
 

NINI SASMIDAWATI J410101001 
 
RELATIONSHIP OF FAMILY DOCTOR SERVICE QUALITY WITH THE 
SOCIETY SATISFACTION IN VILLAGE OF SUNGAI UNGAR 
SUBDISTRICT KUNDUR DISTRICT KARIMUN 
xxii+51+12 
 
Quality of family doctor services is services provided by medical personnel who 
can fulfill the wishes of patients/public. Satisfaction of societyis the 
society/patients feeling which is arisen as the causal of health service that the he 
got after patient comparing with the expected service. The purposed of this study 
is to find the relationship of service quality to the satisfaction of the family doctor 
in the village of Sungai Ungar District Karimun. The method is cross sectional 
design. The population is all heads of families who never received medical and 
non medical care by family physicians, as many as 481 heads of households. By 
the simple random sampling method, is know amount of the samples are 83 
households. The technique of analysis data is pearson product moment test. The 
result, there is a significant relationship between quality of family doctor services 
quality with society satisfaction with the value of r= 0,330 and p= 0,002. 
 
 
Key words: Quality of services, family doctor, satisfaction 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan dokter keluarga di Kabupaten Karimun merupakan salah 

satu upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan di tingkat primer untuk 

memenuhi ketersediaan, ketercapaian, keterjangkauan, kesinambungan, dan 

mutu pelayanan bagi masyarakat. Dokter keluarga berperan sebagai ujung 

tombak yang ditugaskan di desa baik di puskesmas pembantu (pustu) ataupun 

poskesdes yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat (Dinkes 2010). 

 Dalam pelaksanaan program pelayanan dokter keluarga di Kabupaten 

Karimun masih memiliki beberapa kendala yakni geografis daerah yang cukup 

sulit, transportasi laut yang sangat terbatas, pemukiman penduduk yang 

berjauhan antara satu dengan yang lain, dokter keluarga tidak berdomisili di 

lokasi yang telah ditetapkan, pengawasan yang kurang optimal serta belum 

adanya evaluasi keberhasilan pelayanan dokter keluarga (Dinkes,2010). 

 Masyarakat di Desa Sungai Ungar merasa kesulitan untuk  

mendapatkan pelayanan dokter keluarga, dikarenakan dokter keluarga tersebut 

tidak  berdomisili di desa binaannya. Sehingga  dokter keluarga tersebut tidak 

dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai dokter keluarga di 

desa binaanya. Dengan demikian masyarakat Desa Sungai Ungar lebih banyak 

mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan perawat di puskesmas 

pembantu dan bidan poskesdes. Dokter keluarga di Kabupaten Karimun 

mempunyai kewajiban antara lain adalah bekerja di puskesmas pembantu 
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(pustu)  atau pos kesehatan desa (poskesdes) setiap hari pada jam 07.30-14.30 

WIB dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas, membina dan 

mengunjungi masyarakat di wilayah kerjanya setiap hari diluar jam kerja dalam 

bentuk kunjungan rumah dengan memberikan nasehat/penyuluhan kepada 

masyarakat, ikut menjalankan program kesehatan di puskesmas sebagai 

fasilitator/pembina di daerah binaan serta memantau kegiatan desa siaga 

termasuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjalin kerjasama dengan 

lintas sektor dan program, serta berdomisili di daerah binaan.  

Berdasarkan survey pendahulun dari 10 KK(100%) yang pernah 

mendapatkan pelayanan medis dan non medis, menyatakan  bahwa dokter 

keluarga kurang melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah, tema 

penyuluhan monoton. Sedangkan obat dan peralatan kesehatan yang ada  di 

puskesmas pembantu Sungai Ungar juga belum cukup memadai. 

Asmah dkk (2008) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dokter 

keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya, namun ada upaya kearah 

pelaksanaan sesuai prinsip dokter keluarga dengan pemenuhan sumber daya 

secara bertahap untuk mendukung pelayanan model dokter keluarga. Upaya 

promotif kepada individu dan keluarga belum dilakukan secara optimal. 

Sementara upaya pencegahan  tergantung inisiatif dan keinginan klinik dokter 

keluarga. 

Mengingat akan pentingnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

dokter keluarga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan  Kualitas Pelayanan Dokter Keluarga Dengan Kepuasan 
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Masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan dokter 

keluarga di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, 

mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar 

Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, menganalisis  hubungan kualitas 

pelayanan dokter keluarga dengan kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar 

Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. 

 

Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Menurut Pohan (2007) mutu adalah keseluruhan karakteristik barang 

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 

konsumen, baik berupa kebutuhan yang dinyatakan maupun kebutuhan yang 

tersirat. Layanan kesehatan yang bermutu sering dipersepsikan sebagai suatu 

layanan kesehatan yang dibutuhkan, dalam hal ini akan ditentukan oleh profesi 

layanan kesehatan dan sekaligus diinginkan baik oleh pasien/konsumen 

ataupun masyarakat serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.  

Sedangkan masyarakat melihat layanan kesehatan yang bermutu 

sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang 

dirasakannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan santun, tepat waktu, 

tanggap dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah 

berkembangnya atau meluasnya penyakit. 

unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan terdiri dari 4 

(empat) unsur pokok, yaitu: 
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1) Unsur masukan; yaitu semua hal yang dibutuhkan untuk terselenggaranya 

pelayanan kesehatan. Unsur masukan tersebut adalah tenaga kesehatan 

(man), sarana (material) dan dana (money).  

2) Unsur proses; yaitu semua tindakan yang dilakukan. Unsur proses disini 

adalah tindakan medis (medical procedure) dan tindakan nonmedis 

(nonmedical procedure). 

3) Unsur lingkungan; yaitu keadaan sekitar yang mempengaruhi 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk institusi kesehatan, keadaan 

sekitar yang terpenting adalah kebijakan (policy), organisasi 

(organization), manajemen (management) dari institusi kesehatan tersebut. 

4) Unsur keluaran; yaitu yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan dari 

penampilan (performance) pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, 

yang secara umum dibedakan atas dua macam. Pertama, yang 

menunjukkan pada tingkat kesempurnaan aspek medis pelayanan 

kesehatan. Kedua, yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan aspek 

nonmedis pelayanan kesehatan (Widjono, 1999). 

Menurut Pohan (2007) kepuasan pasien merupakan suatu tingkat 

perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan 

yang diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang 

diharapkan. Ini dapat dilihat bahwa pasien atau masyarakat mengalami 

kepuasan terhadap layanan kesehatan akan cenderung mematuhi nasihat, 

taat terhadap rencana pengobatan yang telah disepakati. Sebaliknya pasien 

atau masyarakat yang merasa kecewa atau tidak puas terhadap layanan 
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kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, berganti dokter 

atau pindah ke fasilitas layanan kesehatan lainnya.  

 Menurut  Ikatan Dokter Indonesia dalam Azwar (2010) dokter 

keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 

berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, dokter keluarga 

tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai 

bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila 

perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya. 
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1.Kompetensi 
 Teknis: 
 
a.Keterampilan 
b.Kemampuan 
c.penampilan  
 pemberi layanan 
 kesehatan 

2.Keterjangkauan
/ akses: 
 
a.Geografis 
b.Sosial/budaya  
c.Ekonomi   
d.Organisasi  
e.Bahasa 

 

3.Efektifitas: 
 
 
a.Tepat             
b.Konsisten      
c. Sesuai situasi  

 

4. Efesiensi: 
 
   
  a.Efisiensi biaya 
  b.Waktu 
  c.Obat 
  d.Dapat  melayani 

banyak pasien 
 

 

5.Kesinambungan: 
 
 

a.Rujukan tepat         
waktu,tempat 

b.Rekam medis 
yang lengkap 
dan akurat 

 
 

6.Keamanan: 
 
 
a.Aman dari 

resiko/cidera 
b.Aman dari 

infeksi 
c.Aman dari efek 

samping 
 

7. Kenyamanan: 
 

 
Mendorong 
pasien untuk 
datang berobat 
kembali karena 
nyaman terkait 
penampilan fisik 
layanan 
kesehatan 

 

8.Informasi: 
 
 
a. Prosedur 

layanan jelas 
b.informasi jelas 

tentang apa,  
siapa, kapan, 
bagaimana 
layanan 
kesehatan 

 
 

9.Ketepatan 
waktu: 

 
a.Mengunakan 

peralatan 
b.obat 
c.biaya 
d.layanan 

kesehatan 
 

10.Hubungan   
antar manusia: 

 
a. Interaksi antara 

pemberi 
pelayanan 
dengan pasien 

bSesama pemberi 
layanan 

c.Atasan-
bawahan dll. 

 

Kepuasan   
masyarakat          

Dimensi Kualitas Pelayanan 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei  analitik yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada saat tertentu yang 

dilanjutkan dengan uji statistik untuk melihat hubungan antara dua variabel 

tanpa adanya perlakuan.  Rancangan penelitian ini menggunakan design cross 

sectional yaitu waktu pengumpulan data dilaksanakan pada periode tertentu 

dan pengukurannya dilakukan sekali pada saat tertentu secara 

bersamaan(Notoadmodjo,2002). Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

dokter keluarga di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten 

Karimun. Waktu penelitian  dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan 

Juni 2012 sebanyak 481 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara simple random sampling . 

Devenisi operasional Kualitas pelayanan adalah total skor jawaban 

responden mengenai keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan 

pasien/masyarakat yang diberikan oleh tenaga medis. Kualitas pelayanan 

diukur dengan menggunakan indikator : Kompetensi teknis, keterjangkauan, 

kesinambungan layanan kesehatan, efisiensi, informasi, hubungan antar 

manusia. Skala yang digunakan adalah skala data interval dan dikategorikan 

menjadi 3 tingkatan berdasarkan nilai mean dan SD ( Riwidikdo, 2012) . 

Sedangkan Defenisi operasional kepuasan masyarakat adalah total skor 

jawaban responden mengenai suatu perasaan pasien/masyarakat yang timbul 

sebagai akibat dari hasil pelayanan kesehatan yang diperolehnya setelah 
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pasien/masyarakat membandingkannya dengan yang diharapkan. Kepuasan 

pasien diukur dengan menggunakan indikator: kepuasan terhadap akses 

layanan kesehatan, kepuasan terhadap proses layanan layanan. 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

Analisis Deskriptif dan analisis bivariat. Analisis deskriptif digunakan untuk 

dapat menggambarkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam 

bentuk mean, standar deviasi. Sedangkan Analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan  kepuasan masyarakat. Uji 

yang digunakan adalah uji korelasi person product moment.  

 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Sungai Ungar 

Luas wilayah Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 

yaitu 25 KM². Dengan 5 dusun, 22 rukun tetangga, 10 rukun warga.  

Sarana kesehatan yang ada di Desa Sungai Ungar terdiri dari : Puskesmas 

Pembantu 1, Pos Kesehatan Desa 1, Posyandu Balita 5, Posyandu Lansia 5. 

Sumber Daya Manusia kesehatan yang ada di Desa Sungai Ungar terdiri dari : 

Dokter keluarga 1, Perawat Pustu 1, Bidan Poskesdes 1, Perawat swasta 2, 

Bidan swasta  3, kader posyandu balita 40, Kader  lansia 25. 
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B. Hasil Analisis 

1. Hasil Analisis Univariat 

Tabel 3. Nilai statistik deskriptif pada variabel kualitas pelayanan 

dan kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar 

 Kualitas Kepuasan 

Mean 91,08 35,24 

SD 14,41 8,00 

Minimal 56 21 

Maksimal 112 52 

N 83 83 

  

 Tabel 3 nilai statistik deskriptif dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata kualitas pelayanan sebesar (91,08), standar deviasi (14,41), nilai 

minimum 56, nilai maksimun 112. Sedangkan pada kepuasan masyarakat 

nilai rata-rata kepuasan masyarakat sebesar (35,24), standar deviasi (8,00), 

nilai minimum 21, nilai maksimun 52. 

Tabel 4. Distribusi kategori kualitas pelayanan dokter keluarga 

Kategori Jumlah Persentase 

Baik 18 21,7 

Cukup 56 67,5 

Kurang 9 10,8 

Total 83 100 

 

  Pada tabel 4 tersebut diketahui bahwa distribusi kategori kualitas 

pelayanan dokter keluarga di Desa Sungai Ungar diketahui bahwa  kualitas 
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pelayanan dokter keluarga pada kategori cukup sebanyak 56 orang atau 

67,5%. 

Tabel 5. Distribusi kategori kepuasan masyarakat 

Kategori Jumlah Persentase 

Baik 14 16,9 

Cukup 58 69,9 

Kurang 11 13,3 

Total 83 100 

 

 Pada tabel 5 tersebut diketahui bahwa distribusi kategori kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan dokter keluarga  pada kategori cukup 

sebanyak 58 orang atau 69,9%. 

2. Hasil analisis hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

masyarakat 

  Hasil uji hipotesis dengan menggunakan Person Product Moment 

didapatkan nilai r= 0,330 dan p=0,002(<0,05). Hal ini berarti ada 

hubungan yang lemah dan signifikan antara kualitas pelayanan dokter 

keluarga dengan kepuasan masyarakat. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Sebanyak 67,5% responden berpendapat bahwa kualitas pelayanan dokter 

keluarga di Desa Sungai Ungar pada kategori cukup.  

2. Sebanyak 69,9% responden cukup puas terhadap pelayanan dokter 

keluarga  di Desa Sungai Ungar. 

3. Ada hubungan yang lemah dan signifikan antara kualitas pelayanan dokter 

keluarga dengan kepuasan masyarakat dengan nilai  r=0,330 dan nilai p = 

0,002. 

B. Saran 
 
1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

Perlu ditingkatkan kinerja dokter keluarga agar lebih menjangkau 

masyarakat dengan ekonomi menengah keatas sehingga tujuan 

pelaksanaan pelayanan dokter keluarga dapat dicapai dengan baik. 

2. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain diharapkan dapat meneliti kualitas pelayanan dokter 

keluarga dalam lingkup Kabupaten. 
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