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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dan kecepatan 
pelayanan pada pasien rawat jalan dan waktu tunggu pelayanan resep yang di berikan 
kepada pasien Jamkesmas di RS di daerah Wonogiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan analisis 
deskriptif dan dilakukan secara observasional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 98 
responden. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang terdiri dari kuisioner kinerja 
dan kuesioner harapan,serta penghitungan kecepatan pelayanan obat. Analisis tingkat 
kepuasan pasien berdasarkan nilai hasil perbandingan antara rerata skor kinerja dengan 
skor rerata harapan meliputi dimensi kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan 
berwujud.  

Dari hasil analisis kinerja diketahui bahwa dimensi jaminan dinilai paling baik 
kinerjanya oleh reponden (65.3% responden). Berdasarkan analisis harapan pasien 
menunjukan tidak ada pasien yang mempunyai harapan yang rendah terhadap semua 
dimensi. Hal ini menunjukan pasien mempunyai harapan yang tinggi terhadap kinerja 
Rumah Sakit.  Berdasarkan hasil analisis perbandingan kinerja dan harapan dapat 
diketahui kepuasan pasien secara keseluruhan adalah 0.70 yang artinya pasien merasa 
cukup puas dengan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit. Waktu tunggu pelayanan 
obat obat jadi dan obat racikan sudah berjalan dengan baik, dengan rata-rata waktu 
tunggu untuk obat jadi adalah 13.5 menit, sementara resep obat racikan rata-rata waktu 
tunggu selama 29,30 menit, berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor: 129 /Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit. 
 
Kata kunci : Pasien rawat jalan, Jamkesmas, Kepuasan pelayanan, Waktu tunggu. 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study to determine the level of patient satisfaction and speed 
of service to patients and waiting times for outpatient prescription service that is 
provided to Jamkesmas patients in hospitals at Wonogiri  

This research is non-experimental, descriptive analysis and conducted 
observational. The number of sample as many as 98 respondents. Data were obtained 
from a questionnaire that consisted of questionnaires and questionnaire performance 
expectations, as well as the calculation of the speed of drug services. The level of 
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satisfaction obtained from the comparison between the mean performance scores with a 
mean score of patients' expectations that include dimensions reliability, responsiveness, 
assurance, empathy and tangible. 

The results shows respondent choose the assurance’ dimension as the best 
performance  (65,3%). Based on expectation analysis shows thre are’nt respondent wich 
has low expectation to all of dimension. Satisfaction analysis shows the score of 
respondent satisfaction is 0.70, that means the patients is statified enough to the hospital 
service. The waiting time drug services and personalized medicine medicines already 
well underway, with the average waiting time for medicines was 13.5 minutes, while 
mixing prescription average waiting time for 29.30 minutes, according to the Decree of 
the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.: 129 / Menkes/SK/II/2008 on 
Minimum Service Standards Hospitals. 

 
Keywords : outpatient, Jamkesmas, Service satisfaction, Waiting time. 
 
 
PENDAHULUAN 

 Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit 

yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan No.1197/MenKes/SK/X/2004 tentang Standar pelayanan 

rumah sakit, disebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk 

pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat 

Kepuasan pasien dapat mempengaruhi minat untuk kembali ke rumah sakit yang 

sama. Jika pasien merasa puas maka bukan hanya pasien yang diuntungkan tetapi juga 

pihak rumah sakit. Kecepatan pelayanan resep merupakan salah satu indikator dari jenis 

pelayanan yang terdapat di rumah sakit yang dapat menentukan tingkat kepuasan 

pasien. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan 

adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama drug oriented ke paradigma baru 

patient oriented dengan filosofi pharmaceutical care (pelayanan kefarmasian). Praktek 

pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan obat dan masalah yang berhubungan 

dengan kesehatan (Kepmenkes, 2004).      

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit 

yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan No.1197/MenKes/SK/X/2004 tentang Standar pelayanan 

rumah sakit, disebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk 
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pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kepuasan 

adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan 

kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang 

diharapkan (Pohan, 2006).  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan deskriptif yaitu 

metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.  

Definisi Operasional Penelitian 

1. Kecepatan pelayanan resep adalah waktu petugas dalam melayani pasien yang 

dihitung dari menyerahkan resep sampai menerima obat 

2. Kepuasan pasien adalah perbandingan antara kinerja dan harapan dari konsumen 

atas kualitas pelayanan. 

Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien Jamkesmas rawat jalan yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Pasien Jamkesmas rawat jalan yang mengambil obat dengan resep di mana hanya 

terdapat obat jadi dan obat racikan  dalam satu resep di RS di daerah Wonogiri.   

b. Berumur >18 Tahun  

c. Pasien atau keluarga pasien yang dapat menebus resep dan bersedia mengisi 

kuisioner 

d. Bisa membaca dan menulis 

Sampel 

sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 98 dari populasi pasien Jamkesmas. 

Sampel ini diperoleh dengan menggunakan tabel Krejcie Morgan dengan taraf 

signifikan 10% (Sugiyono, 2003). 

Bahan dan Alat Penelitian 
Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah resep pasien, formulir pengisian 
data kecepatan pembuatan obat, dan data hasil dari jawaban responden atau kuesioner . 
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Analisis Data 
Data kuisioner 

Hasil penelitian kuesioner ini dianalisis untuk mengetahui tingkat kepuasan 
reponden. lakukan dengan menggunakan skala Likert. Tingkat kepuasan pasien dinilai 
berdasarkan hasil skor perbandingan antara rerata kinerja dengan rerata harapan 
meliputi dimensi kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan berwujud dengan 
kategori penilaian meliputi sangat puas (skor = 1), puas (skor = 0.75 – 0.99), cukup puas 
(skor = 0.50 – 0.74), kurang puas (skor = 0.25 – 0.49) dan sangat kurang puas (skor = 
0.00 – 0.24). Diagram kartesius digunakan untuk mengetahui posisi item-item 
pertanyaan kuisioner yang merupakan faktor untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 
1. Jenis Kelamin 
Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian di RS di daerah Wonogiri Periode April – 

Juni 2012 
Demografi Frekuensi Persentase (%) 

Jenis kelamin   
Laki-laki 58 59.2 
Perempuan  40 40.8 

Umur    
<21 tahun 4 4.1 
21-30 tahun 13 13.3 
31-40 tahun 11 11.2 
41-50 tahun 29 29.6 
51-60 tahun 33 33.7 
61-70 tahun 8 8.2 

Tingkat pendidikan terakhir   
SD/ sederajat 8 8.2 
SMP/ sederajat 31 3.6 
SMA/ sederajat 59 60.2 

Pekerjaan   
Ibu rumah tangga 23 23.5 
Petani 12 12.2 
Swasta 17 17.3 
Belum bekerja 27 27.6 
Wiraswasta 19 19.4 

Pendapatan per bulan   
Belum berpenghasilan 35 35.7 
Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 48 49.0 
> Rp. 1.500.000 15 15.3 

 
 Tabel 1. diatas dapat diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada 

perempuan, sebesar 59,2%. Kotler (1998) menyatakan bahwa jenis kelamin merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam menyikapi suatu produk/jasa 

pelayanan. Responden terbanyak pada usia antara 51-60 tahun sebesar  33,7%. Menurut 

Kotler (2002) bahwa usia merupakan salah satu faktor dalam menentukan penilaian 
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seseorang. Responden paling banyak berpendidikan SMA/sederajat sebesar 60,2%. 

Responden paling banyak adalah ibu rumah tangga (23,5%).   

Tingkat Kepuasan Responden Penelitian terhadap Kualitas Pelayanan  di Rumah 

Sakit Umum Daerah di daerah Wonogiri Periode April – Juni 2012 

Tingkat kepuasan diperoleh dari hasil perbandingan antara rerata skor kinerja 

dengan rerata skor harapan (Harianto dan Supardi, 2005). Analisis ini bertujuan untuk 

menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen pertanyaan yang meliputi 5 dimensi, yaitu: keandalan (reliability), 

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan berwujud 

(tangible) (Tabel 2). 
Tabel 2. Hasil Analisis Kepuasan responden penelitian di Rumah Sakit di daerah Wonogiri Periode 

April – Juni 2012 berdasarkan rerata setiap dimensi 

No. Pertanyaan Rerata Kinerja Rerata 
Harapan 

Nilai Kepuasan 
responden Interpretasi 

Dimensi Keandalan     
1 2,58 3,58 0,72 Puas 
2 2,54 3,88 0,65 Puas 
3 2,68 3,33 0,80 Puas 

Rerata 2,60 3,60 0,73 Puas 
Dimensi Ketanggapan    

4 2,44 3,65 0,67 Puas 
5 2,33 3,82 0,61 Puas 
6 2,26 3,65 0,62 Puas 

Rerata 2,34 3,71 0,63 Puas 
Dimensi Jaminan     

7 2,67 3,98 0,67 Puas 
8 2,63 3,87 0,68 Puas 
9 2,87 3,68 0,78 Puas 

Rerata 2,72 3,84 0,71 Puas 
Dimensi Empati   

10 2,67 3,69 0,72 Puas 
11 2,57 3,53 0,73 Puas 
12 2,55 3,83 0,67 Puas 

Rerata 2,60 3,68 0,71 Puas 
Dimensi Berwujud     

13 2,53 3,27 0,77 Puas 
14 2,37 3,39 0,70 Puas 
15 2,50 3,28 0,76 Puas 

Rerata 2,47 3,31 0,75 Puas 
 
Harapan pasien terhadap mutu pelayanan pada lima (5) variabel dimensi mutu  

reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible secara keseluruhan 

memperlihatkan hasil yang puas.   
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Menurut Wiyono (2000), hubungan antar manusia yang baik, menanamkan 

kepercayaan dan kredibilitas dengan cara menghargai, menghormati, responsif, dan 

memberikan perhatian, mendengarkan keluhan dan komunikasi secara efektif juga 

penting. Hubungan antar manusia yang kurang baik akan mengurangi efektifitas dari 

kepuasan. Pendekatan petugas memegang peran penting karena hakekatnya pendekatan 

sangat menentukan mutu layanan kesehatan. Penentu kebutuhan pasien bukanlah dia 

sendiri, namun di dalam mendapatkan kebutuhannya ditentukan oleh orang lain, yaitu 

tenaga kesehatan.  

Mutu pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari sudut pandang pasien yaitu 

layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakannya dan 

diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu tanggap dan mampu 

menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit 

(Pohan, 2006).  

Diagram Kartesius 

Tingkat kepuasan kinerja dan harapan pasien inilai berdasarkan 5 dimensi yaitu 

kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti langsung. Tabel 3 memperlihatkan 

persentase kinerja  dan persentase harapan pasien berdasarkan kategori kepuasan pasien. 

Tabel 3. Persen Kinerja dan Harapan Berdasarkan Kategori Kepuasan Responden 

Dimensi 
Kategori Kinerja (%) Kategori Harapan (%) 

4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Kehandalan 

Informasi efek samping obat 17.4 24.5 57.1 1 24.5 13.3 58.2 4.1 0 
Informasi aturan pakai obat 10.2 36.7 50 3.1 36.7 24.5 33.7 5.1 0 
Informasi penyimpanan obat 14.3 40.8 43.9 1 11.2 22.5 50 16.3 0 

Ketanggapan 

Cepat tanggap melayani pasien 13.3 34.7 34.7 17.4 28.6 23.5 34.7 13.3 0 
Mampu menjawab pertanyaan 

pasien 10.2 27.6 46.9 15.3 31.6 30.6 24.5 13.3 0 
Menanggapi keluhan keluarga 

pasien 15.3 14.3 48 20.4 17.4 37.8 34.7 10.2 0

Jaminan 

Pelayanan yang ramah 24.5 23.5 42.9 7.1 36.7 32.7 21.4 9.2 0 
Kelengkapan obat 28.6 17.4 42.9 11.2 30.6 29.6 35.7 4.1 0 
Obat tidak rusak 24.5 40.8 31.6 3.1 21.4 27.6 44.9 6.1 0 

Empati 

Kerapihan  15.3 38.8 43.9 2 31.6 23.5 25.5 19.4 0 
Identitas yang jelas 12.2 37.8 44.9 5.1 18.4 29.6 35.7 15.3 0 

Tanggap terhadap pelayanan 
resep 18.4 23.5 52 5.1 37.8 18.4 33.7 10.2 0 

Bukti 
Langsung 

Kebersihan ruangan 20.4 20.4 51 8.2 19.4 24.5 19.4 36.7 0
Ketersediaan temapt duduk 20.4 16.3 42.9 20.4 18.4 27.6 22.5 31.6 0 

Keramahan 19.4 2 42.9 13.3 9.2 37.8 29.6 23.5 0
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Hasil table di atas diplotkan pada diagram kartesius (Gambar 1). 

 
 
Gambar 1. Diagram Kartesius antara harapan dan kinerja di  Rumah Sakit di 
daerah Wonogiri 

Kinerja dan harapan dapat terlihat dari letak faktor-faktor kualitas pelayanan di 

Rumah Sakit di daerah Wonogiri yang mempengaruhi kepuasan responden terbagi 

menjadi empat bagian (Gambar 1), dijelaskan sebagai berikut: 

Kuadran A 

Dimensi yang termasuk dalam kuadran ini adalah dimensi ketanggapan. Hasil 

penelitian menunjukan kinerja petugas farmasi dalam hal ketanggapan terhadap pasien 

adalah 47,9%  dengan tingkat harapan pasien terhadap kinerja petugas adalah 62.2%. 

Hal ini menunjukan responden kurang puas terhadap kinerja petugas dalam hal 

ketanggapan melayani pasien. 

Kemampuan petugas farmasi cepat tanggap melayani pasien yang datang 

merupakan salah satu prinsip kerja yang efektif dan efisien. Prinsip kerja melayani 

pasien merupakan suatu komitmen kerja agar kinerja semakin baik. Efektif dapat 

diartikan mengurangi jumlah waktu dalam antrian, sehingga kerja para petugas farmasi 

lebih lebih cepat memberikan obat kepada pasien yang juga sangat memerlukan obat 

untuk segera digunakan.  
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Kuadran B 

Dimensi yang termasuk dalam kuadran ini adalah dimensi kehandalan, dimensi 

jaminan dan dimensi empati Hasil penelitian menunjukan 41% responden puas dengan 

kinerja petugas Rumah Sakit dengan harapan pasien 45%.  

Dari faktor-faktor tersebut, maka pihak Rumah Sakit di daerah Wonogiri 

hendaknya mampu untuk mempertahankan kondisi yang telah dicapai, sehingga 

kepuasan responden/konsumen dapat dipertahankan. 

Kuadran C 

Dimensi yang termasuk dalam kuadran ini adalah dimensi ketanggapan dan 

dimensi bukti langsung. Hasil penelitian menunjukkan 43% responden merasa tidak 

puas dengan kinerja sedangkan harapan responden 31.6%. Hal ini menunjukan bahwa 

meskipun harapan responden tidak terlalu tinggi namun faktor-faktor ini juga perlu 

mendapat perhatian dari Rumah Sakit di daerah Wonogiri untuk menjaga kualitas 

pelayanan.  

Kuadran D 

Dimensi yang termasuk dalam kuadran ini adalah dimensi kehandalan dan 

dimensi bukti langsung. Hasil menunjukan 50% responden puas dengan kinerja yang 

ada dengan harapan responden sebesar 48.8%. Meskipun respnden merasa berlebih 

dalam pelaksanaannya namun faktor – faktor ini tetap perlu diperhatikan agar pasien 

mengetahui efek samping dan cara penyimpanan obat yang tepat. Kebersihan ruang 

tunggu juga ptetap perlu diperhatikan untuk menjaga mutu pelayanan. 

 

Analisis kepuasan Pasien Jamkesmas di Rumah Sakit di daerah Wonogiri Periode 

April – Juni 2012 

Tingkat kepuasan pasien dinilai berdasarkan hasil skor perbandingan antara 

rerata kinerja dengan rerata harapan meliputi dimensi kehandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati dan berwujud. Tabel 4 menunjukan hasil yang diperoleh adalah skor 

perbandingan antar rerata kinerja dengan rerata harapan adalah 0.70.  
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Tabel 4. Hasil Analisis Kepuasan responden penelitian di Rumah Sakit di daerah Wonogiri 
Periode April – Juni 2012 

Dimensi 
Rerata skor Kepuasan 

Kinerja Harapan Kinerja/Harapan 
Kehandalan 7.81 10.79 0.72 
Ketanggapan 7.02 11.12 0.63 
Jaminan 8.17 11.53 0.71 
Empati 7.8 11.01 0.71 
Berwujud 7.4 9.93 0.75 
Total 38.2 54.38 0.70 

 

Hasil ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelyanan di 

Rumah Sakit di daerah Wonogiri adalah cukup puas. Hal ini menunjukan bahwa Rumah 

Sakit di daerah Wonogiri masih perlu meningkatkan kinerja pelayanannya agar pasien 

dapat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Kepuasan pasien merupakan salah satu hal sangat penting dalam meninjau mutu 

pelayanan suatu rumah sakit. Ada empat aspek mutu yang dapat dipergunakan sebagai 

indikator penilaian mutu pelayanan suatu rumah sakit, yaitu  1) penampilan keprofesian 

yang ada di rumah sakit (aspek klinis), 2) efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pelayanan berdasarkan pemakaian sumber daya, 3) aspek keselamatan, keamanan dan 

kenyamanan pasien, dan 4) aspek kepuasan pasien yang dilayani.   

Waktu tunggu Pelayanan Resep Pasien Jamkesmas RS di daerah Wonogiri 

Periode April – Juni 2012 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai waktu tunggu diperoleh data dari 76 
responden dengan resep obat jadi rata-rata waktu tunggu obat jadi adalah 13.5 menit, 
sementara dari 20 responden dengan resep obat racikan rata-rata waktu tunggu selama 
29,30 menit. Hasil dari rata-rata waktu tunggu dalam menerima resep obat 
mempelihatkan bahwa kinerja  petugas Rumah Sakit di daerah Wonogiri masih baik 
dimana, rata-rata waktu tunggu untuk obat jadi masih dibawah 30 menit, sedangkan 
rata-rata waktu tunggu untuk obat racikan kurang dari 60 menit.  Surat Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah  kurang dari  30 menit untuk obat jadi dan 
kurang dari  60 menit untuk  obat racikan (Menkes, 2008). 

Setiap responden mengharapkan tidak membutuhkan waktu  yang terlalu lama 
untuk menunggu obat, karena bagi mereka waktu sangat berharga. Diharapkan 
pelayanan obat dapat dilakukan dengan cepat, agar responden dapat menggunakan 
waktu lebih cepat untuk istirahat di rumah (Aprilia, 2008). 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka hasil 

penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  responden penelitian merasa 
cukup puas terhadap pelayanan Rumah Sakit di daerah Wonogiri, ditinjau dari 
perbandingan antara  rerata kinerja dan rerata harapan (skor = 0.70). Rata-rata waktu 
tunggu untuk obat jadi adalah 13.5 menit, sementara rata-rata waktu tunggu resep obat 
racikan adalah 29,30 menit, dengan demikian waktu tunggu pasien dalam menerima 
obat telah sesuai dengan  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.Nomor: 129 
/Menkes/SK/II/2008. 

 
DAFTAR ACUAN   
Aprilia, E., H., 2008, Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Kualitas 

Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Sragen, Skripsi, 
Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

 
Harianto, K.N., dan Supardi, S., 2005, Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Resep Di 

Apotek Kopkar Rumah Sakit Budhi Asih Jakarta, Majalah Ilmu Kefarmasian, 2 
(1), 12-21, (online), (http:www.jurnal.fa.ui.ac.id/pdf/, diakses 20 Desember 
2012)  

 
Kepmenkes RI No 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, Jakarta.  
 
Kepmenkes RI No HK.02.02/MENKES/068/I/2010, tentang kewajiban menggunakan 

obat generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Departemen 
Kesehatan RI, Jakarta. 

 
Kepmenkes RI No. 1197/MenKes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di 

Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI 
 
Kepmenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit, 

Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 
 
Kepmenkes RI No: 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 
 
Kotler, P., 2002, Marketing management: Analysis, planning, implementation and 

control, (8
th 

edn), New Jersey: Prentice Hall International.Inc.  
 
Pohan, I., 2004, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, 

Jakarta. 
 
Wiyono Dj. (2003). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga 

University Press. 


