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Abstract 
 
Inpatient services is one of the services in the hospital that provides comprehensive 
services to help resolve the problems experienced by the patient satisfaction can be used as 
one indicator of the quality of service. The purpose of this study was to tell differences 
satisfaction general patients, Askes, and Jamkesmas of inpatient service bone surgary case. 
The research methods using observation design with cross sectional. The population was 
patients who received inpatient care classes II and III with bone surgical cases totaled 379 
people consist of 114 general patients, 123 Askes patients, and 142 Jamkesmas patients. 
The selection sample with purposive sampling technical totaled 80 people consist of 24 
general patients, 26 Askes patients, and 30 Jamkesmas patients. Data were analyzed using 
Kruskal-Wallis test with SPSS program 21 in computer laboratory FIK UMS. The result 
showed no differences satisfaction general patient, Askes, and Jamkesmas of inpatient 
service bone surgary case based aspect tangibles (p=0,427), reliability (p=0,861), 
responsiveness (p=0,298), assurance (p=0,304), emphaty (p=0,573) and no differences 
satisfaction general patient, Askes, and Jamkesmas of inpatient service bone surgary case 
in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Ortopedi Hospital (p=0,636). 
 
Key words    : Satisfaction, inpatient, general patients, Askes patients, Jamkesmas Patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrak 
 
Pelayanan rawat inap merupakan salah satu pelayanan di rumah sakit yang memberikan 
pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh 
pasien sehingga kepuasan pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien 
umum,Askes,dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang. Metode 
penelitian ini menggunakan rancangan observasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas II dan 
III dengan kasus bedah tulang sebanyak 379 orang terdiri dari 114 pasien umum, 123 
pasien Askes, dan 142 pasien Jamkesmas. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling sebanyak 80 orang terdiri dari 24 pasien umum, 26 pasien Askes, dan 
30 pasien Jamkesmas. Analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan program 
SPSS 21 dilaksanakan di laboratorium komputer FIK UMS. Hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan 
rawat inap kasus bedah tulang yang diukur berdasarkan aspek tangible (p=0,427), 
reliability (p=0,861), responsiveness (p=0,298), assurance (p=0,304), emphaty (p=0,573) 
dan tidak ada perbedaan kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang terhadap pasien 
umum, Askes, dan Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
(p=0,636). 
 
Kata kunci : Kepuasan, rawat inap, pasien umum, pasien Askes, pasien Jamkesmas 

 
 

PENDAHULUAN 

Menurut Depkes RI (2009) dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 

2009 pasal 1 (1) tentang rumah sakit, pelayanan kesehatan rumah sakit berupa pelayanan 

rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan 

medik dan pelayanan penunjang medik. Menurut Nursalam (2007), pelayanan rawat inap 

merupakan salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara 

komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasien, dimana 

unit rawat inap merupakan salah satu revenue center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan 

pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan. 

Pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dari pengukuran mutu pelayanan kesehatan. Survei kepuasan pasien penting dan 

perlu dilakukan bersamaan dengan pengukuran dimensi mutu pelayanan kesehatan yang 

lain. Keinginan pasien atau masyarakat dapat diketahui melalui survei kepuasan pasien. 

Menurut Pohan (2007), transformasi ekonomi pasti akan mengubah keinginan dan 



kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengukuran kepuasan 

pasien perlu dilakukan secara berkala dan akurat. 

Menurut Tjiptono (2004), aspek kualitas pelayanan terdiri dari: tangible (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan kepastian), dan 

emphaty (perhatian). Lima aspek kualitas pelayanan tersebut digunakan untuk mengukur 

kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta merupakan satu-satunya 

rumah sakit khusus tulang di Surakarta dan telah menjadi rumah sakit pusat rujukan 

nasional di Indonesia. Pada bulan April, jumlah kunjungan pasien rawat inap kasus bedah 

tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah sebesar 467 orang 

dengan status cara pembiayaan meliputi 41% pasien umum, 28% pasien Asuransi 

Kesehatan (Askes), dan 31% pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pasien 

umum adalah pasien yang membayar seluruh biaya pengobatan yang diberikan rumah sakit 

dengan menggunakan biaya sendiri. Pasien Askes adalah pasien yang telah bekerja sama 

dengan badan asuransi untuk membayar seluruh biaya pengobatan yang diberikan rumah 

sakit. Pasien Jamkesmas adalah pasien yang mendapatkan biaya pengobatan gratis dari 

pemerintah. Adanya perbedaan dalam status cara pembiayaan pengobatan pasien maka 

dikhawatirkan pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan kesehatan akan berbeda 

pada ketiga jenis status cara pembiayaan tersebut yang kemudian dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien. 

Tujuan penelitian ini antara lain : 1) menganalisis perbedaan kepuasan pasien umum, 

pasien Askes, dan pasien Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang 

dilihat dari setiap aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty di 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, 2) menganalisis perbedaan 

kepuasan pasien umum, pasien Askes, dan pasien Jamkesmas terhadap pelayanan rawat 

inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian 

cross sectional. Populasi penelitian ini adalah pasien umum, pasien Askes, dan pasien 



Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas II dan kelas III dengan kasus 

bedah tulang berjumlah 379 orang terdiri dari 114 pasien umum, 123 pasien Askes, dan 142 

pasien Jamkesmas. Sampel penelitian ini berjumlah 80 orang terdiri dari 24 pasien umum, 

26 pasien Askes dan, 30 pasien Jamkesmas.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan 

kriteria inklusi: 1) Pasien dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi, 2) Pasien 

tidak menderita gangguan penyakit jiwa, 3) Pasien bersedia menjadi responden, 4) Pasien 

berusia lebih dari 16 tahun, 5) Pasien yang sudah dirawat inap minimal 2 hari, 6) Pasien 

pasca operasi, 7) Pasien rawat inap kelas II dan III. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

pasien umum, pasien Askes, dan pasien Jamkesmas.Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah  kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang. 

Instrumen penelitian ini adalah kuesioner, berisi data tentang karakteristik 

responden antara lain jenis pasien, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir. Kepuasan 

pasien diukur dengan menggunakan lima aspek kualitas pelayanan yaitu tangible, 

reliability, responsiveness, assurence, dan emphaty. Analisis yang digunakan adalah uji 

Kruskal-Wallis  untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien antar kelompok pasien 

umum, Askes, dan Jamkesmas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pasien umum, Askes, dan Jamkesmas 

yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas II dan kelas III kasus bedah tulang di 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sejumlah 80 pasien. 

Karakteristik responden menurut jenis pasien, umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, dan pekerjaan ditampilkan pada tabel berikut: 

 

 

 



Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pasien 
 

Jenis Pasien f  (%) 
Pasien Umum 
Pasien Askes 

Pasien Jamkesmas 

24  (30) 
26  (32,5) 
30  (37,5) 

Jumlah 80  (100%) 
 
Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa frekuensi responden tertinggi adalah pada jenis 

pasien Jamkesmas sebesar 30 responden (37,5%), sedangkan frekuensi pasien 

terendah adalah pada jenis pasien umum sebesar 24 responden (30%).  

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Umur 
 

 
Jenis Pasien 

Umur 
Mean  Maximum Minimum 

Umum 30,46 50 17 
Askes 40,42 81 17 

Jamkesmas 54,90 86 23 
 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa rata-rata pasien umum adalah muda, rata-rata 

pasien Askes adalah dewasa, dan rata-rata pasien Jamkesmas adalah lanjut usia. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 
Jenis Pasien 

Jenis Kelamin  
Jumlah  (%) Laki-Laki 

f (%) 
Perempuan 

f (%) 
Umum 
Askes 

Jamkesmas 

18  (22,5) 
16  (20) 
23  (28,75) 

6    (7,5) 
10  (12,5) 
7    (8,75) 

24  (30) 
26  (32,5) 
30  (37,5) 

 
Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin 

laki-laki dengan jenis pasien umum sebesar 18 responden (22,5%), jenis pasien Askes 

sebesar 16 responden (20%), dan jenis pasien Jamkesmas sebesar 23 responden 

(28,75%). 

 

 

 



Tabel 5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan 
Terakhir 

 
 

Pendidikan 
Terakhir 

Jenis Pasien  
Jumlah (%) Umum 

f (%) 
Askes 
f (%) 

Jamkesmas 
f (%) 

Tidak Sekolah 
SD 

SMP 
SMA 

Perguruan Tinggi 

0    (0) 
0    (0) 
0    (0) 
14  (17,5) 
10  (12,5) 

0    (0) 
0    (0) 
2    (2,5) 
11  (13,75) 
13  (16,25) 

5    (6,25) 
4    (5) 
10  (12,5) 
10  (12,5) 
1    (1,25) 

5   (6,25) 
4   (5) 
12 (15) 
35 (43,75) 
24 (30) 

 
Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa pendidikan terakhir terbanyak pada jenis 

pasien umum adalah SMA sebesar 14 responden (17,5%). Pendidikan terakhir 

terbanyak pada jenis pasien Askes adalah perguruan tinggi sebesar 13 responden 

(16,25%). Pendidikan terakhir terbanyak pada jenis pasien Jamkesmas adalah SMP 

dan SMA sebesar 10 responden (12,5%). 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 
 

 
Pekerjaan 

Jenis Pasien  
Jumlah (%) Umum 

f (%) 
Askes 
f (%) 

Jamkesmas 
f (%) 

Pelajar/Mahasiswa 
Pegawai Negeri 
Pegawai Swasta 

Wiraswasta 
Lain-lain 

9 (11,25) 
0 (0) 
8 (10) 
4 (5) 
3 (3,75) 

2   (2,5) 
20 (25) 
0   (0) 
0   (0) 
4   (5) 

5   (6,25) 
0   (0) 
0   (0) 
9   (11,25) 
16 (20) 

16 (20) 
20 (25) 
8   (10) 
13 (16,25) 
23 (28,75) 

 
Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa pekerjaan terbanyak pada jenis pasien 

umum adalah pelajar/mahasiswa sebesar 9 responden (11,25%). Pekerjaan terbanyak 

pada jenis pasien Askes adalah pegawai negeri sebesar 20 responden (25%). 

Pekerjaan terbanyak pada jenis pasien Jamkesmas adalah lain-lain seperti ibu rumah 

tangga, buruh dan tidak bekerja sebesar 16 responden (20%).  

 

 

 

 



2. Hasil Analisis Univariat 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Kategori Kepuasan Responden di Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

 

 
Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa diantara tiga kelompok pasien yang 

merasa puas adalah pasien Jamkesmas, sedangkan yang merasa tidak puas adalah 

pasien umum. Hasil penelitian pada Tabel 7, diketahui bahwa yang termasuk kategori 

puas adalah hasil penjumlahan dari kategori sangat puas dan puas mencapai 58,33% 

pada pasien umum, 73,07 pada pasien Askes, dan 73,3% pada pasien Jamkesmas. 

 

3. Hasil Analisis Bivariat 

a. Tangible (Bukti Fisik) 

Tabel 8. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien berdasarkan Aspek 
Tangible di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Tangibles p 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

40,73 
44,73 
36,65 

0,427 

 
Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan 

nilai p=0,427. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan 

pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek tangible. 

 

 

 
Kategori Kepuasan 

Responden 
(skor) 

Jenis Pasien 
Umum 
f (%) 

Askes 
f (%) 

Jamkesmas 
f (%) 

Sangat Puas (x>128) 
Puas (89≤x≤128) 
Tidak Puas (x<89) 

3    (12,5) 
11  (45,83) 
10  (41,67) 

4   (15,38) 
15 (57,69) 
7   (26,93) 

4   (13,3) 
18 (60) 
8   (26,7) 

Jumlah (%) 24  (100) 26 (100) 30 (100) 



b. Reliability (Kehandalan) 

Tabel 9. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien berdasarkan Aspek 
Reliability di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Reliability p 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

42,48 
40,38 
39,02 

0,861 

 
Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan 

nilai p=0,861. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan 

pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek reliability. 

c. Responsiveness (Ketanggapan) 

Tabel 10. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien berdasarkan 
Aspek Responsiveness di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Responsiveness p 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

34,42 
42,38 
43,73 

0,298 

 
Berdasarkan Tabel 10, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis 

menunjukkan nilai p=0,298. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek responsiveness. 

 

 

 

 

 



d. Assurance (Jaminan Kepastian) 

Tabel 11. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien berdasarkan 
Aspek Assurance di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Assurance p 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

37,10 
46,21 
38,27 

0,304 

 
Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis 

menunjukkan nilai p=0,304. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek assurance. 

e. Emphaty (Perhatian) 

Tabel 12. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien berdasarkan 
Aspek Emphaty di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Emphaty P 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

37,46 
44,21 
39,72 

0,573 

 
Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis 

menunjukkan nilai p=0,573. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek emphaty. 

 

 

 

 



f. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Pasien Askes, Dan Pasien Jamkesmas 

Berdasarkan Keseluruhan Nilai Aspek 

Tabel 13. Hasil Uji Kruskal-Wallis Perbedaan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

 
Jenis Pasien N Mean Rank Tangibles P 

Umum 
Askes 

Jamkesmas 
Total 

24 
26 
30 
80 

38,29 
44,02 
39,22 

0,636 

 
Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa hasil uji Kruskal-Wallis 

menunjukkan nilai p=0,636. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang pada pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7, diketahui bahwa sebesar 58,33% pasien 

umum, 73,07% pasien Askes, dan 73,3% pasien Jamkesmas merasa puas terhadap 

pelayanan rawat inap yang diberikan oleh Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta. Hal tersebut belum mencapai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang menyatakan bahwa standar kepuasan 

pasien rawat inap adalah sebesar ≥ 90%. Hal tersebut dikarenakan fasilitas, pelayanan, 

dan tenaga medis yang diberikan rumah sakit masih belum memenuhi harapan dan 

keinginan pasien. Menurut Thoha (2002), kepuasan atas pemenuhan kebutuhan 

seseorang bersifat relatif. Sebagai pemberi pelayanan, dokter, perawat, dan tenaga 

penunjang medis serta non medis yang bertugas di rumah sakit, dianggap dapat 

menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Pemberi pelayanan juga harus memahami 

cara melayani konsumen dengan baik terutama kepada pasien dan keluarga pasien, 

karena pasien dan keluarga pasien merupakan konsumen utama di rumah sakit. 

 

 



1. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
Pelayanan Rawat Inap Kasus Bedah Tulang berdasarkan Aspek Tangible 

Aspek tangible (bukti fisik) merupakan bukti langsung yang meliputi kondisi 

fisik fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang digunakan rumah sakit (Tjiptono, 

2004). Aspek tangible dalam penelitian ini meliputi tersedianya fasilitas tunggu bagi 

keluarga pasien rawat inap, kamar rawat inap yang bersih, tersedianya alat panggil, 

obat-obatan yang lengkap, toilet yang selalu terjaga, dan tersedianya alat bantu jalan 

bagi pasien.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan 

pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah 

tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur 

berdasarkan aspek tangible. Tidak adanya perbedaan tersebut menggambarkan bahwa 

pasien umum, pasien Askes, dan pasien Jamkesmas menganggap bahwa fasilitas yang 

dimiliki oleh rumah sakit telah memenuhi harapan atau keinginan pasien dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan. Walaupun pada kenyataannya rumah sakit tidak 

menyediakan alat bantu jalan bagi pasien umum, pasien Askes, maupun pasien 

Jamkesmas kecuali pasien yang sangat membutuhkan. Pasien yang menginginkan alat 

bantu jalan dapat membeli sendiri alat bantu tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi pasien dalam menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit 

khususnya pada aspek tangible. 

 

2. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
Pelayanan Rawat Inap Kasus Bedah Tulang berdasarkan Aspek Reliability 

Aspek reliability (kehandalan) menurut Tjiptono (2004), menunjukkan 

kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara akurat dan andal, dapat 

dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan. Aspek reliability dalam 

penelitian ini meliputi kehandalan tenaga radiologi dan tenaga fisioterapi dalam 

memeriksa pasien, jumlah tenaga perawat yang cukup, ketelitian dokter dalam 

memeriksa, pemberian informasi oleh perawat dan keahlian dokter.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan 

Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur berdasarkan aspek reliability. 



Tidak adanya perbedaan tersebut menggambarkan bahwa pasien umum, pasien 

Askes, dan pasien Jamkesms percaya akan kehandalan dan keakuratan pelayanan 

yang diberikan rumah sakit. Akan tetapi, pada hasil penelitian hampir seluruh pasien 

umum, pasien Askes, dan pasien jamkesmas menyatakan tidak puas dengan 

pernyataan bahwa peralatan yang digunakan tenaga fisioterapi untuk terapi tidak 

menimbulkan rasa sakit. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan seluruh responden 

adalah pasien yang mengalami gangguan pada tulang sehingga pada saat menjalani 

terapi responden pasti akan merasakan rasa sakit. 

 

3. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
Pelayanan Rawat Inap Kasus Bedah Tulang berdasarkan Aspek Responsiveness 

Aspek ketanggapan (responsiveness) menurut Tjiptono (2004), merupakan 

kesediaan dan kemampuan karyawan untuk membantu pasien dan merespon 

permintaan mereka dengan tanggap, serta menginformasikan jasa secara tepat. Aspek 

responsiveness dalam penelitian ini meliputi ketanggapan tenaga medis, pelayanan 

pada saat dibutuhkan, ketidaksibukan tenaga medis, terdapatnya layanan kontak 

pengaduan, ketersediaan tenaga medis, dan pemberian informasi yang dibutuhkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan pasien umum, 

Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang di Rumah 

Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang diukur berdasarkan aspek 

responsiveness. Hal tersebut menggambarkan bahwa tenaga medis seperti dokter, 

perawat, tenaga fisioterapi, dan tenaga radiologi di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. 

R. Soeharso Surakarta selalu cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien umum, pasien Askes, dam pasien Jamkesmas, terbukti dengan tempat jaga 

tenaga medis yang berhadapan langsung dengan bangsal pasien, sehingga tenaga 

medis selalu dapat ditemui dengan mudah ketika pasien membutuhkan 

informasi/jasanya. 

 

 

 



4. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
Pelayanan Rawat Inap Kasus Bedah Tulang berdasarkan Aspek Assurance 

Aspek assurance (jaminan kepastian) menurut Tjiptono (2004), mencakup 

pengetahuan, ketrampilan, keamanan, serta mampu menumbuhkan kepercayaan 

pasiennya. Aspek assurance dalam penelitian ini meliputi pengetahuan dokter, 

ketersediaan alat medis, komunikasi baik tenaga medis, keamanan pengobatan, dan 

adanya petugas keamanan di rumah sakit.  Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan 

rawat inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta yang diukur berdasarkan aspek assurance. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dari segi jaminan dapat dirasakan 

baik oleh pasien umum, pasien Askes, dan pasien jamkesmas sehingga pasien merasa 

aman ketika sedang dirawat di rumah sakit. Terbukti dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menyatakan dokter di Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta mempunyai pengetahuan yang baik dalam 

menetapkan diagnosis penyakit sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan secara 

meyakinkan dan membuat pasien merasa aman dirawat di rumah sakit.  

 

5. Perbedaan Kepuasan Pasien Umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
Pelayanan Rawat Inap Kasus Bedah Tulang berdasarkan Aspek Emphaty 

Aspek emphaty (perhatian) menurut Tjiptono (2004), merupakan kemudahan 

dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan pasien sebagai pelanggan dan bertindak demi kepentingan pasien. Aspek 

emphaty dalam penelitian ini meliputi kemudahan dalam menemui tenaga medis, 

kesediaan tenaga medis dalam mendengarkan keluhan pasien, perhatian dalam 

menanyakan perkembangan pasien, kejelasan obat yang digunakan, penjelasan yang 

mudah dipahami, dan keramahan tenaga medis. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 

pelayanan rawat inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta yang diukur berdasarkan aspek emphaty. Pernyataan tenaga 

medis selalu dapat ditemui dengan mudah oleh pasien, dinilai sangat baik oleh pasien 



umum, pasien Askes, dan pasien jamkesmas. Artinya, perhatian tenaga medis terlihat 

dengan mudahnya pasien dalam menemui tenaga medis seperti dokter, perawat, 

tenaga fisioterapi, dan tenaga radiologi. 

 

6. Perbedaan kepuasan pasien umum, pasien Askes, dan pasien Jamkesmas 

terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan, dan 

keperluan pelanggan dipenuhi oleh penyedia pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan 

dinilai memuaskan apabila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Apabila pelanggan merasa tidak puas, maka pelayanan tersebut dinilai tidak efektif 

dan tidak efisien (Supranto, 2006).  Hasil penelitian ditinjau dari kepuasan responden 

berdasarkan keseluruhan nilai aspek menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus 

bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Tidak adanya 

perbedaan kepuasan tersebut karena baik pasien umum, pasien Askes, maupun pasien 

Jamkesmas mendapatkan pelayanan yang sama pada pelayanan rawat inap yang 

diberikan oleh Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.  

 

Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat 

inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang 

diukur berdasarkan aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan 

berdasarkan keseluruhan nilai aspek. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bagi rumah sakit sebaiknya rumah 

sakit menyediakan alat bantu jalan bagi pasien selama mereka berada di rumah sakit, 

agar pasien tidak merasa terbebani dengan harus membeli alat bantu jalan sendiri dan 

bagi petugas fisioterapi, sebaiknya lebih komunikatif saat memeriksa pasien seperti 



memberikan motivasi kepada pasien, lebih ramah, dan murah senyum agar pasien dapat 

mengurangi rasa sakit pada saat diperiksa. 
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