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Abstract 

 

Polyclinic in handling health issue such as, diabetes mellitus, kidney ill, and etc. Polyclinic 

service can affect service quality. Quality service can affect the enthusiasm of exploitation 

service.  The aim of this research is to know the influence of quality service towards the 

enthusiasm of exploitation polyclinic service in outpatient in provincial hospital Surakarta. 

The method of this research was quantitative research and using cross sectional approach. 

The population of this research was all of the polyclinic outpatients amount to 5008 

patients. The patient’s sample taking was using quota sampling amount to 81 patients. The 

statistic test of this research was using chi square in SPSS 21 version. The result of this 

research showed that there was no relation in tangible(= 0,000), and there was relation 

responsiveness (= 0,000), reliability (= 0,734), assurance (= 0,000) and empathy 

influence (= 0,000), in the enthusiasm with exploitation polyclinic service in outpatient in 

RSUD Surakarta 2013. 
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Abstrak 

 

Poliklinik dalam menangani masalah kesehatan seperti diabetes militus, sakit ginjal dan 

lain-lain. Pelayanan poloklinik dalam dapat mempengaruhi mutu pelayanan. Mutu 

pelayanan di Rumah Sakit mempengaruhi minat pemanfaatan kembali. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan terhadap minat pemanfaatan 

kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta. Metode 

penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pasien poliklinik dalam rawat jalan berjumlah 5008 pasien. 

Pengambilan sampel pasien dengan quota sampling sebanyak 81 pasien. Uji statistik 

menggunakan chi square dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara bukti fisik (= 0,000), ada pengaruh antara 

daya tanggap (= 0,000), tidak ada pengaruh antara kehandalan (= 0,734), ada pengaruh 

antara jaminan (= 0,000) dan ada pengaruh antara empati (= 0,000) dengan minat 

pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik pasien dalam rawat jalan di RSUD Surakarta 

Tahun 2013. 

 

Kata kunci : Poliklinik Dalam, Mutu Pelayanan, Minat Pemanfaatan Kembali 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup 

layak, baik menyangkut kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk di dalamnya 

mendapat makanan, pakaian dan pelyanan kesehatan serta pelayanan sosial lain yang 

diperlukan. Upaya untuk kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan disebut sarana 

kesehatan.Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya 

kesehatan rujukan dan/atau upaya kesehatan penunjang (Aditama, 2003). 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan 

bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan.Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit 

mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.Rumah Sakit adalah sarana 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat (Kepmenkes 129 Tahun 2008). 



Menurut Tjiptono (2004) sesuai prinsip service Quality yaitu : bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(empathy). Berdasarkan lima dimensi ini ada pengaruh tidaknya kualitas pelayananan 

terhadap kepuasan pasien. 

Minat beli dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap pelanggan terhadap produk atau 

jasa pelayanan. Dengan adanya kualitas yang tinggi maka pelanggan akan memiliki minat 

untuk menggunakan kembali jasa dari pelayanan yang sama (Kotler, 2009). Data pasien di 

RSUD Surakarta terjadi penurunan dari tahun 2011 hingga 2012 yaitu pada tahun 2011 

jumlah kunjungan pasien rawat jalan di poliklinik dalam berjumlah 5189, kemudian pada 

tahun 2012 mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan yaitu dengan 

jumlah 5008 pasien. Pada waktu dilakukan study pendahuluan terhadap beberapa pasien. 

Pasien menyatakan bahwa di RSUD Surakarta tata letak kurang strategis, pada waktu 

tunggu pasien di poliklinik dalam lama waktu tunggunya, peralatan kurang lengkap, 

kurangnya pemberian informasi tentang penyakit dan obat yang diberikan serta keramahan 

dokter dan perawat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian 

ini cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang pernah 

memanfaatkan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta yaitu 5008 pasien 

sedangkan rata-rata per bulan 417 pasien.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalahquota sampling. 

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

fisik, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Minat untuk memanfaatkan kembali Pelayanan Poliklinik Dalam Pasien Rawat Jalan 

di RSUD Surakarta. 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data.Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner (daftar pertanyaan),formulir observasi 

dan alat tulis.Pengetahuan dan sikap tentang pengisian lembar informed consent.Analisis 

yang digunakan adalah uji Chi Squareuntuk mengetahui hubungan bukti fisik, daya 



tanggap, kehandalan, jaminan dan empati minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik 

dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta tahun 2013. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HasilAnalasis Univariat 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Poliklinik Dalam Rawat Jalan di RSUD Surakarta Tahun 2013 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 30 37 

Perempuan 51 63 

Jumlah 81 100 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

paling banyak memanfaatkan kembali pelayanan poliklinik dalam yaitu 

perempuan dengan jumlah 51 orang (63%) sedangkan laki-laki sebanyak 30 

orang (37%). 

b. Umur 

Tabel 6.Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur  Poliklinik 

Dalam Rawat Jalan di RSUD Surakarta Tahun 2013 

Umur f % 

> 55 Tahun 45 55,6 

Dari tabel 6 diketahui bahwa sebagian besar responden yang paling 

banyak pada umur > 55 Tahun dengan jumlah 45 orang (55,6%). 

c. Pendidikan 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Poliklinik Dalam Rawat Jalan di RSUD Surakarta Tahun 2013 

Pendidikan f % 

Tidak Sekolah 2 2,4 

SD 10 12,3 

SMP 18 35,8 

SMA 39 48,1 

D3 7 8,6 

S1 5 6,2 

Jumlah 81 100 



Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 79 

orang (97,5%) mengenyam pendidikan yaitu : SD sebanyak 10 orang (12,3%), 

SMP sebanyak 18 orang (35,8%), SMA 39 (48,1%), D3 sebanyak 7 orang 

(8,6%), S1 sebanyak 5 orang (6,2%) dan sedangkan yang tidak sekolah 

berjumlah 2 orang (2,4%). 

d. Pekerjaan 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Poliklinik Dalam Rawat Jalan di RSUD Surakarta Tahun 2013 

Pekerjaan f % 

PNS 3 3,7 

Karyawan 5 6,1 

Swasta 17 20,9 

Buruh 10 12,3 

Ibu Rumah Tangga 27 33,3 

Lain-lain 19 23,5 

Jumlah 81 100 

 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

bekerja yaitu sebanyak 35 orang (43,2%) sedangkan yang tidak bekerja 

berjumlah 46 orang (56,7%). Responden yang bekerja terbanyak sebagai swasta 

yaitu 17 orang (20,9%), sebagai buruh 10 orang (12,3%), sebagai karyawan 5 

orang (6,1%) dan sebagai PNS 3 orang (3,7%). 

2. Mutu Pelayanan Poliklinik Dalam 

a. Bukti Fisik (Tangibles) 

Tabel 9. Frekuensi Persepsi Berkaitan dengan Bukti FisikRSUD 

Surakarta Tahun 2013 

Kategori f % 

Baik 48 59,3 

Kurang 33 40,7 

Jumlah 81 100 

 

Tabel 9 diatas memberi gambaran bahwa sebanyak 48 responden 

(59,3%) menilai baik terhadap bukti fisik di poliklinik dalamrawat jalan RSUD 

Surakarta. 

 

 



b. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Penilaian responden terhadap variabel mutu pelayanan daya tanggap 

secara umum dapat dilihat dari tabel 10 berikut ini : 

Tabel 10. Frekuensi Persepsi Berkaitan dengan Daya TanggapRSUD 

Surakarta Tahun 2013 

Kategori f % 

Baik 46 56,8 

Kurang 35 43,2 

Jumlah 81 100 

 

Tabel 10 diatas memberi gambaran bahwa sebanyak 46 responden 

(56,8%) menilai baik terhadap daya tanggap di poliklinik dalam pasien rawat 

jalan RSUD Surakarta. 

c. Kehandalan (Realiability) 

Penilaian responden terhadap variabel mutu pelayanan kehandalan 

secara umum dapat dilihat dari tabel 11 berikut ini : 

Tabel 11. Frekuensi Persepsi Berkaitan dengan KehandalanRSUD 

Surakarta Tahun 2013 

Kategori f % 

Baik 43 53,1 

Kurang 38 46,9 

Jumlah 81 100 

 

Tabel 11 diatas memberi gambaran bahwa sebanyak 43 responden 

(53,1%) menilai baik terhadap kehandalan di poliklinik dalam pasien rawat jalan 

RSUD Surakarta. 

d. Jaminan (Assurance) 

Penilaian responden terhadap variabel mutu pelayanan jaminan secara 

umum dapat dilihat dari tabel 12 berikut ini : 

Tabel 12. Frekuensi Persepsi Berkaitan dengan Jaminan RSUD 

SurakartaTahun 2013 

Kategori f % 

Baik 49 60,5 

Kurang 32 39,5 

Jumlah 81 100 

 

 



Tabel 12 diatas memberi gambaran bahwa sebanyak 49 responden 

(60,5%) menilai baik terhadap jaminan di poliklinik dalam pasien rawat jalan 

RSUD Surakarta. 

e. Empati (Emphaty) 

Penilaian responden terhadap variabel mutu pelayanan empati secara 

umum dapat dilihat dari tabel 13 berikut ini : 

Tabel 13. Frekuensi Persepsi Berkaitan dengan Empati RSUD 

Surakarta Tahun 2013 

Kategori f % 

Baik 54 66,7 

Kurang 27 33,3 

Jumlah 81 100 

 

Tabel 13 diatas memberi gambaran bahwa sebanyak 54 responden 

(66,7%) menilai baik terhadap jaminan di poliklinik dalam pasien rawat jalan 

RSUD Surakarta. 

3. Minat Pemanfaatan Kembali Pelayanan Poliklinik Dalam 

Tabel 14. Distribusi Responden Terhadap Minat PemanfaatanKembali di 

PoliklinikDalam Rawat Jalan RSUDSurakarta Tahun 2013 

Minat Kembali f % 

Iya 59 72,8 

Tidak 22 27,2 

Jumlah 81 100 

  

Dari hasil tabel 14 dapat diketahui bahwa mayoritas yaitu  pasienmemanfaatkan 

kembali pelayanan poliklinik dalam dengan jumlah 59 orang (72,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Analisis Bivariat 

1. Bukti Fisik 

Tabel 15. Bukti Fisik dengan Pemanfaatan Kembali Pelayanan 

PoliklinikDalam Rawat Jalan Di RSUD SurakartaTahun 

2013 

Bukti Fisik 
 Minat Kembali   

Tidak Iya  Total 

 n % n % n % 

Baik 6 27,3 42 71,2 48 59,3 

Kurang 16 72,7 17 28,8 33 40,7 

Total 22 100 59 100 81 100 

 

Hasil tabel 15 tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas responden yang 

minat memanfaatkan kembali pelayanan Rumah Sakit, dalam hal pernyataan 

terhadap bukti fisik adalah pada pernyataan baik sebanyak 42 (71,2%). 

2. Daya Tanggap 

Tabel 16. Daya Tanggap dengan Pemanfaatan Kembali Pelayanan 

PoliklinikDalam Rawat Jalan Di RSUD SurakartaTahun 

2013 

Daya 

Tanggap 

 Minat Kembali   

Tidak Iya  Total 

 n % n % n % 

Baik 5 22,7 41 33,5 46 56,8 

Kurang 17 77,3 18 30,5 35 43,2 

Total 22 100 59 100 81 100 

 

Hasil tabel 16  tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas responden yang 

minat memanfaatkan kembali pelayanan Rumah Sakit, dalam hal pernyataan 

terhadap daya tanggap adalah pada pernyataan baik sebanyak 41 (33,5%). 

3. Kehandalan 

Tabel 17. Kehandalan dengan Pemanfaatan KembaliPelayanan 

PoliklinikDalam Rawat Jalan Di RSUD SurakartaTahun 

2013 

Kehandalan 
Minat Kembali 

Tidak Iya  Total 

 n % n % n % 

Baik 11 50,0 32 54,2 43 53,1 

Kurang 11 50,0 27 45,8 38 46,9 

Total 22 100 59 100 81 100 



 

Hasil tabel 17  tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas responden yang 

minat memanfaatkan kembali pelayanan Rumah Sakit, dalam hal pernyataan 

terhadap kehandalan adalah pada pernyataan baik sebanyak 32 (54,2%). 

4. Jaminan 

Tabel 18. Jaminan dengan Pemanfaatan Kembali PelayananPoliklinik 

DalamRawat Jalan Di RSUD SurakartaTahun 2013 

Jaminan 
Minat Kembali 

Tidak Iya  Total 

 n % n % n % 

Baik 4 18,2 45 76,3 49 60,5 

Kurang 18 81,8 14 23,7 32 39,5 

Total 22 100 59 100 81 100 

 

Hasil tabel 18  tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas responden yang 

minat memanfaatkan kembali pelayanan Rumah Sakit, dalam hal pernyataan 

terhadap variabel jaminan adalah pada pernyataan baik sebanyak 45 (76,3%). 

5. Empati 

Tabel 19. Empati dengan Pemanfaatan Kembali PelayananPoliklinik 

DalamRawat Jalan Di RSUD SurakartaTahun 2013 

Empati 
Minat Kembali 

Tidak Iya  Total 

 n % n % n % 

Baik 8 36,4 46 78,0 54 66,7 

Kurang 14 63,6 13 22,0 27 33,3 

Total 22 100 59 100 81 100 

 

Hasil tabel 19  tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas responden yang 

minat memanfaatkan kembali pelayanan Rumah Sakit, dalam hal pernyataan 

terhadap variabel empati adalah pada pernyataan baik 46 (78,0%). 

6. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa bukti fisik, daya tanggap, jaminan dan 

empati mempunyai hubungan yang negatif. Maka Ho ditolak jika nila p < 0,05 

artinya ada hubungan yang signifikan antara bukti fisik, daya tanggap, jaminan 

dan empati dengan minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam 

pasien rawat jalan di RSUD Surakarta. Sedangkan pada kehandalan mempunyai 



hubungan yang positif. Maka Ho diterima jika nila p > 0,05 artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kehandalan dengan minat pemanfaatan 

kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta. 

 

C. Pembahasan 

1. Hubungan karakteristik dokter dengan kelengkapan pengisian lembar 

informed consent 

a. Hubungan antara Bukti Fisik dengan Minat Pemanfaatan Kembali 

Dari hasil pernyataan bukti fisik (semua butir pernyataan) diketahui 

sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan setuju 

pada pernyataan RSUD terlihat bersih 51 orang (62,9%), ruang tunggu tampak 

bersih 52 orang (64,1%), ruang periksa bersih 48 (59,2%), ruang periksa tertata 

rapi 49 orang (60,4%), tempat tidur pada kamar periksa tampak bersih 61 orang 

(75, 3%), keadaan alat periksa tersusun rapi 52 orang (64,1%), keadaan alat 

periksa tersusun rapi 52 orang (64,1%), obat tersusun rapi sebanyak 63 orang 

(77,7%), alat periksa bersih 55 orang (67,9%) dan pernyataan pada penampilan 

petugas RSUD rapi sebanyak 58 orang (71,6%). Sebagian besar responden yang 

berminat memanfaatkan kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan 

di RSUD Surakarta, dalam hal pernyataan terhadap bukti fisik adalah pada 

kategori baik sebanyak 42 (71,2%). 

Bukti fisik dalam dimensi mutu pelayanan ini berkaitan dengan penampilan 

luar yang meliputi kondisi halaman, ruangan, sarana atau fasilitas.Berdasarkan 

hasil uji chi square bahwa bukti fisik dengan nilai p sebesar 0,000 < 0,05 maka 

Ho ditolak berarti mempunyai hubungan antara bukti fisik dengan minat 

pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD 

Surakarta.Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi 

karyawan dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan fisik juga akan 

mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik  (Cokroaminoto, 

2007). 

 



b. Hubungan antara Daya Tanggap dengan Minat Pemanfaatan Kembali 

Dari hasil pernyataandaya tanggap (semua butir pernyataan) diketahui 

sebagian responden menyatakan setuju.Responden yang menyatakan setuju 

pada pernyataan pasien tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftar 

menyatakan setuju 34 orang (42%), perawat melaksanakan tugas dengan cepat 

menyatakan setuju 36 orang (44,4 %), pasien tidak membutuhkan waktu yang 

lama untuk mendapatkan pelayanan dokter menyatakan setuju 34 orang (42%), 

dokter menjelaskan pertanyaan yang diajukan pasien menyatakan setuju 51 

orang (63%), dokter menanyakan keluhan pasien menyatakan setuju 52 orang 

(64,2%) sedangkan Dokter memberikan informasi jelas dan mudah dimengerti 

menyatakan setuju 47 orang (58%).Sebagian besar responden yang berminat 

memanfaatkan kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD 

Surakarta, adalahkarenadaya tanggappegawai pada kategori baik 41 (33,5%). 

Berdasarkan hasil uji chi squaremenyatakandaya tanggap dengan nilai p 

signifikan sebesar 0,000< 0,05, maka Ho ditolak berarti ada hubunganantara 

daya tanggapdengan minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam 

pasienrawat jalan di RSUD Surakarta.Daya tanggap merupakan kualitas 

pelayanan yang dinamis karena dimensi ini akan terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Harapan pasien terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan 

akan berubah yang kecenderungannya naik dari waktu ke waktu (Iqbal, 2007). 

c. Hubungan antara Kehandalan dengan Minat Pemanfaatan Kembali 

Dari hasil pernyataankehandalan (semua butir pernyataan) diketahui 

sebagian responden menyatakan ragu-ragu. Responden yang menyatakan ragu-

ragu pada pernyataan petugas registrasi selalu di tempat 31 orang (38,3%), 

Dokter memberi informasi tentang penyakit dan obat yang akan diberikan 33 

orang (40,7%), Dokter bertindak cepat 33 orang (40,7%) dan perawat 

memperhatikan keluhan pasien 35 orang (43,2%). Sedangkan yang banyak 

menyatakan pernyataan setuju pada pernyataan dokter datang tepat waktu 26 

orang (32,1%). Sebagian besar responden yang berminat memanfaatkan 

kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta, 



dalam hal pernyataan terhadap kehandalan adalah pada kategori baik sebanyak 

32 (54,2%). 

Berdasarkan hasil uji chi squaremenyatakan kehandalan dengan nilai p 

signifikan sebesar 0,734 > 0,05, maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan 

antara kehandalan dengan minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik 

dalampasienrawat jalan di RSUD Surakarta. Ketepatan pemeriksaan yang 

dilakukan petugas rumah sakit akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan 

pasien terhadap kehandalan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. 

d. Hubungan antara Jaminan dengan Minat Pemanfaatan Kembali 

Dari hasil pernyataanjaminan (semua butir pernyataan) diketahui sebagian 

responden menyatakan setuju. Responden menyatakan setuju pada pernyataan 

pasien yang datang dilayani dengan baik 61 orang (75,3%), perawat berhati-hati 

dalam melaksanakan pekerjaannya 53 orang (65,4%), dokter melakukan 

pemeriksaan dengan ramah 59 orang (72,8%), pengobatan yang diberikan dapat 

menyembuhkan pasien 46 orang (56,8%) dan perawat memberikan pelayanan 

dengan sopan 39 orang (48,1%). Sebagian besar responden yang berminat 

memanfaatkan kembali pelayanan poliklinik dalam rawat jalan di RSUD 

Surakarta, dalam hal pernyataan terhadap jaminan adalah pada kategori baik 

sebanyak 45 (76,3%). 

Berdasarkan hasil uji chi squaremenyatakan jaminan dengan nilai p 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak berarti ada hubungan antara 

jaminan dengan minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam 

pasienrawat jalan di RSUD Surakarta.Pentingnya pengaruh jaminan dalam 

pelayanan jasa yang menyatakan bahwa untuk memuaskan pasien maka petugas 

kesehatan harus dapat bertingkah laku yang sopan, dapat menyampaikan 

sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pasien, waktu menyampaikan yang 

tepat dan pemberian layanan dilakukan secara ramah (Moenir, 2002). 

e. Hubungan antara Empati dengan Minat Pemanfaatan Kembali 

Dari hasil pernyataanempati (semua butir pernyataan) diketahui sebagian 

responden menyatakan setuju. Responden menyatakan setuju pada pernyataan 



petugas loket memberi pelayanan dengan ramah 52 orang (64,2%), perawat 

memberikan pelayanan dengan ramah 62 orang (76,5%), pasien merasa aman 

berkomunikasi dengan dokter 54 orang 66,7%,  perawat melayani pasien 

dengan penuh perhatian 56 orang (69,1%) dan petugas obat melayani dengan 

ramah 38 orang (46,9%).Sebagian besar responden yang berminat 

memanfaatkan kembali pelayanan poliklinik dalam rawat jalan di RSUD 

Surakarta, dalam hal pernyataan terhadap empati adalah pada kategori baik 

sebanyak 46 (78%). 

Berdasarkan hasil uji chi squaremenyatakan empati dengan nilai p 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak berarti ada hubungan antara 

empati dengan minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam 

pasienrawat jalan di RSUD Surakarta.Komunikasi antara dokter dengan psien 

dapat terjadi karena suatu tujuan.Tujuan pasien adalah memberikan keterangan 

tentang keluhan yang dirasakan supaya dokter mengetahui jenis penyakit dan 

bagaimana melakukan pengobatan.Sedangkan tujuan dokter adalah 

menerangkan rencana pengobatan untuk mendapatkan persetujuan dari pasien 

(Azwar, 2002). 

f. Minat Pemanfaatan Kembali Pelayanan Poliklinik Dalam 

Dari tabel14 minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam 

pasienrawat jalan di RSUD Surakarta diketahui bahwa pasien berminat 

memanfaatkan kembali pelayanan sebanyak 59 orang (72,8%), dikarenakan 

beberapa hasil jawaban pernyataan responden dikatakan baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara bukti fisik, daya tanggap, jaminan dan empatidengan minat 

pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta 

dan tidak ada hubungan yang signifikan antara kehandalandengan minat pemanfaatan 

kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat jalan di RSUD Surakarta. 



2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya meningkatkan kualitas keramah 

tamahan, perhatian dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan, dengan cara 

menyapa pasien dengan senyum, menjawab setiap pertanyaan pasien dengan sabar, 

tepat dan benar serta menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan pasien 

dan meminta maaf bila melakukan kesalahan. 
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