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ABSTRAK 

Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang yang bekerja di puskesmas. 
Kualitas pelayanan pegawai memberikan dampak kepuasan pada pasien, sehingga pasien 

mempunyi minat kunjungan ulang ke puskesmas.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan pegawai dengan kepuasan dan minat 

kunjungan ulang pasien rawat jalan di Puskesmas Nguter Sukoharjo. Penelitian ini merupakan 

penelitian study observasional  dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilaksanakan di 

Puskesmas Nguter, Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien baru yang berobat 

ke Puskesmas Nguter Sukoharjo berjumlah 625, jumlah sampel dalam penelitian ini 94 

orang pasien. Pengambilan sampel dengan insidental sampling. Analisis data menggunakan 

korelasi Product Moment . Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:  (1) Hasil uji secara 

bersamaan yang menunjukkan adanya hubungan antara kualitas pelayanan pegawai dengan 

kepuasan pasien ditunjukkan hasil   r = 0,609 p = 0,000 (p < 0.05) yang berarti kualitas 

pelayanan pegawai berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Maksudnya, semakin tinggi 

kualitas pelayanan yang diberikan pegawai, maka semakin tinggi kepuasan pasien. Besar 

hubungan ditunjukkan hasil R² = 0,371 atau 37,1%. (2) Hasil uji secara bersamaan 

ditunjukkan hasil uji r sebesar 0,652 dengan p = 0,000 (p < 0.05) yang berarti kualitas 

pelayanan pegawai berhubungan dengan minat kunjungan ulang secara simultan. Maksudnya, 

semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan pegawai, maka semakin tinggi minat pasien 

melakukan kunjungan ulang. Besar hubungan ditunjukkan hasil R² = 0,426 atau 41,6%. 

 

Kata kunci  : Kualitas pelayanan, Kepuasan, Minat 

Kepustakaan : 

ABSTRACT 

Quality is the standard that must be achieved by someone who works at the health center. 

Quality of service employees have an impact on patient satisfaction, so that patients have an 

interest in re-visit to the clinic. The purpose of this study was to determine the corelation of 

service quality and satisfaction of employees to re-visit interest outpatient health center 

Nguter Sukoharjo. This research is analytic observational study with cross sectional design. 

The experiment was conducted at the health center Nguter, Sukoharjo. The population in this 

study is a new patient who went to the health center Sukoharjo Nguter numbered 625, the 

number of samples in this study 94 patients. Sampling with incidental sampling. Analysis of 

data using simple regression. The conclusion of this study are: (1) The test results 

simultaneously which shows the corelation of service quality employees with patient 

satisfaction results indicated r = 0.609, p = 0.000 (p <0.05) which means that the quality of 

service of have an corelation  on patient satisfaction. That is, the higher the quality of 

services provided corelation, the higher patient satisfaction. Great corelation R² = 0.371 

results indicated or 37,1%. (2) The test results are shown simultaneously test results r equal 

to 0.652, p = 0.000 (p <0.05) which means that the quality of service of associated with  the 

interest of repeated requests simultaneously. That is, the higher the quality of services 

provided corelation, the higher the interest of patients do visit again. Great corelation R² = 

0.426 results indicated or 41.6%. 

 

Keywords: Quality of service. Satisfaction. interest 



PENDAHULUAN 

Puskesmas sebagai pusat pelayanan 

kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu 

fungsi pelayanan publik dan fungsi 

pelayanan klinis atau medikal. Indikasi 

kualitas pelayanan di puskesmas dapat 

tercermin dari persepsi pasien atas layanan 

kesehatan yang yang diterima. Dari 

persepsi ini, pasien dapat memberikan 

penilaian tentang kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan kesehatan 

puskesmas dalam rangka pemenuhan 

keperluan pelayanan kesehatan masyarakat 

ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah 

faktor puskesmas yang berhubungan 

dengan kualitas pelayanan kesehatan dan 

tingkat kepuasaan pasien. Artinya, selama 

kualitas pelayanan kesehatan memenuhi 

kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian 

akan tinggi dan puskesmas diperlukan oleh 

masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu 

adanya kesamaan dalam tujuan, puskesmas 

dapat memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat dan masyarakat 

menerima pelayanan sesuai dengan 

harapan. Sebaliknya, selama kualitas 

pelayanan kesehatan tidak memenuhi 

tingkat kepuasaan pasien, maka tingkat 

kesesuaian akan rendah, mengakibatkan 

puskesmas akan ditinggalkan oleh 

masyarakat. Kedua adalah faktor adanya 

perubahan (transisi) demografi, 

epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai 

dan sikap kritis masyarakat akan 

menciptakan keperluan-keperluan 

pelayanan kesehatan yang sangat komplek 

dan beragam. 

Kepuasan pasien merupakan tujuan 

utama puskesmas dengan harapan agar 

pasien melakukan kunjungan ulang ke 

puskesmas. Hal ini dibuktikan oleh 

Prastiwi dan Ayubi (2008) yang 

menyimpulkan bahwa pasien yang puas 

akan membuat pasien setia untuk tetap 

menggunakan jasa yang diberikan oleh 

puskesmas. Pasien yang puas terhadap 

pelayanan kesehatan akan berpeluang 

untuk berminat melakukan kunjungan 

ulang ke Puskesmas Wisma Jaya kota 

Bekasi. 

Kualitas pelayanan pegawai 

puskesmas berdasarkan hasil observasi 

diketahui masih ada pegawai yang datang 

terlambat dan ada yang meninggalkan 

puskesmas sebelum waktunya pulang. Di 

dukung hasil wawancara dengan lima 

pasien, 3 pasien menyatakan belum puas 

dan 2 pasien menyatakan puas dengan 

pelayanan pegawai. Pasien yang menjawab 

belum puas karena sikap pegawai bagian 

pengambilan obat bersikap kurang ramah, 

proses lama saat pendaftaran, dan kondisi 

kamar mandi kurang bersih. Sedangkan 

pasien yang puas dengan pelayanan 

pegawai karena sikap sikap dokter yang 

ramah, lingkungan bersih, dan obat yang 

diberikan dokter cepat menyembuhkan 

sakit pasien.  Mengingat pasien yang 

menyatakan belum puas lebih banyak 

dibandingkan dengan  pasien yang sudah 

puas dengan pelayanan pegawai, oleh 

sebab itu  puskesmas perlu terus 

meningkatkan kualitas pelayanannya agar 

kepuasan pasien dapat tercapai. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain study 

observasional  dengan rancangan cross 

sectional yaitu melakukan pengukuran 

pengaruh antara variabel bebas (pelayanan) 

terhadap variabel terikat (kepuasan dan 

minat kunjungan ulang) hanya dilakukan 

sekali dalam waktu yang bersamaan. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah pasien baru yang berobat ke 

Puskesmas Nguter Sukoharjo selama satu 

bulan yaitu bulan Mei 2014 berjumlah 625. 

Alasan pasien baru yang telah melakukan 

pengobatan, dimungkinkan akan 

melakukan kunjungan ulang atau tidak di 

Puskesmas Nguter, jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian sebanyak 15% 

dari jumlah 625, 

Analisis yang digunakan adalah 

Analisa univariat dan Analisa bivariat. Uji 

normalitas menggunakan Uji korelasi 

Product Moment untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik malakukan penelitian mengenai 

bisa dihitung, sehingga penulis dapat 



menyelesaikan Skripsi ini dengan judul  

“hubungan antara kualitas pelayanan 

pegawai dengan kepuasan dan minat 

kunjungan ulang pasien rawat jalan di 

Puskesmas Nguter Sukoharjo. 

HASIL 

A. Hasil Analisi Univariat 

1. Kualitas Pelayanan Pegawai 

Hasil kualitas pelayanan  

pegawai pada responden dapat 

diketahui melalui perhitungan yang 

diperoleh dari hasil mean dan 

standar deviasi. Diketahui mean 

kualitas pelayanan = 96,22 dan 

standar deviasi =  20,396 dengan 

nilai minimum 57 dan nilai 

maximum 121. 

Tabel 3.  Tingkat Distribusi Kualitas Pelayanan Pegawai 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat 

Tinggi 
- - 

Tinggi 22 23,4 

Sedang 40 42,6 

Rendah 32            34 

Sangat 

Rendah 
- - 

Total                     94                      100 

 

2. Kepuasan Pasien 

Diketahui mean kepuasan = 

43,6 dan standar deviasi = 13,988 

dengan nilai minimum 26 dan nilai 

maximum 79 

. 

Tabel 4. Tingkat Kepuasan pasien   

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 6 6,4 

Tinggi 9 9,6 

Sedang 68 72,3 

Rendah 11 11,7 

Sangat Rendah - - 

Total                               94                                   100 

 

3. Minat Kunjungan Ulang 

Ketahui mean kualitas 

pelayanan = 7,73 dan standar 

deviasi =  1,9 dengan nilai 

minimum 4 dan nilai maximum 11. 

Tabel  5. Tingkat Minat Kunjungan Ulang   

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 6 6,4 

Tinggi 28 29,8 

Sedang 48 51 

Rendah 12 12,8 

Sangat Rendah - - 

Total                              94                                   100 

 

 

 

 

 

 

 



B. Hasil Analisi Bivariat 

1. Hasil Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan 

perhitungan analisis data, terlebih 

dahulu dilakukan perhitungan uji 

prasyarat yang meliputi uji 

normalitas sebaran dan uji 

linieritas.  Uji prasyarat 

dipergunakan untuk mengetahui 

terpenuhi syarat-syarat digunakan 

rumus korelasi korelasi product 

moment. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi secara 

normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas sebaran diperoleh 

menggunakan teknik statistik 

One Sample Kolmogorow 

Smirnov. Dari olah data 

diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan memiliki 

sebaran normal sebesar 1,263 

(Asymp. Sig. 0,082), kepuasan 

pasien  memiliki sebaran 

normal dengan Kolmogorow 

Smirnov Z sebesar 1,069 

(Asymp. Sig. 0,203), dan minat 

kunjungan ulang memiliki 

sebaran normal dengan 

Kolmogorow Smirnov Z 

sebesar 1320 (Asymp. Sig. 

0,061), Ketiga variabel 

berdasarkan normalitas 

dinyatakan normal, karena hasil 

signifikansi lebih besar dari 

0,05. 

b. Uji  Linieritas 

Uji linieritas ini dalam 

penelitian ini dilakukan untuk 

mengprasyaratkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat 

dikatakan linier. 

Tabel 6. Hasil Rangkuman Linearitas 

Variabel Hasil Uji 

Fbeda 

Sig. Keterangan 

Kualitas Pelayanan 

Pengawai*Kepuasan 

Pasien 

0,895 0,636 

 

Linear 

Kualitas Pelayanan 

Pengawai*Minat 

Kunjungan Ulang 

1,561 0,067 

 

Linear 

Hasil uji linieritas antara 

variabel kualitas pelayanan 

pegawai dengan kepuasan 

pasien mempunyai korelasi 

yang linier ditunjukkan dengan 

Fbeda = 0,895 dengan  p = 

0,636 atau p > 0,05. Hasil uji 

antara variabel kualitas 

pelayanan pegawai dengan 

minat kunjungan ulang 

mempunyai korelasi yang linier 

ditunjukkan dengan Fbeda = 

1,561 dengan p = 0,067 atau p > 

0,05. 

2. Hasil Uji Hubungan 

a. Hubungan Kualitas 

Pelayanan Dengan Kepuasan 

pasien 

Tabel 7. Rangkuman Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien 

Infikator Variabel r Sig. 

Bukti Fisik 0,543 0,000 

Keandalan 0,501 0,000 

Daya Tanggap 0,508 0,000 

Jaminan Kepastian 0,752 0,000 

Empati 0,606 0,000 

Fasilitas fisik, kenadalan, daya tanggap, 

jaminan kepastian, dan empati terhadap 

kupuasan pasien 

0,609 0,000 

 R² 0,371  



 

Hasil uji secara bersamaan 

yang menunjukkan adanya 

hubungan kualitas pelayanan 

pegawai dengan kepuasan pasien 

ditunjukkan hasil          r = 0,609 

p = 0,000 (p < 0.05) yang berarti 

kualitas pelayanan pegawai 

berhubungan dengan kepuasan 

pasien. Maksudnya, semakin 

tinggi kualitas pelayanan yang 

diberikan pegawai, maka 

semakin tinggi kepuasan pasien. 

Besar pengaruh ditunjukkan 

hasil R² = 0,371 (37,1%). 

 

b. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Minat Kunjungan Ulangan 

Tabel 8. Rangkuman Hubungan Kualitas Pelayanan  

Dengan Minat  Kunjungan Ulang 

Infikator Variabel r Sig. 

Bukti Fisik 0,627 0,000 

Kehandalan 0,642 0,000 

Daya Tanggap 0,621 0,000 

Jaminan Kepastian 0,573 0,000 

Empati 0,626 0,000 

Bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan kepastian, dan empati terhadap 

kupuasan pasien 

0,652 0,000 

 R² 0,426  

 

Hasil uji secara bersamaan 

ditunjukkan hasil uji r sebesar 

0,652 dengan p = 0,000 (p < 

0.05) yang berarti kualitas 

pelayanan pegawai berhubungan 

dengan minat kunjungan ulang 

secara simultan. Maksudnya, 

semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang diberikan 

pegawai, maka semakin tinggi 

minat pasien melakukan 

kunjungan ulang. Besar 

hubungan ditunjukkan hasil R² = 

0,426 atau 41,6%. 

 

PEMBAHASAN  

A. Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Jenis Kelamin 

Responden 

Jumlah responden 

perempuan sebanyak 61 orang 

(64,9%) dan jumlah responden laki-

laki sebanyak 33 orang (35,1%).  

2. Karakteristik Pendidikan 

Responden 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Nurcahyanmi 

(2010) bahwa responden penelitian 

yang berpendidikan SMU yaitu 

sebesar 48 atau 48%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden 

berpendidikan SMA. Gallo (dalam 

Rahmadiliyani, 2008) menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan tinggi 

yang dimiliki seseorang 

menjadikan individu lebih selektif 

dalam merespon peristiwa yang 

dialami. Sebaliknya tingkat 

pendidikan rendah menjadikan 

seseorang kurang selektif selama 

respon peristiwa yang dialami. 

Sehubungan dengan merespon 

kualitas pelayanan pegawai 

puskesmas, responden yang 

berpendidikan tinggi mampu 

menilai cara kerja pegawai 

puskesmas sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan, 

sehingga memungkinkan 

menimbulkan rasa kepuasan dan 

ada minat kunjungan ulang ke 

puskesmas. 

3. Karakteristik Usia Responden 

Karakteristik usia 

responden terbanyak pada 



kelompok usia 46-55 tahun 

sebanyak 33 orang (35,1%). 

Karakteristik usia responden 

terbanyak antara 46 – 55 tahun 

dapat terjadi mengingat sebagian 

besar pemduduk di Nguter yang 

berusia 19 tahun ke atas bekerja di 

luar kota, sehingga sebagian 

penduduk yang tinggal di Nguter 

pada usia antara 46-55 tahun 

(Wawancara dengan pegawai 

Puskesmas Nguter) 

4. Karakteristik Pekerjaan 

Responden 

Karakteristik pekerjaaan 

pada responden yaitu sebagai 

petani sebanyak 37 orang (39,4%). 

Pekerjaan sebagai petani 

merupakan pekerjaaan yang paling 

banyak pada responden. Hal ini 

dapat diketahui melalui observasi  

bahwa sebagian besar penduduk 

Nguter bermata pencaharian 

sebagai petani sesuai dengan 

kondisi geografis di Nguter 

termasuk dataran tnggi. 

5. Karakteristik Status Sipil 

Responden 

Status sipil atau status 

pernikahan responden dibedakan 

atas status sudah menikah dan 

belum menikah. Responden yang 

sudah menikah sebanyak 90 orang 

(95,7%) lebih banyak dibandingkan 

responden yang belum menikah 

hanya ada 4 orang (4,3%). 

Masyarakat yang berusia antara 18 

– 20 tahun sudah menikah, karena 

sudah menjadi kebiasaan.    

 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini: berdasarkan jenis 

kelamin responden paling banyak 

responden perempuan sebanyak 61 

orang (64,9%).Berdasarkan 

pendidika responden paling banyak 

responden berpendidikan SMA 

yaitu sebanyak 37 orang (39,4%) 

.Berdasarkan Usia responden paling 

banyak responden berusia 46-55 

tahun sebanyak 33 orang (35,1%) 

.Berdasarkan pekerjaan responden 

paling banyak responden bekerja 

sebagai petani sebanyak 37 orang 

(39,4%) .Berdasarkan Status sipil  

responden paling banyak responden 

yang sudah menikah sebanyak  90 

orang (95,7%) . Ada hubungan 

antara bukti fisik dengan kepuasan 

dan minat kunjungan ulang pasien  

rawat jalan di Puskesmas Nguter 

berdasarkan hasil uji kepuasan 

dengan nilai r = 0,543 dengan p = 

0,000 (p < 0,05) dan hasil uji minat 

kunjungan ulang dengan nilai r 

=0,627 dengan p =0,000 (p<0,05).  

2. Ada hubungan antara kehandalan 

pegawai dengan kepuasan dan 

minat kunjungan ulang pasien 

rawat jalan di Puskesmas Nguter 

berdasarkan hasil uji kepuasan 

dengan nlai r = 0,501 dengan p = 

0,000 (p < 0,05) dan hasil uji minat 

kunjungan ulang dengan nilai r 

=0,621 dengan p =0,000 (p<0,005). 

3. Ada hubungan antara daya tanggap 

pegawai dengan kepuasan dan 

minat kunjungan ulang pasien 

rawat jalan di Puskesmas Nguter 

berdasarkan hasil uji kepuasan 

dengan nilai r = 0,508 dengan p = 

0,000 (p < 0,05) dan hasil uji minat 

kunjungan ulang dengan nilai r 

=0,405 dengan p = 0,000 (p< 0,05).   

4. Ada hubungan antara jaminan 

kepastian  pegawai dengan 

kepuasan dan minat kunjungan 

ulang pasien rawat jalan di 

Puskesmas Nguter berdasarkan 

hasil uji kepuasan dengan nilai r  = 

0,752 dengan p = 0,000 (p < 0,05) 

dan hasil uji minat kunjungan ulang 

dengan nilai r =0,571 dengan p 

=0,000 (p<0,05).  

5. Ada hubungan antara empati 

pegawai dengan kepuasan dan 

minat kunjungan ulang pasien 

rawat jalan di Puskesmas Nguter  

berdasarkan hasil uji kepuasan 

dengan nilai r = 0,606 dengan p = 

0,000 (p < 0,05) dan hasil uji minat 



kunjungan ulang dengan nilai r = 

0,626 dengan p =0,000 (p<0,05). 

6. Ada hubungan antara kualitas 

pelayanan pegawai dengan 

kepuasan pasien   rawat jalan di 

Puskesmas Nguter berdasarkan 

hasil uji r =0,609 dengan p =0,000 

(p<0,05) 

7. Ada hubungan antara kualitas 

pelayanan pegawai dengan minat 

kunjungan ulang pasien rawat jalan 

di Puskesmas Nguter berdasarkan 

hasil uji r =0,652 dengan p = 0,000 

(p<0,005)  

 

B. Saran  

1. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pegawai Puskesmas 

Nguter masyarakat diharapkan 

memberikan masukan berupa kritik 

dan saran bagi pegawai puskesmas 

agar selalu berupaya memberikan 

kualitas pelayanan yang baik bagi 

masyarakat.     

2. Bagi Puskesmas Nguter  

Diharapkan lebih meningkat 

kan kualitas pelayanan pegawai 

dengan                                 cara 

yang dapat dilakukan oleh pegawai 

puskesmas,antara lain bersikap 

disiplin,memberikan empati 

melalui sikap ramah tamah,dan 

bekerja dengan ketulusan hati 

3. Bagi Peneliti Lain 

Mengingat kelemahan 

dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

jumlah subjek kurang banyak, 

kurang dari 100 responden dan (2) 

saat pengisian kuesioner tidak 

semua responden memahami tiap 

butir pertanyaan.Disarankan untuk 

menambah jumlah subjek lebih dari 

100 responden dan lebih sabar 

dalam menjelaskan tiap butir 

pertanyaan. 
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