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Abstrak 

 

Latar Belakang : Tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang bekualitas dari tenaga kesehatan yang professional, menuntut 

perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswanya supaya mempunyai bekal 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang cukup saat memberikan pelayanan 

kesehatan secara langsung kepada masyarakat, baik itu di rumah sakit maupun di 

komunitas. Laboratorium, sebagai ujung tombak pembelajaran praktik 

keperawatan diharapkan menjadi tempat yang ideal untuk mempraktekkan teori 

sebelum mahasiswa menangani pasien secara langsung. Salah satu upaya yang 

sedang dilakukan agar pelayanan laboratorium dapat mencapai sasaran 

yaitu dengan mengoptimalkan layanan laboratorium yang menerapkan kaidah 

menejemen kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa jurusan keperawatan, sebanyak 6 

dari 10 mahasiswa menyatakan pelayanan laboratorium sudah cukup baik dan 4 

orang mahasiswa menyatakan baik.Tujuan : Untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara pelayanan laboratorium dengan kepuasan mahasiswa Jurusan 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode : Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian correlational. 

Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 

mahasiswa semester VII yang aktif mengikuti perkuliahan di laboratorium. 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling dan 

didapatkan sejumlah 96 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner dan angket. Hasil : Uji statistik menggunakan uji Spearman 

dengan nilai sig (p- value) 0,014 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

korelasi yang bermakna antara variabel yang di uji yaitu kualitas pelayanan 

laboratoium dengan kepuasan mahasiswa. Kesimpulan : Petingnya upaya agar 

pelayanan laboratorium dapat mencapai  sasaran yaitu dengan 

mengoptimalkan layanan laboratorium kepada mahasiswa. Pelayanan harus 

memperhatikan dan menerapkan kaidah  manajemen kualitas pelayanan. Hal ini 

juga penting untuk diketahui oleh institusi lain untuk mengidentifikasi sejauh 

mana mahasiswa merasa puas dengan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh 

laboratoriumnyasehingga dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. 

 

Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan mahasiswa, laboratorium. 

 

Abstrack 

 

Background: The high demand of society to meet with qualified and professional  

medical personnels, requires  college to prepare students in order to have adequate 

knowledge and skills to provide direct healthcare on society, whether in hospital  
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or community. Laboratory, as the main focus of learning on nursing practice, is 

expected to be ideal place to practice nursing theories prior to handling patients 

directly. One effort which is being undergone in order that laboratory service to 

achieve target is by optimizing laboratory service through management rule of 

quality service on students. Based on previous studies conducted by students of 

nursing program, 6 out of 10 students remarked that laboratory service is satisfactory 

and 4 students stated “good”. Objective : To reserach whether there is relationship 

between laboratory service with satisfaction of Nursing Program students of 

Muhammadiyah University of Surakarta. Methods : This research uses 

quantitative type of research with correlational research method. This research 

design is cross-sectional. Sample of this research are students of seventh semester 

who are active on following lecture in laboratory. Sampling tecnique used in 

cluster sampling and it takes 96 respondents. Instruments used in this research is 

questionnaire. The statistic test used Spearman test with value sig (p- value) 0,014 

< 0,05. The result shows that there is meaningful correlation between variables 

tested of laboratory quality service and students’ satisfaction.Conclusion : The 

important effort in order that laboratory service achieving target is by optimizing 

laboratory service on students. The service should regard and embody management 

rule of service quality. It is also important to consider by another institution to 

identify how far students feel to be satisfied on facility and service provided by 

college laboratory so that change and improvement can be taken. 

 

Keywords: service quality, student’s satisfaction, laboratory. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang bekualitas dari tenaga kesehatan yang profesional. Namun, 

masih ada keluhan yang dirasakan oleh konsumen tentang sikap maupun 

ketrampilan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi keperawatan 

harus mempersiapkan mahasiswanya supaya mempunyai bekal ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan yang cukup saat memberikan pelayanan 

kesehatan secara langsung kepada masyarakat, baik itu di rumah sakit maupun 

di komunitas. Sehingga, perlu diperhatikan apakah mahasiswa mendapatkan 

apa yang mereka inginkan setelah mengikuti pembelajaran di laboratorium. 

Laboratorium yang fasilitasnya persis dengan rumah sakit atau pusat 

pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting di perguruan tinggi 

keperawatan. Laboratorium yang ideal akan menggambarkan laboratorium  
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sebagai tempat untuk mempraktekkan teori sebelum mahasiswa menangani 

pasien secara langsung. (Gudayu, et. al., 2015).  Pengamatan tim Standard 

Operasional Precedures (SOP), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

menunjukkan bahwa kualitas laboratorium di Perguruan Tinggi belum 

optimal, yaitu kondisi peralatan laboratorium yang kurang mendapat 

perhatian, jarang digunakan, penerapan Standard Operasional 

Procedure(SOP) yang belum dimaksimalkan serta Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang belum dimanfaatkan secara maksimal (Melati, et al, 2011; 

Lukum dan Paratama, 2015). 

Selanjutnya, Program Studi Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terus berupaya membenahi aspek-aspek yang 

dapat membantu dalam meningkatkan mutu lulusannya. Mahasiswa 

keperawatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang profesional 

nantinya, hal ini memerlukan penataan dan pengembangan pendidikan 

keperawatan yang memiliki landasan wawasan keilmuan, orientasi pendidikan 

serta kerangka konsep pendidikan. (Nursalam, 2015).  

Salah satu upaya yang sedang dilakukan agar pelayanan 

laboratorium dapat mencapai sasaran yaitu dengan mengoptimalkan 

layanan laboratorium kepada mahasiswa. Pelayanan harus memperhatikan 

dan menerapkan kaidah  manajemen kualitas pelayanan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 200 mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Surakarta Jurusan Kebidanan oleh Kuswati, et al (2013) 

menunjukkan ada hubungan antara persepsi diri dengan kepuasan terhadap 

pembelajaran praktek laboratorium kebidanan. Selanjutnya, penelitian tentang 

kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan laboratorium juga dilakukan 

oleh Nikolic, et. al (2015) di Fakultas Tehnik dan Informatika di Universitas 

Wollongong, Australia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa staf 

laboratorium dan kualitas peralatan yang digunakan adalah faktor yang paling 

berpengaruh pada kepuasan mahasiswa.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa  
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jurusan keperawatan, sebanyak 6 dari 10 mahasiswa menyatakan pelayanan 

laboratorium sudah cukup baik dan 4 orang mahasiswa menyatakan baik. 

Walaupun laboratorium keperawatan sudah berdiri seiring dengan 

didirikannya program studi keperawatan di UMS, namun belum ada 

penelitian tentang kualitas pelayanan laboratorium terhadap kepuasan 

mahasiswa. Selain itu, pentingnya penelitian ini adalah membantu 

mengidentifikasi sejauh mana mahasiswa merasa puas dengan fasilitas dan 

layanan yang diberikan oleh laboratorium sehingga dapat dilakukan 

perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti 

apakah ada hubungan antara pelayanan laboratorium dengan kepuasan 

mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sedangkan jenis 

penelitian ini adalah correlational, yaitu melihat seberapa besar hubungan 

variabel bebas terhadap variabel terikat melalui pengujian hipotesa yang telah 

dirumuskan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan data dengan 

pendekatan cross-sectional, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dan 

dikumpulkan dalam satu saat atau waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 

2010). Penelitian ini dilakukan di Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan November 

2017. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 

keperawatan regular semester VII di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebanyak 96 mahasiswa. 

Menurut Sugiyono (2013) dan Notoatmodjo (2010), sampel adalah 

keseluruhan objek yang diteliti dan karakteristiknya dianggap mewakili 

seluruh populasi. Tehnik pengumpulan sampling pada peneletian ini  
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menggunakan tehnik  cluster sampling,  yaitu pengambilan jenis sampel 

berdasarkan kelompok/ area tertentu. (Nursalam, 2008 dan Yusuf, 2015).  

Jadi, sampel penelitian ini adalah mahasiswa semester VII yang aktif 

mengikuti perkuliahan di laboratorium keperawatan sejumlah 96 mahasiswa. 

3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh data mahasiswa 

sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 orang (31,2 %) 

dan laki-laki sebanyak 66 orang (68,8 %), mahasiswa berusia 20 tahun 

sebesar 21,9 %, usia 21 tahun sebesar 75 %, dan usia 22 tahun sebesar 3,1%. 

 Berdasarkan analisis univariat dapat diketahui bahwa pada dimensi 

tangiable (bukti fisik) sebanyak 9 responden (9,4 %) menyatakan kualitas 

pelanyanan pada dimensi tersebut buruk, 80 responden (83,3 %) menyatakan 

baik, dan 7 responden (7,3 %) menyatakan sangat baik. Kedua, pada dimensi  

reliability (reliabilitas) sebanyak 16 responden (16,7 %).menyatakan 

kualitas pelanyanan pada dimensi tersebut buruk, 74 responden (77,1 %) 

menyatakan baik, dan 6 responden (6,2 %) menyatakan sangat baik. Ketiga, 

pada dimensi responsiveness (daya tanggap) sebanyak 1 responden 

menyatakan 1 % menyatakan kualitas pelanyanan pada dimensi tersebut 

sangat buruk, 14 responden (14,6 %) menyatakan buruk, 79 responden (82,3 

%) menyatakan baik, dan 2 responden (2,1 %) menyatakan sangat baik.  

Keempat, pada dimensi assurance (jaminan) sebanyak 6 responden 

(6,2 %) menyatakan kualitas pelanyanan pada dimensi tersebut buruk, 86 

responden (89,6 %) menyatakan baik, dan 4 responden (4,2 %) menyatakan 

sangat baik. Kelima, pada dimensi empathy (empati) sebanyak 18 responden  

(18,8 %) menyatakan kualitas pelanyanan pada dimensi tersebut buruk, 67 

responden (69,8 %) menyatakan baik, dan 11 responden (11,5 %) 

menyatakan sangat baik. 

Menurut dimensi kualitas yang peling sering dijadikan acuan adalah 

konsep SerQual yang dkembangkan oleh Parasuraman, et al., seperti yang 

dikutip oleh Hardiansyah (2011) dan Ratminto & Atik (2012) , yaitu  
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tangible (bukti langsung) mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi; reliability (reliabilitas), yaitu kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

terpercaya; responsiveness (daya tanggap), yaitu respon/ kesigapan 

karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang 

cepat dan tepat; assurance (jaminan), yaitu kemampuan karyawan atas 

pengetahuan terhadap produk/ jasa secara tepat, kualitas, keramah tamahan, 

perkataan atau kesopanan dalam memberikan informasi dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan; dan empathy (empati), yaitu 

kemampuan dalam memberikan perhatian yamg bersifat individual. 

Dalam penelitian I Nyoman Rinala, I Made Yudana, dan I Nyoman 

Natajaya (2013) dengan judul penelitiannya Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Akademik Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa Pada Sekolah 

Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa bukti fisik (tangibles) yang disediakan untuk mendukung proses 

pembelajaran di STP Nusa Dua Bali sangat baik. Fasilitas fisik seperti ruang 

kelas, laboratorium praktikum beserta peralatan pembelajaran yang lengkap 

dan modern sangat penting untuk menciptakan kualitas pelayanana 

akademik. Penampilan dosen/pengajar dan staf administrasi yang rapi serta 

tersedianya tempat parkir, fasilitas ekstra kurikuler dan perpustakaan dengan 

buku atau bahan ajar sesuai kurikulum pembelajaran mahasiswa, juga 

sebagai aspek penentu kualitas pelayanan di bidang akademik di STP Nusa 

Dua Bali. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sangat penting bagi  

mahasiswa yang mengharapkan pendidikan yang berkualitas sebelum 

mereka terjun langsung melayani masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang 

professional dan dapat memberikan pelayanan yang profesional nantinya, 

hal ini memerlukan penataan dan pengembangan pendidikan keperawatan 

yang memiliki landasan wawasan keilmuan, orientasi pendidikan serta 

kerangka konsep pendidikan. 
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Selanjutnya, dapat diketahui bahwa pada dimensi tangiable (bukti 

fisik) sebanyak 9 responden (9,4 %) menyatakan kepuasan mahasiswa pada 

dimensi tersebut tidak memuaskan, 80 responden (83,3 %) menyatakan 

memuaskan, dan 7 responden (7,3 %) menyatakan sangat memuaskan. 

Kedua, pada dimensi reliability (reliabilitas) sebanyak 16 responden (16,7 

%) menyatakan kepuasan mahasiswa pada dimensi tersebut tidak 

memuaskan, 74 responden (77,1 %) menyatakan memuaskan, dan 6 

responden (6,2 %) menyatakan sangat memuaskan. Ketiga, pada dimensi 

responsiveness (daya tanggap) sebanyak 1 responden menyatakan 1 % 

menyatakan kepuasan mahasiswa pada dimensi tersebut sangat tidak 

memuaskan, 14 responden (14,6 %) menyatakan tidak memuaskan, 78 

responden (81,2 %) menyatakan memuaskan, dan 3 responden (3,1 %) 

menyatakan sangat memuaskan.  

Keempat, pada dimensi assurance (jaminan) sebanyak 6 responden 

(6,2 %) menyatakan kepuasan mahasiswa pada dimensi tersebut tidak 

memuaskan, 88 responden (91,7 %) menyatakan memuaskan, dan 2 

responden (2,1 %) menyatakan sangat memuaskan. Kelima, pada dimensi 

empathy (empati) sebanyak 18 responden (18,8 %) menyatakan kepuasan 

mahasiswa pada dimensi tersebut tidak memuaskan, 68 responden (70,8 %) 

menyatakan memuaskan, dan 10 responden (10,4 %) menyatakan sangat 

memuaskan.  

Menurut Hardiyansyah (2011), dapat diartikan kepuasan merupakan 

penilaian konsumen terhadap barang atau jasa yang diberikan melebihi apa 

yang mereka harapkan. Dalam penelitian Widodo (2013), untuk variable 

kepuasan mahasiswa di Program Studi pendidikan guru Sekolah Dasar 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sebagian besar dalam kategori tidak 

puas yaitu sebesar 57,1 % dan yang puas sebesar 42,9 %. Hal ini 

menunjukan bahwa kepuasan mahasiswa harus diwujudkan apabila suatu 

lembaga pendidikan berkembang di tengah-tengah dukungan masyarakat 

yang menginginkan tenaga kesehatan yang lebih profesional. 
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Tabulasi data antara kualitas pelayanan laboratorium dengan 

kepuasan mahasiswa menunjukkan adanya penurunan kepuasan seiring 

dengan menurunya kualitas pelayanan laboratorium. Hal tersebut terlihat  

pada ketidakpuasan 10 responden (10,4%) yang mengatakan buruk pada 

kualitas pelayanan laboratorium dan 83 responden (86,5%) menyatakan 

kepuasannya pada kualitas pelayanan laboratorium yang baik. Hal ini 

didukung oleh 3 responden (3,1%) yang menyatakan sangat puas dengan 

pelayanan laboratorium yang menurutnya sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Chi Square hubungan 

kualitas pelayanan laboratorium dengan kepuasan mahasiswa diperoleh nilai 

X
2
hitung sebesar 1,592 dengan nilai signifikasi (p-value) sebesar 0,000 (<0,05) 

sehingga diperoleh kesimpulan HO ditolak. Selanjutnya, interpretasi dari 

hasil uji tersebut adalah ada hubungan antara kualitas pelayanan 

laboratorium dengan kepuasan mahasiswa jurusan keperawatan UMS, 

dimana hubungan tersebut terdapat korelasi posistif yang signifikan, hal itu 

dapat dilihat bahwa semakin buruk kualitas pelayanan laboratorium, 

semakin rendah pula tingkat kepuasan mahasiswa. 

Kepuasan adalah salah satu indikator dalam penilaian kualitas 

pelayanan. (Tjiptono, 2011). Kepuasan mahasiswa akan layanan yang 

diterimanya dilihat dari kesesuaian anatara harapan dan kinerja layanan yang 

diterimanya. Berangkat dari konsep dasar kepuasan pelanggan, perguruan 

tinggi pada dasarnya adalah industri jasa yang memeberikan layanan atau 

jasa kependidikan yang tujuannya untuk memeberikan kepuasan pada 

pelanggannya (mahasiswa). (Wadhwa dan Radja, 2006). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan 

laboratorium keperawatan mempunyai kualitas pelayanan yang baik, 

sebagian besar sampel responden mengatakan kualitas pelayanan  
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laboratorium baik, sebagian besar sampel responden mahasiswa 

keperawatan menyatakan kepuasannya akan kualitas pelayanan 

laboratorium keperawatan, terdapat hubungan antara kualitas pelayanan 

laboratorium dengan kepuasan mahasiswa jurusan keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4.2. Saran 

 Bagi pengelola Program Studi Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dapat dijadikan pertimbangan bagi pengelola 

dan staff laboratorium keperawatan UMS bahwa sebagian besar 

mahasiswa sudah menyatakan kepuasannya pada kualitas pelayanan 

laboratorium, manun ada sebagian kecil mahasiswa yang menyatakan 

belum puas pada pelayanan laboratorium keperawatan. pengelola dan 

staff laboratorium hendaknya  meningkatkan kembali kuualitas 

laboratorium dan mengubah ketidak puasan sebagian kecil mahasiswa 

tersebut. Evaluasi berkala pada kualitas pelayanan laboratorium menjadi 

salah  satu upaya dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa sehingga 

mahasiswa keperawatan UMS dapat menjadi ujung tombak perawat yang 

professional. 

 Bagi peneliti lain diharapkan dapat memperluas sampel dan 

populsi penelitiannya, tidak hanya mengenai laboratorium Program Studi 

Keperawatan UMS dan diharapkan dapat mengembangkan variabel agar 

lebih memperkaya khasanah keilmuan.  
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