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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh kualitas pelayanan 

kesehatan, kelas perawatan dan klasifikasi pasien terhadap kepuasan pasien rawat 

inap di RSUD dr. Murjani Sampit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif kausal dengan pendekatan cross-sectional. Populasi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu pasien rawat inap dan dengan 120 sampel agar tidak terjadi resiko 

tidak sensitif. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini dengan metode 

proportionate stratified random sampling. Untuk menguji hipotesis digunakan 

analisis regresi berganda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu (1) 

Ada pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

RSUD dr. Murjani Sampit. (2) Ada pengaruh kelas perawatan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap di RSUD dr. Murjani Sampit. (3) Ada pengaruh klasifikasi pasien 

terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD dr. Murjani Sampit.  

 

Kaca Kunci: kualitas, kualitas pelayanan kesehatan, kelas perawatan, klasifikasi 

pasien, kepuasan, rumah sakit 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of the quality of health care, care class and 

patient classification on inpatient satisfaction at the Regional General Hospital Dr. 

Murjani Sampit. This study uses quantitative causal research with a cross-sectional 

approach. The population used in this study was inpatients and with a sample of 120 

people so there was no risk of being insensitive. The sampling technique in this study 

was the proportionate stratified random sampling method. To test the hypothesis 

multiple regression analysis is used. The conclusions that can be drawn from this 

study are (1) There is the influence of the quality of health services on the satisfaction 

of inpatients at the Regional General Hospital Dr. Murjani Sampit. (2) There is an 

influence of the care class on the satisfaction of inpatients at the Regional General 

Hospital Dr. Murjani Sampit. (3) There is an influence of the classification of 

patients on the satisfaction of inpatients at the Regional General Hospital Dr. 

Murjani Sampit.  

 

Glass Key: quality, quality of health services, class of care, classification of patients, 

satisfaction, hospital 
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1. PENDAHULUAN 

Rumah sakit pemerintah pada abad 21 dituntut untuk menjadi Badan 

Layanan Umum (BLU). BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. 

Oleh karena itu, rumah sakit harus dapat memberikan kepuasan terhadap pasien 

selaku konsumen utama rumah sakit (Akbar, Sidin & Pasinringi, 2013).  

Kepuasan adalah perasaan senang seseorang yang berasal dari perbandingan 

antara kesenangan terhadap aktivitas dan harapan pada suatu produk (Nursalam, 

2011). Sedangkan Mamik (2010) menyebutkan bahwa kepuasan pasien adalah 

hasil evaluasi atau penilaian terhadap pemakaian suatu pelayanan yang telah 

dipilih setidaknya memenuhi kriteria atau melebihi harapan pasien tersebut. 

Suatu kondisi yang dinamis berhubungan erat dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan tersebut yang 

disebut kualitas (Tjiptono, 2006). Kualitas ini sendiri merupakan inti 

kelangsungan hidup sebuah lembaga yang melalui pendekatan manajemen mutu 

terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan, sehingga jika suatu 

lembaga ingin hidup dan berkembang, maka persaingan akan semakin ketat 

dalam menuntut sebuah lembaga penyedia jasa atau layanan untuk selalu 

memanjakan konsumen atau pelanggan dalam memberikan pelayanan terbaiknya 

(Assauri, 2011).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berupa BPJS kesehatan yang diamanatkan 

bahwa seluruh  penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk 

WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta 

harus membayar iuran jaminan kesehatan.  Bagi yang mempunyai upah atau 

gaji, besaran iuran  berdasarkan persentase upah atau gaji dibayar oleh pekerja 

dan pemberi kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji atau upah besaran iurannya 

ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan 

tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah (Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 16). 
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Berdasarkan data statistik jumlah penduduk yang berobat rawat inap dengan 

menggunakan fasilitas rumah sakit hanya 7,1 %. Jumlah ini masih sangat jauh di 

bawah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang mencapai angka 33,4 % 

maupun dokter praktek yang mencapai 27,5 %. Di samping itu, ada kategori lain 

seperti BOR (Bed Occupancy Rate) atau prosentase yang menunjukkan rata-rata 

tempat tidur yang dipakai setiap harinya) masih berada di bawah standar yang 

seharusnya dicapai sehingga tingkat BOR yang dicapai oleh rumah sakit umum 

yang ada di Indonesia sekarang ini masih berada dikisaran 50 % (DEPKES RI, 

2005). Sehingga menurut standar penilaian atau angka ideal yang seharusnya 

dicapai adalah 70-80 % tidak mencapai target yang telah ditentukan. Nilai 

standar ini harus dihasilkan dari perbandingan jumlah pasien rawat inap dan 

jumlah biaya opersaional rumah sakit secara menyeluruh. 

Hasil ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, 

pembangunan kesehatan yang diarahkan kepada pemberian pelayanan kesehatan 

yang bermutu, berupa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan 

standar dan etika pelayanan profesi. Sehingga, rumah sakit sebagai unit 

pelayanan kesehatan harus dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

melayani masyarakat sebaik mungkin agar menjadi tempat rujukan yang lebih 

baik, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada para pasien, serta bagi 

puskesmas-puskesmas ataupun dokter praktek yang ada di sekitarnya 

(Djojosugito, 2001). 
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Keterangan :  Dilakukan 

   Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

Menurut pendapat Nepe, Sri dan Susmini (2017) dimana secara sederhana 

pasien sebagai pengguna jasa layanan, berperan dalam menilai baik atau 

buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh suatu RS, sehingga 

tenaga kesehatan pada khususnya dan instansi RS pada umumnya harus bisa 

lebih meningkatkan pelayanan penunjang lainnya agar apa yang menjadi 

harapan pasien dapat sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip layanan 

berkualitas secara ringkas antara lain: 1) Proses dan prosedur harus ditetapkan 

lebih awal; 2) Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang 

terlibat; 3) System yang baik maka akan menciptakan kualitas yang baik; 4) 

Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera konsumen. 

Kualitas menuntut kerjasama yang erat; dan 5) Peninjauan kualitas oleh para 

eksekutif, perlu dilakukan secara periodik. Sehingga menemukan hasil bahwa 

pelayanan kesehatan secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan 

kepuasan pasien. Kualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat 

semakin baik maka masyarakat semakin merasa puas dengan terpenuhinya 

kebutuhannya. Begitu juga hasil penelitian dari Nuryanti dan Djauhari (2017) 

dimana kelima dimensi kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh secara 

positif dan secara signifikan terhadap kepuasan pasien rawat inap. Setiap 

 
Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

(X1) 

Kelas  

Perawatan 

(X2) 

Kepuasan Pasien 

Rawat Inap 

(Y) 

Klasifikasi  

Pasien 

(X3) 

 1.1 Kerangka Pemikiran 

1.2 Hipotesis 

1.2.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan 

Pasien 
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rumah sakit yang menyediakan layanan yang baik untuk pasien maka pasien 

akan merasa puas bahkan mereka akan merekomendasikannya kepada teman 

dan tetangga mereka untuk berobat ke rumah sakit tersebut (Maqsood et.al, 

2017). 

H1: Ada pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien 

Faktor kelas perawatan yang tersedia di rumah sakit juga memiliki 

pengaruh. Bila kelas perawatan tidak sesuai harapan dan kemampuan pasien 

namun kebutuhan akan status kesehatan mengharuskan maka pasien terpaksa 

memilih dan membayar pelayanan tersebut (Listyani, E., 2014). Hal ini sesuai 

hasil penelitian Fitriyanah et.al (2017) dimana ada perbedaan persepsi pasien 

terkait mutu pelayanan keperawatan berdasarkan kelas perawatan dimana 

pasien kelas 1 mayoritas memberikan persepsi bahwa mutu pelayanan 

keperawatan baik sedangkan pada pasien kelas 3 mayoritas memberikan 

persepsi bahwa mutu pelayanan keperawatan cukup. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi kelas perawatan maka semakin tinggi mutu pelayanan 

keperawatan yang diterima.  

Erilisanawati (2018) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa 

terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien kelas 1 dan kelas 3 di RSUD Dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dimana pasien pada kelas 1 

memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan pasien di kelas 3. 

Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah 

adanya gap antara tingkat ekspektasi keperawatan dengan kenyataan 

keperawatan yang dialaminya. Ruangan di kelas yang rendah, umumnya 

melayani pasien yang lebih banyak dibandingkan ruangan yang diatasnya. 

Kondisi jumlah pasien yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan sistem 

manajemen yang berbeda agar semua pelayanan dapat terlaksana. Namun 

dalam praktiknya pasien di ruang yang kelas rendah, menimbulkan beban 

kerja yang lebih tinggi selain dari faktor mengurusi pasien, namun juga harus 

berinteraksi dengan keluarga pasien yang biasanya cenderung lebih banyak 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. 

1.2.2 Pengaruh Kelas Perawatan terhadap Kepuasan Pasien 
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yang berada di ruangan dibandingkan kelas yang lebih tinggi. Kondisi ini 

menyebabkan beban kerja perawat di ruangan rendah lebih tinggi sehingga 

efektifitas kualitas pelayanan juga menurun. 

Seperti yang diutarakan Utama et.al (2013) bisa dilihat secara 

menyeluruh, tingkat kepuasan pada pasien rawat inap di kelas VIP dan kelas I, 

berada pada kategori puas. Sedangkan tingkat kepuasan pada pasien rawat 

inap di kelas II dan kelas III, berada pada kategori sangat puas. Hal ini 

menunjukkan kalau kinerja pelayanan pada kelas II dan kelas III, lebih baik 

dibandingkan dengan kelas VIP dan kelas I. Karena apabila dicermati dengan 

lebih baik, fasilitas yang didapatkan pada masing-masing kelas, seperti kelas 

VIP dan kelas I yang mendapatkan fasilitas lebih lengkap dan lebih 

berkualitas dibandingkan dengan fasilitas yang didapatkan kelas II dan kelas 

III. Sehingga tingkat kepuasan pada kelas VIP dan kelas I lebih tinggi 

dibandingkan kelas II dan kelas III. 

H2: Ada pengaruh kelas perawatan (1, 2 & 3) terhadap kepuasan pasien 

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

Pelayanan kesehatan bagi pasien umum disesuaikan dengan standar pelayanan 

minimal bagi pasien rawat jalan, sedangkan bagi pasien rawat inap 

disesuaikan dengan jaminan klaim dari BPJS. Bagi pasien rawat jalan, 

pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain, pemeriksaan fisik, diagnosa, 

konsultasi dan pemberian resep obat (Nepe, Sri dan Susmini, 2017). Adanya 

perbedaan persepsi diantara pasien BPJS dan Umum mengenai kejelasan alur 

prosedur pelayanan berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar 

pasien umum merasa kejelasan mengenai prosedur pelayanan adalah 

mengenai tarif yang mereka bayar, namun mekanisme perhitungan tarif sama 

sekali dirasakan oleh responden kurang dan bahkan tidak jelas. Berbeda 

dengan pasien BPJS dimana kejelasan prosedur pelayanan adalah bahwa 

sebagian merasakan bahwa walaupun mereka adalah pasien BPJS namun 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. 

1.2.3 Pengaruh Klasifikasi Pasien terhadap Kepuasan Pasien 
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terkadang ada biaya yang mereka harus bayar dan sangat sedikit informasi 

mengenai mengapa mereka harus tetap membayar, seperti salah seorang 

responden yang mengeluhkan masih harus membayar untuk biaya 

pemeriksaan laboratorium yang menurutnya adalah bagian dari diagnose dan 

seharusnya menjadi tanggungan BPJS (Risman, Ruslan, dan Andi, 2016). 

Secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa klasifikasi pasien yang terdiri 

pasien BPJS dna Non BPJS mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pasien terutama dalam menerima kualitas pelayanan kesehatan. Hasil 

penelitian Dewi dan Ramadhan (2016) menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan tingkat kepuasan dalam menerima kualitas pelayanan kesehatan 

pada pasien BPJS maupun pasien Non BPJS (pasien umum). Namun secara 

keseluruhan nampak bahwa pasien umum (Non BPJS) cenderung mempunyai 

tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pada pasien 

BPJS. Siregar et.al (2018) menambahkan bahwa pasien Non BPJS merasakan 

pelayanannya lebih baik dibandingkan pasien BPJS sehingga tingkat kepuasan 

pada pasien Non BPJS lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pada 

pasien BPJS.  

Peneliti lain juga memberikan bukti empiris adanya perbedaan yang 

signifikan antara tingkat kepuasan pasien BPJS dan pasien umum di RSUD 

Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, sehingga hasil yang didapat adalah 

tingkat kepuasan pasien umum lebih baik dibandingkan pasien BPJS dengan 

selisih rata-rata sebesar 39,51% (Sari, 2015). Izzah et.al (2014) juga 

memberikan bukti empiris bahwa  terdapat perbedaan kepuasan pasien antara 

pasien umum dengan pasien Jamkesmas dalam menerima kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan dokter, dimana pasien umum lebih merasa puas 

dibandingkan pasien Jamkesmas. Pertiwi (2016) juga memberikan hasil 

adanya perbedaan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan berdasarkan 

keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, berorietasi pada pasien, dan 

kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum, dimana 

pasien umum merasa lebih puas dibandingkan pasien BPJS. 
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H3: Ada pengaruh klasifikasi pasien (pasien BPJS dan non BPJS) terhadap 

kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani 

Sampit. 

 

cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap di 

RSUD dr. Murjani Sampit. Pada penelitian jumlah populasi sebanyak 3.729 

orang. Penentuan jumlah sampel untuk subjek penelitian sekitar 120 orang agar 

tidak terjadi resiko tidak sensitif. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari 

pasien di RSUD dr. Murjani Sampit untuk rawat inap yang telah memenuhi 

kriteria. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 

proportionate stratified random sampling yaitu teknik yang digunakan bila 

populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara 

proporsional (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan data. Analisis data dibantu dengan bantuan software statistik 

computer SPSS versi 20. Analisis data yang dilakukan adalah (1) analisis 

deskriptif profil responden, (2) uji validitas data, (3) uji reliabilitas data dan (4) 

analisis regresi berganda. 

 

Penelitian ini mengambil responden pasien rawat inap RSUD dr. Murjani 

Sampit. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 120 orang. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 59 orang berjenis laki-laki dan 61 orang berjenis 

kelamin perempuan. Berdasarkan usia 29 orang berusia 18-25 tahun, 21 orang 

berusia 26-35 tahun, 39 orang berusia 36-45 tahun, 16 orang berusia 46-55 

tahun dan 15 orang berusia > 56 tahun. Berdasarkan status pernikahan 

terdapat 102 orang yang menikah dan 18 orang yang belum menikah. 

Berdasarkan pendidikan paling banyak berpendidikan SMA dengan 37 orang 

dan paling sedikit pendidikan Diploma dengan 13 orang. Berdasarkan 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal dengan pendekatan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

 3.1 Profil Responden 
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pekerjaan paling banyak wiraswasta sebanyak 30 orang dan paling sedikit 

pelajar/mahasiswa dengan 8 orang. Berdasarkan rata-rata penghasilan paling 

banyak sebesar Rp 2.000.000 – Rp5.000.000 sebanyak 34 orang dan paling 

sedikit sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 13 orang. 

a) Kualitas Pelayanan Kesehatan (X) 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

T_1 0,506 0,361 Valid 

T_2 0,496 0,361 Valid 

T_3 0,623 0,361 Valid 

T_4 0,544 0,361 Valid 

T_5 0,432 0,361 Valid 

T_6 0,117 0,361 Tidak Valid 

Rel_1 0,556 0,361 Valid 

Rel_2 0,284 0,361 Tidak Valid 

Rel_3 0,696 0,361 Valid 

Rel_4 0,680 0,361 Valid 

Res_1 0,696 0,361 Valid 

Res_2 0,720 0,361 Valid 

Res_3 0,692 0,361 Valid 

Res_4 0,351 0,361 Tidak Valid 

A_1 0,290 0,361 Tidak Valid 

A_2 0,678 0,361 Valid 

A_3 0,620 0,361 Valid 

A_4 0,280 0,361 Tidak Valid 

A_5 0,645 0,361 Valid 

E_1 0,203 0,361 Tidak Valid 

E_2 0,725 0,361 Valid 

E_3 0,740 0,361 Valid 

E_4 0,764 0,361 Valid 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis didapat Nilai rtabel untuk sampel sebesar 

30 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,361. Tabel 4.7 menunjukkan 

bahwa dari 23 item pernyataan kualitas pelayanan kesehatan terdapat 6 

item pernyataan dinyatakan tidak valid yaitu item pernyataan T_6, 

Rel_2, Res_4, A_1, A_4, dan E_1 dikarenakan nilai rxy< rtabel (0,361). 

Jadi hanya 17 item pernyataan kualitas pelayanan kesehatan dinyatakan 

3.2  Hasil Uji Instrument 

1) Uji Validitas 
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valid dengan rxy>rtabel (0,361) dan dapat digunakan sebagai isntrumen 

penelitian. 

b) Kepuasan Pasien (Y) 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kepuasan Pasien 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

KP_1 0,249 0,361 Tidak Valid 

KP _2 0,558 0,361 Valid 

KP _3 0,690 0,361 Valid 

KP _4 0,565 0,361 Valid 

KP _5 0,588 0,361 Valid 

KP _6 0,561 0,361 Valid 

KP _7 0,565 0,361 Valid 

KP _8 0,587 0,361 Valid 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis didapat Nilai rtabel untuk sampel sebesar 

30 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,361. Tabel 4.8 menunjukkan 

bahwa dari 8 item pernyataan kepuasan pasien terdapat 1 item 

pernyataan dinyatakan tidak valid yaitu item pernyataan KP_1 

dikarenakan nilai rxy (0,249) < rtabel (0,361). Jadi hanya 7 item 

pernyataan kepuasan pasien dinyatakan valid dengan rxy>rtabel (0,361) 

dan dapat digunakan sebagai isntrumen penelitian. 

2) Uji Reliabilitas 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel r Conbach Alpha rtabel Keterangan 

Kualitas pelayanan kesehatan 0,928 0,361 Reliabel 

Kepuasan pasien  0,718 0,361 Reliabel 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas 

instrumen kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien diperoleh 

nilai rcronbach alpha>rtabel(0,361). Dengan demikian ke-17 item pernyataan 

variabel kualitas pelayanan kesehatan dan ke-7 item pernyataan variabel 

kepuasan pasien dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 
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Tabel 5 Hasil Data Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Murjani 

Sampit 

Kualitas Pelayanan 

Kesehatan 

Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Kurang 23 19,2% 

Cukup 45 37,5% 

Baik 52 43,3% 

Total 120 100,0 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

berpendapat bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima di 

RSUD dr. Murjani Sampit termasuk kurang sebanyak 23orang (19,2%), 

sedangkan jumlah responden yang berpendapat bahwa kualitas pelayanan 

kesehatan yang mereka terima di RSUD dr. Murjani Sampit termasuk 

cukup sebanyak 45 orang (37,5%) dan sebanyak 42 orang (43,3%) 

respondenberpendapat bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang mereka 

terima di RSUD dr. Murjani Sampit termasuk baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa kualitas pelayanan 

kesehatan yang mereka terima di RSUD dr. Murjani Sampit termasuk baik. 

2) Kelas Perawatan di RSUD dr. Murjani Sampit 

Tabel 6 Hasil Data Kelas Perawatan di RSUD dr. Murjani Sampit 

Kelas Perawatan  Kepuasan Pasien 

Kurang  Cukup  Puas  

Kelas 3 17 (14,2%) 17 (4,2%) 6 (5%) 

Kelas 2 8 (6,7%) 19 (15,8%) 13 (10,8%) 

Kelas 1 2 (1,7%) 14 (11,7%) 24 (20%) 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa mayroitas responden yang 

dirawat di kelas 1 merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak RS 

sebanyak 24 orang (20%) dan paling sedikit responden kelas 1 merasa 

kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pihak RS sebanyak 2 orang 

(1,7%). 

 

3.3 Deskripsi Data Variabel Penelitian 

1) Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit 
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3) Klasifikasi Pasien di RSUD dr. Murjani Sampit 

Tabel 7 Hasil Data Klasifikasi Pasien di RSUD dr. Murjani Sampit 

Klasifikasi Pasien  Kepuasan Pasien 

Kurang  Cukup  Puas  

Pasien BPJS 22 (18,3%) 27 (22,5%) 11 (9,2%) 

Pasien Non BPJS 5 (4,2%) 23 (19,2%) 32 (26,7%) 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden yang 

merupakan pasien non BPJS atau pasien umum merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan pihak RS sebanyak 32 orang (26,7%) dan paling 

sedikit responden yang merupakan pasien non BPJS atau pasien umum 

merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan RS sebanyak 5 orang 

(4,2%). 

4) Kepuasan Pasien di RSUD dr. Murjani Sampit 

Tabel 8 Hasil Data Kepuasan Pasien di RSUD dr. Murjani Sampit 

Kepuasan Pasien  Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Kurang Puas 27 22,5% 

Cukup Puas 50 41,7% 

Puas 43 35,8% 

Total 120 100,0 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang merasa 

kurang puas selam dirawat inap di RSUD dr. Murjani Sampit sebanyak 

27orang (22,5%), sedangkan responden merasakan cukup puas selama 

dirawat sebanyak 50orang (41,7%) dan sebanyak 43orang (35,8%) 

respondenmerasa puas selama dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa cukup puas selama 

dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit. 
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Tabel 9 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Probabilitas Simpulan 

Unstandardized  Residual 0,406 Normal 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan hasil pengujian normalitas 

terhadap nilai residual diperoleh nilai 0,406. Angka probabilitas ini lebih 

besar daripada 0,05 ini menjelaskan bahwa data residu hasil estimasi 

menunjukkan penyebaran data yang normal. Dengan demikian data dalam 

penelitian ini sudah memenuhi persyaratan persamaan regresi. 

2) Uji Multikolinieritas 

Tabel 10 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Colinearity Statistics 

Simpulan 
Tolerance VIF 

Kualitas Yankes 0,791 1,264 Bebas Multikolinieritas 

Kelas Perawatan 0,882 1,134 Bebas Multikolinieritas 

Klasifikasi Pasien 0,885 1,130 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa hasil VIF masing-masing 

variabel berada di bawah nilai 10 dan mempunyai nilai tolerance di atas 

0,10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan bebas 

dari masalah multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel 

bebas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung sig Simpulan 

Kualitas Yankes -0,156 0,876 Bebas Heteroskedastisitas 

Kelas Perawatan -0,787 0,433 Bebas Heteroskedastisitas 

Klasifikasi Pasien -0,788 0,432 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

kualitas pelayanan kesehatan, kelas perawatan dan klasifikasi pasien > dari 

3.4 Pengujian Asumsi Klasik

 1) Uji Normalitas 
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0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen B Standar eror 

Konstanta  0,103 0,192 

Kualitas Yankes 0,503 0,068 

Kelas Perawatan 0,262 0,059 

Klasifikasi Pasien 0,390 0,096 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 12 dapat disusun persamaan regresi sebegai berikut : 

Y = 0,103+ 0,503X1 + 0,262X2 + 0,390X3+ e 

2) Uji Signifikansi Simultan (F) 

Tabel 13 Hasil Uji Signifikansi Simultan (F) 

Variabel Dependen Fhitung Ftabel pvalue Simpulan 

Kepuasan Pasien (Y) 53,036 2,68 0,000 Signifikan 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 13 dapat disimpulkan bahwa hasil uji signifikansi 

simultan (F) didapat nilai Fhitung sebesar 53,036>Ftabel(2,68) dengan 

probabilitas sebesar 0,000 (pvalue< 0,05). Hal ini berarti variabel kualitas 

pelayanan kesehatan, kelas perawatan dan klasifikasi pasien secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap 

di RSUD dr. Murjani sampit. 

3) Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Tabel 14 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0,578 0,567 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) pada tabel 14 

didapatkan bahwa nilai Adjusted-R
2
 sebesar 56,7% sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa ketiga variabel independen yang meliputi kualitas 

pelayanan kesehatan, kelas perawatan dan klasifikasi pasien mampu 

3.5 Analisis Data 

1) Regresi Linear Berganda 
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menjelaskan terhadap variasi perubahan variabel kepuasan pasien rawat 

inap sebesar 56,7%, sedangkan sisanya sebesar 43,3% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian. 

4) Uji t 

Tabel 15 Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel p value Simpulan 

Kualitas Yankes 7,426 1,981 0,000 Signifikan 

Kelas Perawatan 4,424 1,981 0,000 Signifikan 

Klasifikasi Pasien 4,048 1,981 0,000 Signifikan 

Sumber: data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa variabel kualitas 

pelayanan kesehatan memiliki nilai t hitung sebesar 7,426 lebih besar dari 

ttabel sebesar 1,981 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 yang artinya ada 

pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. Oleh karena itu, 

hipotesis pertama (H1) diterima.  

Variabel kelas perawatan memiliki nilai t hitung sebesar 4,424 lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,981 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 yang 

artinya ada pengaruh kelas perawatan terhadap kepuasan pasien rawat inap 

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. Oleh karena itu, 

hipotesis kedua (H2) diterima. 

Variabel klasifikasi pasien memiliki nilai t hitung sebesar 4,048 lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,981 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 yang 

artinya ada pengaruh klasifikasi pasien terhadap kepuasan pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. Oleh karena itu, 

hipotesis ketiga (H3) diterima. 

Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit 

Hasil analisis uji t diketahui bahwa kualitas pelayanan kesehatan 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien sehingga hipotesis pertama yang 

3.5 Pembahasan 

1) Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat 
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diajukan diterima. Nilai koefisien regresi bernilai positif disini dapat 

diartikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan kesehatan maka semkain 

meningkatkan kepuasan pasien rawat inap di RSUD dr. Murjani Sampit, 

begitu pula sebaliknya. Hasil analisis deskripsi data diketahui mayoritas 

responden berpendapat bahwa kualitas pelayanan kesehatan sudah baik 

sebesar 43,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa kelima dimensi kualitas 

pelayanan kesehatan yang meliputi tangible, reliability, responsivenss, 

assurance dan empathy dari pihak RSUD dr. Murjani Sampit sudah mampu 

memenuhi harapan dan keinginan para pasien secara umum. 

Hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan 

kesehatan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap dalam penelitian ini dibandingkan variabel kelas 

perawatan dan klasifikasi pasien. hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas 

pasien memberikan persepsi bahwa kepuasan pasien cenderung 

dipengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima selama 

dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit. Kualitas pelayanan kesehatan yang 

dianggap baik oleh mayoritas responden disini berarti pihak RSUD dr. 

Murjani Sampit baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien, seperti 

pelayanan yang tidak berbelit-belit, admisnistrasi yang mudah dilakukan, 

kejelasan biaya dan cara pembayaran, ketepatan waktu, kelengkapan 

sarana, kemudahan akses dan keramahan dari petugas kesehatan. Pelayanan 

kesehatan yang semakin baik dapat menunjukkan kualitas yang baik pula 

dari rumah sakit. 

Hal ini didukung oleh pendapat Nepe et.al (2017) dimana pelayanan 

kesehatan secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan kepuasan 

pasien. Kualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat semakin 

baik maka masyarakat semakin merasa puas dengan terpenuhinya 

kebutuhannya. Begitu juga menurut hasil penelitian Nuryanti dan Djauhari 

(2017), dimana kelima dimensi kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh 

positif dansignifikan terhadap kepuasan pasien rawat inap. Setiap rumah 

sakit yang menyediakan layanan yang baik untuk pasien maka pasien akan 
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merasa puas bahkan mereka akan merekomendasikannya kepada teman dan 

tetangga mereka untuk berobat ke rumah sakit tersebut (Maqsood et.al, 

2017). 

2) Pengaruh Kelas Perawatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit 

Hasil analisis uji t diketahui bahwa kelas perawat berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien sehingga hipotesis kedua yang diajukan diterima. 

Nilai koefisien regresi bernilai positif disini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi kelas perawatan maka semkain meningkatkan kepuasan pasien rawat 

inap di RSUD dr. Murjani Sampit, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan kesehatan yang 

meliputi tangible, reliability, responsivenss, assurance dan empathy dari 

pihak RSUD dr. Murjani Sampit sudah mampu memenuhi harapan dan 

keinginan para pasien secara umum. Didukung dari hasil deskripsi data 

diketahui mayoritas pasien yang dirawat inap di kelas 1 RSUD DR. 

Murjani Sampit merasa lebih merasa puas dibandingkan pasien yang 

dirawat di kelas 3. 

Hasil penelitian Fitriyanah et.al (2017) dimana semakin tinggi kelas 

perawatan maka semakin tinggi mutu pelayanan keperawatan yang 

diterima. Sedangkan Erilisanawati (2018) menambahkan bahwa pasien 

pada kelas 1 memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan pasien di 

kelas 3. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya 

adalah adanya gap antara tingkat ekspektasi keperawatan dengan kenyataan 

keperawatan yang dialaminya. Ruangan di kelas yang rendah, umumnya 

melayani pasien yang lebih banyak dibandingkan ruangan yang diatasnya. 

Kondisi jumlah pasien yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan 

sistem manajemen yang berbeda agar semua pelayanan dapat terlaksana.  

Menurut Utama et.al (2013), dilihat secara keseluruhan, tingkat 

kepuasan pasien rawat inap di kelas VIP dan kelas I berada pada kategori 

puas. Sedangkan tingkat kepuasan pasien rawat inap di kelas II dan kelas 

III berada pada kategori sangat puas. Bila dicermati dari fasilitas yang 
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didapatkan masing-masing kelas, kelas VIP dan kelas I mendapatkan 

fasilitas yang lebih lengkap dan lebih berkualitas dibandingkan dengan 

fasilitas yang didapat pada kelas II dan kelas III. Seharusnya tingkat 

kepuasan di kelas VIP dan kelas I lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

II dan kelas III. 

3) Pengaruh Klasifikasi Pasien terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit 

Hasil analisis uji t diketahui bahwa klasifikasi pasien berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien sehingga hipotesis ketiga yang diajukan diterima. 

Nilai koefisien regresi bernilai positif disini dapat diartikan bahwa pasien 

non BPJS atau pasien umum merasakan tingkat kepuasan lebih tinggi 

dibandingkan pasien BPJS atau dapat diartikan pasien BPJS pada 

umumnya banyak yang merasakan kurang puas sampai cukup puas 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang selama ini mereka terima 

terutama saat dirawat di RSUD dr. Murjani Sampit. 

Secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa klasifikasi pasien yang 

terdiri pasien BPJS dan Non BPJS mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

kepuasan pasien terutama dalam menerima kualitas pelayanan kesehatan. 

Hal ini juga didukung dari data deskripsi bahwa mayoritas pasien non 

BPJS mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan pasien 

BPJS saat menerima pelayanan dari pihak RSUD dr. Murjani Sampit. 

Hasil penelitian Dewi dan Ramadhan (2016) menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan nampak bahwa pasien umum (Non BPJS) cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat 

kepuasan pada pasien BPJS. Siregar et.al (2018) menambahkan bahwa 

pasien Non BPJS merasakan pelayanannya lebih baik dibandingkan pasien 

BPJS sehingga tingkat kepuasan pasien Non BPJS lebih tinggi 

dibandingkan tingkat kepuasan pasien BPJS. Peneliti lain juga memberikan 

bukti empiris bahwa hasil tingkat kepuasan pasien umum lebih baik 

dibandingkan dengan pasien BPJS dengan selisih rerata keduanya sebesar 
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39,51% (Sari, 2015). Pertiwi (2016) juga memberikan hasil bahwa pasien 

umum merasa lebih puas dibandingkan pasien BPJS. 

 

sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. 

2. Ada pengaruh kelas perawatan terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.  

3. Ada pengaruh klasifikasi pasien terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. 
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