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ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN

DENGAN BPJS KESEHATAN
(STUDI KASUS PADA RS ASY-SYIFA SAMBI BOYOLALI)

ABSTRACT
Service quality is one indicator of the success of a company in the service

sector in conducting business activities. Meanwhile, satisfaction has a very
important factor in the process of building and maintaining relationships in
service. This study aims to analyze the effect of service quality (tangibles,
empathy, reliability, responsiveness and assurance) on the satisfaction of
outpatients with BPJS Kesehatan at Asy-Syifa Sambi Hospital. The sample in this
study amounted to 104 respondents at Asy-Syifa Sambi Hospital using a
questionnaire for data collection. The sample was taken by using purposive
sampling method. The data analysis used is the multiple linear regression method.
The results of this study indicate that the variables of service quality (tangibles,
empathy, reliability, responsiveness and assurance) have a positive and
significant effect on outpatient satisfaction with BPJS Kesehatan at Asy-Syifa
Sambi Boyolali Hospital.

Key words: BPJS Kesehatan, outpatient care, patient satisfaction, service quality

ABSTRAK
Kualitas pelayanan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu

perusahaan di bidang jasa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Sementara
itu, kepuasan dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam proses
membangun dan mempertahankan hubungan dalam pelayanan jasa. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan (tangibles, empathy,
reliability, responsiveness dan assurance) terhadap kepuasan pasien rawat jalan
dengan BPJS di RS Asy-Syifa Sambi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 104
responden pasien di RS Asy-Syifa Sambi dengan menggunakan kuesioner untuk
pengumpulan data. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling. Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode regresi linier
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan
(tangibles, empathy, reliability, responsiveness dan assurance) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat jalan dengan BPJS
Kesehatan di RS Asy-Syifa Sambi Boyolali.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, kepuasan pasien, kualitas pelayanan, rawat jalan
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1. PENDAHULUAN

Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan merupakan suatu tantangan

besar yang harus dihadapi oleh organisasi yang bergerak di bidang jasa, sehingga

organisasi atau perusahaan harus selalu mencari solusi untuk memenuhi kepuasan

pelanggannya (Aljoudimi dkk., 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, minat

dalam pelayanan rumah sakit telah meningkat karena perubahan standar hidup

manusia, sehingga biaya kesehatan pun ikut meningkat seiring dengan

perkembangan teknologi. Semakin meningkatnya biaya kesehatan membuat

masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Asuransi kesehatan merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban

biaya kesehatan. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan jaminan kesehatan

untuk masyarakat yaitu dengan diselenggarakannya program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

(Pertiwi, 2016). Seluruh penduduk Indonesia diwajibkan oleh pemerintah untuk

menjadi peserta BPJS. Di satu sisi, BPJS diklaim memberikan manfaat, tetapi di

sisi lain BPJS dianggap memiliki berbagai masalah, terutama pada kualitas

pelayanan (Rahman, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016), salah satu

masalah yang terjadi pada pelayanan BPJS Kesehatan yaitu adanya perbedaan

kepuasan pasien yang menggunakan asuransi BPJS dengan pasien umum yang

membiayai pelayanan secara mandiri. Pada variabel kepuasan pasien, terdapat

perbedaan yang signifikan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Pasien BPJS

memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien umum.

Hal ini dapat terjadi karena kualitas pelayanan yang tidak efektif dan tidak efisien.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu

perusahaan di bidang jasa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Peningkatan

kualitas pelayanan perawatan medis telah menjadi perhatian utama bagi pasien

untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pasien, kualitas layanan

menjadi semakin penting bagi rumah sakit dalam hal memuaskan dan

mempertahankan pasien (Amin dan Nasharuddin, 2018). Kepuasan pasien

dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam proses membangun dan
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mempertahankan hubungan dalam pelayanan medis (Amin dan Nasharuddin,

2018). Selain itu, kepuasan pasien dapat mempengaruhi loyalitas pasien (Meesala

dan Paul, 2016). Dalam situasi ini, kepuasan pasien telah dianggap sebagai tolok

ukur dalam mempertahankan pasien dalam jangka waktu yang lama (Oliver, 1980;

Zeithaml dkk., 1996; Anthanassopoulos dkk., 2001). Semakin puas pasien dengan

pelayanan rumah sakit, maka semakin besar retensi pelanggan dan kemauan

pasien untuk merekomendasikan rumah sakit tersebut (Amin dan Nasharuddin,

2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengetahui

pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang meliputi tangible, empathy, reliable,

empathy dan responsiveness terhadap kepuasan pasien rawat jalan dengan BPJS di

Rumah Sakit Asy-Syifa Sambi, Boyolali,

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, jenis

penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling.

Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu

wawancara dan kuesioner. Kuesioner yang akan digunakan yaitu Patient

Satisfication Quistionnare (PSQ-18). Teknik pengumpulan data yang digunakan

pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan kuesioner yang didasarkan pada

kuesioner tipe SERVQUAL. Penelitian ini akan menggunakan skala likert sebagai

indikator. Skala 5 poin tipe Likert digunakan untuk mengevaluasi tingkat

ekspektasi dan persepsi.

Tahap analisis data yang dilakukan, yaitu (1) melakukan uji instrumen (uji

validitas dan reliabilitas); (2) melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas,

multikolinieritas dan heteroskedastisitas); (3) melakukan uji goodness of fit (uji F

dan R square); (4) melakukan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai

berikut:
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Bagan 1. Kerangka pemikiran

Dalam industri rumah sakit, Naidu (2009) menemukan bahwa hubungan

antara kualitas perawatan kesehatan dan kepuasan pasien adalah signifikan. Pasien

akan merasa puas ketika kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan harapan,

sehingga semakin besar pula tingkat kepuasan pasien (Chahal dan Kumari, 2010).

Namun pasien tetap memiliki hak dan pilihan, jika mereka tidak puas dengan

pelayanan suatu rumah sakit, mereka memiliki kesempatan untuk beralih ke

rumah sakit lain (Kessler dan Mylod, 2011 cit. Amin dan Nasharuddin, 2018).

Dengan demikian, diperoleh hipotesis, yaitu:

H0: Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability,

responsiveness dan assurance) RS Asy-Syifa Sambi Boyolali terhadap

kepuasan pasien rawat jalan dengan BPJS Kesehatan.

H1: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability,

responsiveness dan assurance) RS Asy-Syifa Sambi Boyolali terhadap kepuasan

pasien rawat jalan dengan BPJS Kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Identitas Responden

Hasil deskripsi jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 104 sampel pasien,

sebagian besar sampel yang dikumpulkan berjenis kelamin perempuan dengan

62,5% dan sisanya 37,5% memiliki jenis kelamin laki-laki.

Hasil temuan deskripsi berdasarkan pendidikan memberikan gambaran

bahwa ada 6 kelompok pendidikan yang ditemukan dan sebagian dari sampel

yang dikumpulkan memiliki pendidikan SMA dengan persentase 57,7%,

kemudian diikuti kelompok pendidikan D4/S1 (Sarjana) dengan persentase

Kualitas Pelayanan (X):
Tangibles
Empathy
Reliable

Responsiveness
Assurance

Kepuasan
pasien (Y)
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14,4%; pendidikan SMP dan D3/Diploma dengan persentase 11,5%; pendidikan

SD dengan persentase 3,8% dan pendidikan S2/Magister dengan persentase 1%.

Hasil temuan deskripsi berdasarkan pekerjaan diatas dikelompokkan

menjadi 6 kelompok pekerjaan. Dari 104 responden, pegawai swasta merupakan

pekerjaan yang paling banyak (31,7%); pekerjaan wiraswasta (26%); lain-lainnya

(14,4%); Tidak bekerja (13,5%); Pelajar/Mahasiswa (9,6%); dan Pegawai Negeri

(4,8%).

Hasil temuan deskripsi usia memberikan gambaran bahwa terdapat 6

kelompok usia. Sampel yang paling banyak diperoleh dalam penelitian ini yaitu

responden dengan rentang usia 30-40 tahun (26%), kemudian diikuti responden

berusia 20-30 tahun sebanyak 19,2%; responden 40-50 tahun sebanyak 19,2%;

dibawah 20 tahun sebanyak 14,4%; dan lebih dari 60 tahun sebanyak 9,6%.

3.2 Deskripsi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil jawaban responden pada variabel kepuasan, terdapat

proporsi rata-rata setiap indikator pernyataan. Secara keseluruhan, variabel

kepuasan memiliki nilai proporsi rata-rata 3,96 dimana terdapat kecenderungan

responden untuk setuju terhadap pernyataan yang mewakili variabel kepuasn.

Nilai proporsi tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pasien yang dirasakan

dinggap memenuhi harapan pasien tersebut. Namun terdapat nilai rata-rata

tertinggi dan terendah dari hasil jawaban responden tersebut. Nilai rata-rata

terendah diperoleh pada indikator “kenyamanan pasien” dengan nilai proporsi

rata-rata 3,8 yang artinya rumah sakit perlu melakukan peningkatan dalam

memberikan kenyamanan kepada pasien. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi

diperoleh pada indikator “puas terhadap pelayanan medis” dengan nilai rata-rata

4,20 yang artinya rumah sakit perlu mempertahankan pelayanan medis yang

diberikan pasien.

Rumah sakit juga perlu memperhatikan 3 indikator pernyataan lain yaitu,

“loyalitas pasien, rekomendasi ke orang lain serta puas pada biaya yang sebanding

dengan pelayanan yang diterima”. Meskipun ketiga indikator tersebut bukan

merupakan nilai terendah, namum indikator tersebut belum mencapai nilai



6

proporsi rata-rata 4 mutlak sehingga perlu adanya peningkatan untuk memperoleh

kepuasan pasien secara keseluruhan.

Hasil proporsi jawaban pada variabel tangibles di atas menunjukkan bahwa

secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,10 dengan persepsi setuju,

artinya pasien memiliki harapan lebih dari semua pelayanan yang dihasilkan

rumah sakit, baik dari wujud fasilitas fisik, peralatan, pegawai, serta komunikasi

yang baik yang diharapkan oleh pasien (Parasuraman dkk., 1991). Akan tetapi

rumah sakit perlu memperhatikan indikator mengenai “peralatan yang up to date”

karena nilai proporsi persepsi yang dihasilkan paling rendah sehingga perlu

adanya peningkatan dalam peralatan. Nilai tertinggi terdapat pada indikator

“kondisi fisik yang baik” dengan nilai 4,18 yang artinya persepsi pasien

memenuhi harapannya.

Hasil proporsi jawaban pada variabel empathy menunjukkan nilai rata-rata

secara keseluruhan sebesar 4,01 dengan persepsi setuju yang artinya pasien

mengganggap kepedulian petugas, sikap petugas dalam memberikan perhatian

secara khusus terhadap pasien, serta sikap petugas kesehatan dalam

menyampaikan kondisi pasien (Parasuraman dkk., 1991) mampu memberikan

harapan yang baik bagi pasien itu sendiri. Namun rumah sakit perlu lebih

memperhatikan indikator “daya tarik rumah sakit” karena indikator tersebut

menurut persepsi pasien memiliki nilai proporsi paling rendah yaitu sebesar 3,85

sehingga perlu adanya peningkatan dalam membangun daya tarik rumah sakit

menjadi lebih baik. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 4,14 diperoleh pada

indikator “petugas medis bersikap sopan dan ramah” artinya petugas rumah sakit

mampu memenuhi harapan pasien dalam menjalankan pelayanannya. Sehingga

perlu dipertahankan bahkan harus ditingkatkan agar pelayanan rumah sakit

menjadi lebih baik lagi.

Hasil proporsi jawaban pada variabel reliability menunjukkan nilai 3,98

yang memiliki persepsi cenderung setuju, artinya pasien menganggap rumah sakit

mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan (Parasuraman

dkk., 1991). Akan tetapi rumah sakit perlu memberikan fokus perhatian pada

indikator “perawatan yang dilakukan tidak membutuhkan waktu lama” dengan
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nilai paling rendah sebesar 3,69%. Ini menunjukkan bahwa perawatan yang

dilakukan belum optimal dalam segi waktu sehingga perlu diperbaiki dan

ditingkatkan agar waktu yang diperlukan dalam menangani pasien jauh lebih

efisien. Sebaliknya, nilai tertinggi diperoleh pada indikator “pelayanan sesuai

SOP” dengan nilai 4,11 yang artinya persepsi pasien mengenai pelayanan yang

dilakukan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

dijalankan tanpa ada permasalahan yang berarti. Sehingga secara keseluruhan

perlu adanya peningkatan dan perbaikan rumah sakit supaya dari sisi reliability

semakin baik.

Hasil proporsi jawaban variabel responsiveness secara keseluruhan memiliki

nilai 3,95 yang memiliki kecenderungan persepsi setuju dan menunjukkan bahwa

petugas rumah sakit dianggap mampu memberikan pelayanan yang cepat dalam

membantu menangani masalah atau keluhan yang terjadi di rumah sakit. Akan

tetapi perlu diperhatikan pada indikator “waktu kunjungan di rumah sakit yang

tidak terlalu lama” yang memiliki nilai paling rendah 3,70. Sebaliknya nilai

tertinggi terdapat pada indikator “petugas medis yang mengajurkan kontrol rutin”

dengan nilai 4,12 artinya perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar ikatan antara

pasien dengan petugas medis terjalin dengan baik.

Hasil proporsi jawaban variabel assurance secara keseluruhan memiliki nilai

rata-rata 3,99 yang memiliki kecenderungan setuju, artinya pasien menggangap

bahwa para karyawan memiliki pengetahuan dan kesopanan yang memadai dalam

memberikan pelayanan sehingga pasien merasa puas dalam mendapatkan

pelayanan tersebut. Namun perlu adanya peningkatan pada indikator “mengetahui

dalam hal bantuan hidup dasar” karena nilai proporsinya paling rendah.

Sebaliknya terdapat nilai rata-rata tertinggi dan perlu dipertahankan yaitu pada

indikator “perasaan aman pasien ketika berada di rumah sakit” karena memiliki

nilai paling tinggi yaitu 4,23.

3.3 Hasil Uji Instrumen Validitas

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji validitas adalah

metode bivariate pearson untuk menentukan valid atau tidaknya dengan
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membandingkan nilai r product moment dengan level of sig. 5% maka nilainya

0,195 sebagai pembanding.

Hasil temuan analisis pada validitas kepuasan pasien menunjukkan bahwa

nilai yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai pearson correlation

lebih besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 sehingga 5 item

pertanyaan kepuasan valid.

Hasil temuan analisis di atas pada validitas tangibles menunjukkan bahwa

nilai yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai person correlation

lebih besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 maka 5 item pertanyaan

tangibles valid.

Hasil temuan analisis diatas pada validitas empathy menunjukkan bahwa nilai

yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai person correlation lebih

besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 maka 5 item pertanyaan

empathy valid.

Hasil temuan analisis diatas pada validitas reliability menunjukkan bahwa

nilai yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai person correlation

lebih besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 maka 5 item pertanyaan

reliability valid.

Hasil temuan analisis diatas pada validitas responsiveness menunjukkan

bahwa nilai yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai person

correlation lebih besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 maka 5 item

pertanyaan responsiveness valid.

Hasil temuan analisis diatas pada validitas assurance menunjukkan bahwa

nilai yang dihasilkan pada 5 item pertanyaan memiliki nilai person correlation

lebih besar daripada nilai r product moment sebesar 0,195 maka 5 item pertanyaan

assurance valid.

3.4 Hasil Uji Instrumen Reliabilitas

Setelah menguji validitas kemudian dilakukan pengujian reliabilitas untuk

menentukan apakah variabel yang diteliti memiliki kehandalan atau tidak. Metode

pengukuran yang digunakan menggunakan Cronbach’s Alpha. Hasil temuan uji
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ini menunjukkan bahwa pada elemen kualitas pelayanan (tangibles, empathy,

reliability, responsiveness, dan assurance) serta kepuasan pasien menghasilkan

nilai cronbach’s alpha > 0,6 maka masing-masing variabel penelitian ini dapat

dinyatakan reliabel.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh

dalam pengumpulan jawaban responden mengalami penyimpangan atau tidak. Uji

ini digunakan sebagai analisis agar data yang dihasilkan tidak mengalami

penyimpangan data. Tujuan dari uji ini adalah untuk menghasilkan model yang

BLUE (best, linier, unbiased, dan estimator). Pengujian data yang bersifat primer

menggunakan 3 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heteroskedastisitas.

Uji Normalitas digunakan sebagai analisis untuk melihat apakah data yang

diperoleh memiliki persebaran merata (berdistribusi normal) atau tidak. Sesuai

dengan teori yang digunakan menggunakan metode kolmogorov-smirnov. Hasil

temuan menunjukkan bahwa nilai pada asymp.sig pada uji ini sebesar 0,537>0,05

yang sesuai dengan role of thumb, maka data yang diperoleh persebaranya merata.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menganalisis apakah data yang

diperoleh memiliki hubungan antar variabel independen atau tidak. Uji hasil

penelitian ini menggunaakan metode tolerance dan VIF. Hasil analisis yang

ditunjukkan pada uji di atas adalah nilai pada setiap elemen kualitas pelayanan

(tangibles, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance) baik pada

tolerance < 1 dan VIF yang dihasilkan < 10 maka variabel independen yang

dianalisis tidak memiliki hubungan antar satu sama lain.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi

terdapat varian yang berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Berdasarkan analisis ini uji dapat diketahui dengan uji Glejser. Hasil temuan

menunjukkan bahwa elemen kualitas pelayan (tangibles, empathy, reliability,

responsiveness, dan assurance) memiliki nilai sig. > 0,05 maka model regresi

dalam pengamatan penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
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3.6 Pembahasan

Setelah memenuhi syarat pengujian instrumen dan uji asumsi klasik,

kemudian model regresi digunakan untuk melihat seberapa pengaruh dan

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Persamaan regresi digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh

antara variabel elemen kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability,

responsiveness, dan assurance) terhadap kepuasan pasien yang disajikan dalam

persamaan berikut:

Y = -0,707 + 0,187 X1 + 0,199 X2 + 0,263 X3 + 0,197 X4 + 0,178 X5 + e

Koefisien determinasi atau r square (R2) digunakan untuk menentukan

seberapa besar kontribusi model variabel independen dapat menjelaskan variabel

dependen. Nilai r square yang diperoleh yaitu 0,795 (79,5%) sehingga dapat

dijelaskan model elemen kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability,

responsiveness, dan assurance) mampu memberikan kontribusi variabel kepuasan

pasien sebesar 79,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sebesar

20,5%.

Goodness of fit digunakan untuk menentukan model yang baik dan tepat

yang berfungsi untuk melihat apakah model regresi yang dibangun sudah

memiliki ketepatan layak uji atu tidak. Uji F dan koefisien determinasi dilakukan

untuk menentukan goodness of fit.

F tabel = F(0,05) (k – 1; N – k) = F(0,05) (5 -1; 104 – 5)

= F(0,05) (4; 99) = 2,45

Hasil analisis model regresi dilakukan dengan uji F yaitu dengan melihat

nilai F hitung 75,808 dengan nilai signifikansi 0,000 (level of sig. 5%) maka F

hitung 75,808 > F tabel 2,45 atau signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak artinya

model elemen kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability, responsiveness,

dan assurance) terhadap kepuasan pasien adalah model yang layak uji secara

simultan.

Uji ini digunakan untuk menganalisis apakah variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis yang ditunjukan

Tabel 4.22 pada penelitian ini adalah:
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t tabel = α/2; N-k = 0,05/2; 104 – 5

= 0,025; 99 = 1,984

Pada uji parsial variabel tangibles, dihasilkan nilai analisis t hitung 3,553

dengan role of thumb 5% (0,05) atau nilai sig. 0,001 yang menunjukkan bahwa

variabel tangibles berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien yang

didasarkan pada nilai t hitung 3,553 > t tabel 1,984 atau sig. 0,001 < role of thumb

0,05.

Pada uji parsial variabel empathy, dihasilkan nilai analisis t hitung 2,210

dengan role of thumb 5% (0,05) atau nilai sig. 0,029 yang menunjukkan bahwa

variabel empathy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien yang

didasarkan nilai t hitung 2,210 > t tabel 1,984 atau sig. 0,029 < role of thumb 0,05.

Pada uji parsial variabel reliability, dihasilkan nilai analisis t hitung 2,430

dengan role of thumb 5% (0,05) atau nilai sig. 0,017 yang menunjukkan bahwa

variabel empathy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien yang

didasarkan nilai t hitung 2,430 > t tabel 1,984 atau sig. 0,017 < role of thumb 0,05.

Pada uji parsial variabel responsiveness, dihasilkan nilai analisis t hitung

2,275 dengan role of thumb 5% (0,05) atau nilai sig. 0,025 yang menunjukkan

bahwa variabel responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien

yang didasarkan nilai t hitung 2,275 > t tabel 1,984 atau sig. 0,025 < role of thumb

0,05.

Pada uji parsial variabel assurance, dihasilkan nilai analisis t hitung 2,010

dengan role of thumb 5% (0,05) atau nilai sig. 0,047 yang menunjukkan bahwa

variabel assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien yang

didasarkan nilai t hitung 2,010 > t tabel 1,984 atau sig. 0,047 < role of thumb 0,05.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa variabel kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability, responsiveness

dan assurance) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat

jalan dengan BPJS Kesehatan di RS Asy-Syifa Sambi Boyolali.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di

Rumah Sakit Asy-Syifa Sambi Boyolali, terdapat beberapa keterbatasan yang

dialami yang dapat menjadi masukan untuk diperhatikan dalam penelitian

selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih banyak kekurangan yang masih perlu

diperbaiki. Keterbatasan penelitian tersebut, antara lain:

1) Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dimana kasus di

Kabupaten Boyolali masih terhitung tinggi sehingga peneliti tidak dapat

berinteraksi langsung dengan pasien di rumah sakit karena sangat dibatasi.

2) Adanya kasus positif Covid-19 di Kecamatan Sambi mengakibatkan jumlah

kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Asy-Syifa Sambi Boyolali

menurun, sehingga responden yang diperoleh sebanyak 104 orang yang masih

dirasa kurang untuk menggambarkan fenomena sebenarnya di lapangan.

3) Terdapat kemungkinan adanya perbedaan persepsi pasien karena prosedur

pelayanan sedikit berubah dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai

protokol kesehatan Covid-19.

4) Dalam proses pengambilan data menggunakan kuesioner, terkadang

responden tidak memberikan pendapat yang sebenarnya karena beberapa

faktor, seperti kejujuran, pola pikir, dan pemahaman responden dalam

pengisian kuesioner yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti.
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