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Intisari  

 

Latar belakang : berdasarkan survey di Puskesmas Temindung dari data 

kunjungan ibu hamil tahun 2017 yaitu 1.672 pasien, terdapat penurunan jumlah 

kunjungan ibu hamil, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kepuasan pasien 

terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas. Tujuan 

penelitian untuk menganalisis hubungan kepuasan pasien BPJS dan non BPJS 

terhadap mutu pelayanan kesehatan di poli ibu hamil Puskesmas Temindung 

tahun 2019. 

Metode penelitian : jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan crossectional. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2019. Teknik pengambilan 

sampel dengan accidental sampling sebanyak 105 orang. Instrument penelitian 

yaitu kuesioner, data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square 

taraf signifikan α 0,05 

Hasil penelitian : dari 5 dimensi mutu ada empat yang memiliki penilaian baik 

dari pasien BPJS yaitu tangibles 53.9%, dimensi reability 53.9%, dimensi 

responsiveness 86.8 %,  dan dimensi emphaty 100 %, sedangkan pasien non BPJS 

ada dua dimensi yaitu tangibles 51.7% dan responsiveness 51.7%. Hasil 

penelitian diperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan pasien 

BPJS terhadap mutu pelayanan kesehatan di poli ibu hamil puskesmas temindung 

(p value = 0.031) dan diperoleh hasil  tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pasien Non BPJS terhadap mutu pelayanan kesehatan di poli ibu hamil 

puskesmas temindung (p value = 1.000). 

Kesimpulan dan saran : pasien BPJS puas terhadap mutu pelayanan (tangibles, 

reability, responsiveness, emphaty), sedangkan pasien non BPJS puas terhadap 

mutu pelayanan (tangibles dan responsiveness) yang diberikan dipuskesmas. 

Diharapkan pihak puskesmas dapat memfasilitasi petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan yang baik dan optimal berdasarkan 5 mutu pelayanan 

kesehatan, sehingga memberikan kepuasan pada pasien. 
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Abstract 

  
Background: based on survey data from Temindung Health Centerin visits of 

pregnant women of the year 2017 i.e. 1,672 patients, there was a decrease in the 

number of pregnant women visiting, this was probably influenced by patient 

satisfaction with the quality of health services provided at the Health Center. The 

purpose of the study was to analyze the relationship between BPJS and non BPJS 

patient satisfaction with the quality of health services in pregnant maternal at 

Temindung Health Center in 2019. 

Method: type of quantitative research with crossectional approach. The study was 

conducted in March-April 2019. Sampling technique with accidental sampling 

many as 105 people. The research instrument was a questionnaire, the data were 

analyzed by univariate and bivariate with a chi-square test of a significance level 

of α 0.05 
Results: of the 5 quality dimensions there are four who have good assessments of 

BPJS patients namely 53.9% tangibles, 53.9% reability dimensions, 86.8% 

responsiveness dimensions, and 100% empathy dimensions, while non BPJS 

patients have two dimensions, 51.7% tangible and 51.7% responsiveness. The 

results showed that there was a significant relationship between BPJS patient 

satisfaction and the quality of health care in pregnant women in protected health 

centers (p value = 0.031) and the results showed no significant relationship 

between patient satisfaction with Non BPJS on the quality of health services in 

pregnant women protected (p value = 1,000). 

Conclusions and recommendations: BPJS patients are satisfied with service 

quality (tangibles, reability, responsiveness, empathy), while non BPJS patients 

are satisfied with the service quality (tangibles and responsiveness) given in 

Temindung health center. It is expected that the health center can facilitate health 

workers in providing good and optimal services based on the 5 quality of health 

services, so as to provide satisfaction to patients. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kota Samarinda sekitar 

2.317461 jiwa warga Kota 

Samarinda memiliki kesadaran yang 

tinggi terkait penggunaan BPJS. Dari 

program nasional saja 786.808 orang 

atau sekitar 31,19 persen dipastikan 

ikut BPJS yang iurannya ditanggung 

oleh APBN. Samarinda yang 

terdaftar BPJS sebanyak 180.020 

orang (Iwan, 2017). 

Berdasarkan data kunjungan 

pasien ibu hamil di Puskesmas 

Temindung yaitu pada tahun 2016 

rata-rata kunjungan pasien adalah 

2.060 pasien, sedangkan pada tahun 

2017 sebesar 1.672 pasien. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat penurunan jumlah 

kunjungan ibu hamil dari tahun 2016 

sampai 2017, hal ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh kepuasan pasien 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

yang diberikan di Puskesmas. 

Mutu pelayanan merupakan 

suatu bentuk penilaian konsumen 

terhadap tingkat pelayanan yang 

diterima dengan tingkat layanan 

yang diharapkan. Mutu pelayanan 

kesehatan yang diberikan menunjuk 

pada tingkat kesempurnaan 

pelayanan kesehatan dalam 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

setiap pasien, semakin sempurna 

kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, 

maka semakin baik pula mutu 

pelayanan kesehatan (Hastuti, 

Mudayana, Nurdhila, & Hadiyatma, 

2017).  

Kepuasan pasien adalah suatu 

tingkat perasaan pasien yang timbul 

sebagai akibat dari kinerja layanan 

kesehatan yang diperoleh setelah 

pasien membandingkannya dengan 

apa yang diharapkan (Pohan, 2006). 

Berdasarkan latar belakang 

diatas maka peneliti ingin mengkaji 

lebih lanjut mengenai kepuasan 

pasien, pengguna BPJS dan Non 

BPJS, dan mutu pelayanan 

kesehatan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Kepuasan Pasien BPJS 

dan Non BPJS dengan Mutu 

Pelayanan Kesehatan di Poli Ibu 

Hamil di Puskesmas Temindung 

Tahun 2019”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan desain penelitian 

menggunakan rancangan cross 

sectional yang bertujuan mengetahui 

hubungan antara variabel dimana 

variabel bebas dan variabel terikat di 

identifikasi dalam satu waktu (point 

time approachi) untuk mempelajari 

kepuasan pasien bpjs dan pasien non 

bpjs terhadap mutu pelayanan 

kesehatan (Notoadmojo, 2010). 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan Maret - April 2019 dan 

dilaksanakan di Puskesmas 

Temindung Kota Samarinda. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

ibu hamil yang berkunjung ke poli 

ibu hamil di puskesmas temindung 

dalam kurun waktu bulan September 

– November tahun 2018 yaitu 

sebanyak 429 orang. Total sampel 

dalam penelitian ini sebesar 105 

orang yang terdiri dari 29 orang 

pasien Non BPJS dan 76 orang 

pasien BPJS. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Non 



 

probability Sampling menggunakan 

convenience sampling. 

Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah mutu pelayanan 

kesehatan, sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini 

adalah kepuasan pasien BPJS dan 

non BPJS. 

Dalam penelitian ini, uji chi 

square digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara tingkat 

kepuasan dengan kualitas pelayanan 

pada pasien BPJS ataupun non BPJS. 

 

Hasil Penelitian 

1. Analisi Univariat 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Poli Ibu 

Hamil Puskesmas Temindung Tahun 2019 

Sumber : Data Primer 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.1 

Karakteristik umur menunjukkan 

bahwa mayotitas responden BPJS 

(36.8 %) maupun non BPJS (65.5 %) 

berumur 25-35 tahun. Karakteristik 

pendidikan mayoritas pasien BPJS 

(40.8 %) maupun pasien non BPJS 

(62.1 %) adalah tamatan SMA. 

Karakteristik pekerjaan mayoritas 

pasien BPJS (69.7 %) dan non BPJS 

(86.2%) adalah ibu rumah tangga. 

Sedangkan pada karakteristik alamat 

pasien yaitu mayoritas alamat pasien 

BPJS dan non BPJS (100 %) 

beralamat dalam wilayah kerja 

Puskesmas Temindung. 

 

Karakteristik 

Responden 

BPJS Non BPJS 

Frequency (n) Percent (%) Frequency (n) Percent (%) 

Tingkat Usia 

 ≤ 24 tahun 

 

23 

 

30.3 % 

 

5 

 

17.2 % 

25 – 35 tahun 28 36.8 % 19 65.5 % 

≥ 36 tahun 25 32.9 % 5 17.2 % 

Total 76 100 % 29 100 % 

Pendidikan     

Tidak Sekolah 7 9.2 % 0 0 % 

Tamatan SD 14 18.4 % 2 6.9 % 

Tamatan SMP 15 19.7 % 3 10.3 % 
Tamatan SMA 31 40.8 % 18 62.1 % 

Sarjana 9 11.8 % 6 20.7 % 

Total 76 100 % 29 100 % 

Pekerjaan     

Pegawai Swasta 5 6.6 % 1 3.4 % 

PNS 2 2.6 % 2 6.9 % 

Wiraswasta 11 14.5 % 0 0 % 

IRT 53 69.7 % 25 86.2 % 

Lain – lain 5 6.6 % 1 3.4 % 

Total 76 100 % 29 100 % 

Alamat     

Dalam Wilayah 76 100 % 29 100 % 

Luar Wilayah 0 0 % 0 0 % 
Total 76 100 % 29 100 % 



 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Kepuasan Pasien di 

Poli Ibu Hamil Puskesmas 

Temindung Tahun 2019 
Kepuasan 

Pasien 

BPJS Non BPJS 

n % n % 

Tinggi 40 52.6  10 34.5  

Cukup 36 47.4  14 48,3  

Rendah 0 0  5 17.2  

Total 76 100 % 29 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tabel 4.5 di 

atas bahwa dari 76 responden yang 

memiliki BPJS dapat dilihat sebesar 

52.6 % responden memiliki kepuasan 

yang tinggi terhadap pelayanan yang 

diberikan, sedangkan pada 29 

responden pasien non BPJS dapat 

dilihat sebesar 48.3 % responden 

memiliki kepuasan yang cukup 

dengan pelayanan yang diberikan di 

Puskesmas Temindung. 

 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Mutu Pelayanan 

Kesehatan Pasien BPJS di Poli Ibu 

Hamil Puskesmas Temindung 

Tahun 2019 
Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan 

BPJS Non BPJS 

n % n % 

Baik  63 82.9  5 17.2  

Cukup 13 17.1  24 82.8  

Kurang  0 0  0 0  

Total 76 100 % 29 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas 

bahwa dari 76 responden BPJS dapat 

dilihat sebesar 82.9 % responden 

menilai mutu pelayanan kesehatan di 

poli ibu hamil baik, sedangkan 29 

responden non BPJS dapat dilihat 

sebesar 82.8 % responden merasa 

mutu pelayanan kesehatan di poli ibu 

hamil cukup 

 

 

 
Dimens nilai BPJS Non BPJS 

i Mutu 

Pelayan

an 

Kesehat

an 

n % n % 

Tangibl

es 
Baik 41 53.9 15 51.7 

 Cukup 35 46.1 14 48.3 

 Kurang 0 0 0 0 

Reliabil

ity 
Baik 41 53.9 5 17.2 

 Cukup 35 46.1 24 82.8 
 Kurang 0 0 0 0 

Respon

sivenes

s 

Baik 66 86.8 15 51.7 

Cukup 10 13.2 14 48.3 

 
Kurang 0 0 0 0 

 

Emphat

y 
Baik 76 100.0 2 6.9 

 Cukup 0 0 27 93.1 

 Kurang 0 0 0 0 

Assura

nce 
Baik 33 43.4 7 24.1 

 Cukup 43 56.6 22 75.9 

 Kurang 0 0 0 0 

 

Pada tabel 4.7 menunjukkan dari 

105 respoden yang terdiri dari 76 

pasien BPJS dan 29 pasien non 

BPJS. Mayoritas pasien BPJS 

memiliki penilaian yang baik. Pada 

dimensi tangibles 53.9 % pasien 

BPJS memberikan penilaian yang 

baik, begitu juga pada dimensi 

reability sebanyak 53.9 %, dimensi 

responsiveness sebanyak 86.8 %,  

dan dimensi emphaty sebanyak 100 

%. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan 5 Dimensi Mutu 

Pelayanan Kesehatan Pasien 

BPJS di Poli Ibu Hamil 

Puskesmas Temindung Tahun 

2019 



 

Mayoritas pasien non BPJS 

memiliki penilaian yang cukup. Pada 

dimensi reliability 82.8 % pasien 

BPJS memberikan penilaian yang 

cukup, begitu juga pada dimensi 

emphaty sebanyak 93.1 % dan 

dimensi assurance sebanyak 75.9 %. 

 

2. Analisi Bivariat 

 

Tabel 4.8 Crosstabs Kepuasan 

Pasien BPJS Dengan Mutu 

Pelayanan Kesehatan Poli Ibu 

Hamil Puskesmas Temindung 

Tahun 2019 

Kepua

san 

Pasien 

Mutu Pelayanan 

Kesehatan Total 

P-

Val

ue Cukup Baik 

n % n % n % 

0.03

1 

Cukup 
1

0 

27.

8 

2

6 

72.

2 

3

6 

10

0 

Tinggi 3 7.5 
3

7 

92.

2 

4

0 

10

0 

Total 
1

3 

17.

1 

6

3 

82.

9 

7

6 

10

0 

*Chi Square 

Berdasarkan tabel 4.8 dari 36 

responden dengan kepuasan cukup, 

sebanyak 10 orang (27.8 %) 

memberikan penilaian cukup 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 26 orang (72.2 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. Dari 40 

responden kepuasan tinggi, sebanyak 

3 orang (7.5 %) memberikan 

penilaian cukup terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dan 37 orang 

(92.2 %) memberikan penilaian baik 

terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

Analisis hubungan antara 

kepuasan pasien BPJS terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dilakukan 

menggunakan rumus chi square 

dengan taraf signifikan alpha 5 %. 

Hasil nilai probability value (p 

value) = 0.031 < α 0.05 dengan 

sendirinya Ho ditolak yang artinya 

ada hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pasien BPJS terhadap mutu 

pelayanan kesehatan di poli ibu 

hamil Puskesmas Temindung. 

 

Tabel 4.9 Crosstabs Kepuasan 

Pasien Non BPJS Dengan Mutu 

Pelayanan Kesehatan Poli Ibu 

Hamil Puskesmas Temindung 

Tahun 2019 

Kepuasan 

Pasien 

Mutu Pelayanan 

Kesehatan Total 

P-

Val

ue Cukup Baik 

n % n % n % 

1.00

0 

Rendah 4 80.0 1 20.0 5 100 

Cukup 12 85.7 2 14.3 14 100 

Tinggi 8 80.0 2 20.0 10 100 

Total 24 82.8 5 17.2 29 100 

* Kolmoghorov - Smirnov 

Berdasarkan tabel 4.9 dari 5 

responden dengan kepuasan rendah, 

sebanyak 4 orang (80.0 %) 

memberikan penilaian cukup 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 1 orang (20.0 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. Dari 14 

responden kepuasan cukup, sebanyak 

12 orang (85.7 %) memberikan 

penilaian cukup terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dan 2 orang 

(14.3 %) memberikan penilaian baik 

terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

Dari 10 responden kepuasan cukup, 

sebanyak 8 orang (80.0 %) 

memberikan penilaian cukup 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 2 orang (20.0 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. 

Analisis hubungan antara 

kepuasan pasien Non BPJS terhadap 

mutu pelayanan kesehatan dilakukan 

menggunakan uji Kolmogoghorov - 

Smirnov. Hasil nilai probability 

value (p value) = 1.000 > α 0.05 

dengan sendirinya Ho diterima yang 



 

artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kepuasan pasien 

Non BPJS terhadap mutu pelayanan 

kesehatan di poli ibu hamil 

Puskesmas Temindung. 

 

Pembahasan 

1. Gambaran Karakteristik 

Responden 

Pada karakteristik umur 

menunjukkan bahwa mayoritas 

responden BPJS (36.8 %) maupun 

non BPJS (65.5 %) berumur 25-35 

tahun. Kondisi ini cukup baik karena 

mayoritas ibu hamil berada pada 

rentang usia aman untuk hamil. 

Menurut padila (2014), umur sangat 

menentukan status kesehatan ibu, ibu 

dikatakan beresiko tinggi apabila ibu 

hamil berusia sibawah 20 tahun dan 

diatas 35 tahun. Umur dibawah 20 

tahun dikhawatirkan mempunyai 

resiko komplikasi yang erat 

kaitannya dengan kesehatan 

reproduksi wanita, diatas umur 35 

tahun mempunyai resiko tinggi 

karena adanya kemunduran fungsi 

alat reproduksi, dan kasus kematian 

maternal lebih tinggi pada ibu yang 

hamil dengan usia beresiko.  

Karakteristik pendidikan 

mayoritas pasien BPJS (40.8 %) 

maupun pasien non BPJS (62.1 %) 

adalah tamatan sma. Tingkat 

pendidikan yang baik akan 

mempengaruhi dalam penilaian 

kepuasan terhadap mutu pelayanan 

yang dirasakan karena ibu dapat 

lebih mudah dalam menerima dan 

memahami informasi yang diberikan 

oleh pelayan kesehatan.  

Sedangkan berdasarkan 

karakteristik pekerjaan mayoritas 

pasien BPJS (69.7 %) dan non BPJS 

(86.2%) adalah ibu rumah tangga. 

Ibu rumah tangga lebih mempunyai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambaran Kepuasan 

Berdasarkan 5 Dimensi Mutu 

Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada tabel 4.7 menunjukkan dari 105 

respoden yang terdiri dari 76 pasien 

BPJS dan 29 pasien non BPJS. 

Mayoritas pasien BPJS memiliki 

penilaian yang baik. Pada dimensi 

tangibles 53.9 % pasien BPJS 

memberikan penilaian yang baik, 

begitu juga pada dimensi reability 

sebanyak 53.9 %, dimensi 

responsiveness sebanyak 86.8 %,  

dan dimensi emphaty sebanyak 100 

%.  

Mayoritas pasien non BPJS 

memiliki penilaian yang cukup. Pada 

dimensi reliability 82.8 % pasien 

BPJS memberikan penilaian yang 

cukup, begitu juga pada dimensi 

emphaty sebanyak 93.1 % dan 

dimensi assurance sebanyak 75.9 %. 

Menurut Muninjaya (2011), 

pelayanan yang bermutu terbentuk 

dari dimensi Service Quality. 

Dengan memperhatikan dimensi 

tersebut, maka pemberi pelayanan 

kesehatan dapat membentuk 

banyak waktu untuk melakukan 

pemeriksaan di puskesmas dari pada 

ibu yang bekerja. 

Untuk mayoritas alamat pasien 

BPJS dan non BPJS (100 %) 

beralamat dalam wilayah kerja 

Puskesmas Temindung. Beralamat 

dalam wilayah kerja temindung 

yaitu meliputi dari 2 kelurahan yaitu 

Sungai Pinang Dalam dan Mugirejo. 

Maka dari itu banyak ibu hamil 

yang beralamat di kelurahan sungai 

pinang dalam dan mugirejo 

memeriksakan kehamilannya di 

puskesmas teemindung dikarenakan 

dekat dengan rumah.  



 

pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Dimensi tersebut adalah sebagai 

berikut yang pertama reliability 

(kehandalan) yaitu dimensi mutu 

pelayanan berupa kemampuan 

memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan dengan segera, 

memuaskan dan konsisten. Dimensi 

kedua responsiveness (ketanggapan) 

yaitu dimensi mutu pelayanan berupa 

kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tanggap. 

Dimensi ketiga assurance (jaminan) 

yaitu dimensi mutu pelayanan berupa 

pengetahuan, kesopanan, 

keterampilan dalam memberikan 

informasi. Dimensi keempat 

emphaty (empati) yaitu dimensi 

mutu pelayanan berupa rasa peduli 

untuk memberikan perhatian secara 

individual kepada pelanggan, 

kemudahan dalam memberikan 

komunikasi yang baik dan 

memahami kebutuhan pelanggan. 

Dimensi kelima tangible (bukti fisik) 

yaitu dimensi mutu pelayanan berupa 

penampilan fisik dari fasilitas dan 

perlengkapan yang memadai seperti 

gedung, tersedianya tempat parkir, 

kebersihan, kerapihan dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan 

peralatan komunikasi dan 

penampilan karyawan.  

Menurut peneliti 5 dimensi mutu 

pelayanan kesehatan sangatlah 

penting karena dengan 

memperhatikan dimensi tersebut, 

maka pemberi pelayanan kesehatan 

dapat membentuk pelayanan 

kesehatan yang bermutu serta 

memberikan kenyamanan pada 

pasien, sehingga dapat meningkatkan 

keinginan pasien untuk berobat ke 

puskesmas dan meningkatkan derajat 

kesehatan.  

Disamping itu pada dimensi 

emphaty mayoritas dari pasien BPJS 

menilai mutu pelayanan baik 

dikarenakan pasien menganggap 

petugas menjalin hubungan yang 

baik dengan pasien dan memberikan 

informasi yang mudah dimengerti 

oleh pasien, sedangkan mayoritas 

dari pasien non BPJS menilai mutu 

pelayanan cukup dikarenakan 

petugas memberikan informasi yang 

mudah dimengerti oleh pasien tetapi 

menurut pasien petugas belum 

memberikan kemudahan dalam 

pelayanan kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan  pasien. 

 

3. Hubungan Kepuasan Pasien 

BPJS Terhadap Mutu 

Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas Temindung 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada tabel 4.8 dari 36 responden 

dengan kepuasan cukup, sebanyak 10 

orang (27.8 %) memberikan 

penilaian cukup terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dan 26 orang 

(72.2 %) memberikan penilaian baik 

terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

Dari 40 responden kepuasan tinggi, 

sebanyak 3 orang (7.5 %) 

memberikan penilaian cukup 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 37 orang (92.2 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. 

Analisis hubungan antara 

kepuasan pasien BPJS terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dilakukan 

menggunakan rumus chi square 

dengan taraf signifikan alpha 5 %. 

Hasil nilai probability value (p 

value) = 0.031 < α 0.05 dengan 

sendirinya Ho ditolak yang artinya 

ada hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pasien BPJS terhadap mutu 



 

pelayanan kesehatan di poli ibu 

hamil Puskesmas Temindung. 

Kepuasan menurut Oliver dalam 

(Sari, 2008) merupakan tingkat 

perasaan seseorang (pelanggan) 

setelah membandingkan antara 

kinerja atau hasil yang dirasakan 

(pelayanan yang diterima dan 

dirasakan) dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya Rahmayanty (2013) 

mendefinisikan kepuasan pasien 

adalah evaluasi positif dari dimensi 

pelayanan yang beragam yang 

diberikan pemberi jasa pelayanan. 

Kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang (pelanggan) setelah 

membandingkan antara kinerja atau 

hasil yang dirasakan (pelayanan yang 

diterima dan dirasakan) dengan yang 

diharapkannya (Sari, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Chyntia Saputri 

(2017) tentang hubungan mutu 

pelayanan dengan tingkat kepuasan 

pasien peserta BPJS di ruang rawat 

inap penyakit dalam RSUD dr. H 

abdul moeloek. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara mutu 

pelayanan terhadap kepuasan pasien 

di ruang rawat inap penyakit dalam 

RSUD dr. H abdul moeloek. 

Perbedaan dengan penelitian 

sekarang respondennya ibu hamil 

yang berkunjung ke puskesmas, dan 

variable yang digunakan. 

Menurut peneliti terwujudnya 

kesan tersebut tidak terlepas dari 

peran BPJS yang selama ini sebagai 

pihak ketiga dalam asuransi 

kesehatan. BPJS berwenang  

memberikan kontrol kepada pihak 

PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) 

termasuk puskesmas sebagai mitra 

kerjanya dan kewenangan ini juga 

sudah dilaksanakan secara baik. 

Adanya keluhan pasien yang sampai 

kepada pengelola BPJS akan menjadi 

bahan masukan kepada pihak PPK. 

Oleh karenanya pada saat ini banyak 

pihak PPK (puskesmas,  rumah sakit, 

dokter keluarga) sudah memberikan 

pelayanan yang berkualitas sehingga 

mendekati harapan pelanggan 

(pasien).  

Disamping faktor dari provider 

tersebut, masalah kepuasan pada 

dasarnya merupakan masalah yang 

sifatnnya subyektif. Oleh karenanya 

penilaian mengenai pemenuhan 

harapan juga sangat subyektif dan 

sangat tergantung dari penilaian 

subyektif pasien.  

Disamping itu dari hasil 

penelitian telah ditemukan 

pernyataan bahwa pada mutu 

pelayanan baik tetapi kepuasan 

masih cukup. Penyataan tersebut 

juga pada dasarnya merupakan 

masalah yang sifatnya subjektif, oleh 

karenanya walaupun mutu pelayanan 

yang diberikan sudah berkualitas 

baik dari petugas, fasilitas, dan 

lingkungan tetapi jika pasien sedang 

merasa kurang nyaman baik dari 

faktor internal maupun eksternal 

maka dapat mempengaruhi kepuasan 

pasien tersebut. Subyektifitas itu 

sendiri sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik masing-masing orang, 

mulai dari latar belakang usia, 

pendidikan, pekerjaan, penghasilan 

maupun faktor yang lain. 

 

4. Hubungan Kepuasan Pasien 

Non BPJS Terhadap Mutu 

Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas Temindung 

Berdasarkan tabel 4.9 dari 5 

responden dengan kepuasan rendah, 

sebanyak 4 orang (80.0 %) 

memberikan penilaian cukup 



 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 1 orang (20.0 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. Dari 14 

responden kepuasan cukup, sebanyak 

12 orang (85.7 %) memberikan 

penilaian cukup terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dan 2 orang 

(14.3 %) memberikan penilaian baik 

terhadap mutu pelayanan kesehatan. 

Dari 10 responden kepuasan cukup, 

sebanyak 8 orang (80.0 %) 

memberikan penilaian cukup 

terhadap mutu pelayanan kesehatan 

dan 2 orang (20.0 %) memberikan 

penilaian baik terhadap mutu 

pelayanan kesehatan. 

Analisis hubungan antara 

kepuasan pasien Non BPJS terhadap 

mutu pelayanan kesehatan dilakukan 

menggunakan uji Kolmogoghorov - 

Smirnov. Hasil nilai probability 

value (p value) = 1.000 > α 0.05 

dengan sendirinya Ho diterima yang 

artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kepuasan pasien 

Non BPJS terhadap mutu pelayanan 

kesehatan di poli ibu hamil 

Puskesmas Temindung. 

Sebagaimana telah diuraikan di 

atas bahwa pada prinsipnya kepuasan 

itu adalah tingkat perasaan seseorang 

(pelanggan) setelah membandingkan 

antara kinerja atau hasil yang 

dirasakan (pelayanan yang diterima 

dan dirasakan) dengan yang 

diharapkan. Rahmayanty (2013) juga 

mendukung definisi kepuasan pasien 

dengan menyatakan bahwa kepuasan 

itu merupakan evaluasi positif dari 

dimensi pelayanan yang beragam. 

dengan Wijono yang dikutip 

Nugroho (2009) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan di rumah sakit 

atau organisasi pelayanan kesehatan 

lainnya dipengaruhi banyak faktor 

antara lain pendekatan dan perilaku 

petugas, mutu informasi, prosedur 

perjanjian, waktu tunggu, fasilitas 

umum yang tersedia, fasilitas 

perhotelan untuk pasien seperti mutu 

makanan, pengaturan kunjungan dan 

"privasi" outcome terapi dan 

perawatan yang diterima. Selain itu 

juga dipengaruhi faktor jenis 

kelamin, usia pasien, pendidikan, 

kominiksai terapeutik, sikap dan 

pendekatan stap, kualitas pelayanan 

(Budiastuti dalam  Liestriana, 2010). 

Menurut peneliti terwujudnya 

kepuasan pasien non BPJS juga 

terkait dengan karakteristik masing-

masing pasien, mulai dari latar 

belakang usia,  pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan maupun 

faktor yang lain. 

 

Kesimpulan 

1. Jumlah responden yang 

didapatkan di poli ibu hamil 

Puskesmas Temindung sebanyak 

105 responden yang terdiri dari 76 

pasien BPJS dan 29 pasien umum. 

Karakteristik responden terdiri 

dari umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan alamat. Karakteristik umur 

menunjukkan bahwa mayotitas 

responden BPJS (36.8 %) maupun 

non BPJS (65.5 %) berumur 25-

35 tahun. Karakteristik 

pendidikan mayoritas pasien 

BPJS (40.8 %) maupun pasien 

non BPJS (62.1 %) adalah 

tamatan SMA. Karakteristik 

pekerjaan mayoritas pasien BPJS 

(69.7 %) dan non BPJS (86.2%) 

adalah ibu rumah tangga. 

Sedangkan pada karakteristik 

alamat pasien yaitu mayoritas 

alamat pasien BPJS dan non BPJS 

(100 %) beralamat dalam wilayah 

kerja Puskesmas Temindung. 



 

2. Gambaran kepuasan pasien 

berdasarkan 5 dimensi mutu 

pelayanan kesehatan mayoritas 

pasien BPJS memiliki penilaian 

yang baik. Pada dimensi tangibles 

53.9 % pasien BPJS memberikan 

penilaian yang baik, begitu juga 

pada dimensi reability sebanyak 

53.9 %, dimensi responsiveness 

sebanyak 86.8 %,  dan dimensi 

emphaty sebanyak 100 %. 

Gambaran kepuasan pasien 

berdasarkan 5 dimensi mutu 

pelayanan kesehatan mayoritas 

pasien non BPJS memiliki 

penilaian yang cukup. Pada 

dimensi reliability 82.8 % pasien 

non BPJS memberikan penilaian 

yang cukup, begitu juga pada 

dimensi emphaty sebanyak 93.1 

% dan dimensi assurance 

sebanyak 75.9 %. 

3. Hubungan kepuasan pasien BPJS 

terhadap mutu pelayanan 

kesehatan di Puskesmas 

Temindung pada hasil dari nilai 

probability value (p value) = 

0.031 < α 0.05 dengan sendirinya 

Ho ditolak yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pasien BPJS terhadap 

mutu pelayanan kesehatan di poli 

ibu hamil Puskesmas Temindung. 

4. Hubungan kepuasan pasien non 

BPJS terhadap mutu pelayanan 

kesehatan di Puskesmas 

Temindung pada hasil nilai 

probability value (p value) = 

1.000 > α 0.05 dengan sendirinya 

Ho diterima yang artinya tidak 

ada hubungan yang signifikan 

antara kepuasan pasien Non BPJS 

terhadap mutu pelayanan 

kesehatan di poli ibu hamil 

Puskesmas Temindung. 

 

Saran  

1. Bagi Peneliti  

Peneliti berharap dapat 

menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman yang 

sangat berarti serta sebagai bahan 

bahan untuk penerapan ilmu yang 

telah diperoleh selama dibangku 

kuliah dalam hal mutu pelayanan 

kesehatan pada puskesmas. 

2. Bagi Responden 

Ibu hamil diharapkan agar selalu 

aktif dalam melakukan kunjungan 

kehamilan agar dapat dipantau 

kesehatan ibu dan janinnya, 

sehingga dapat mencegah atau 

terhindar dari berbagai penyakit 

beresiko pada saat hamil, bersalin, 

atau masa nifas.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti diharapkan dapat 

memperluas objek penelitian 

sehingga penelitian dapat bersifat 

general. 

4. Bagi Puskesmas Temindung 

Puskesmas sebagai tempat 

pelayanan kesehatan dasar agar 

dapat memfasilitasi petugas 

kesehatan dalam memberikan 

pelayanan yang baik dan optimal 

berdasarkan 5 mutu pelayanan 

kesehatan, sehingga  memberikan 

kenyamanan pada pasien. Agar 

dapat meningkatkan keinginan 

pasien untuk berobat ke 

puskesdan meningkatkan derajat 

kesehatan. 

5. Bagi Ilmu Kebidanan 

Jurusan kebidanan lebih 

mendalami pembelajaran 

mengenai mutu pelayanan 

kesehatan sehingga nantinya saat 

melakukan praktek atau saat 

menjadi tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan harapan pasien.  
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