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ABSTRAK 
 

Puskesmas dalam sistem JKN/ BPJS memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS kesehatan. 
Apabila pelayanan puskesmas yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta JKN yang 
memanfaatkan pelayanan kesehatan, namun dapat terjadi sebaliknya jika pelayanan dirasakan 
kurang memadai Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dapat ditentukan dengan 
membandingkan persepsi dari pelayanan yang diterima dengan harapan terhadap pelayanan yang 
diberikan. Tujuan penelitian mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 
BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 
pendekatan cross sectional Populasi adalah semua pasien peserta BPJS yang datang berkunjung ke 
Puskesmas Sungai Ulin pada bulan Januari – Maret 2019 sebanyak 651 orang dan Sampel pada 
penelitian ini adalah pasien peserta BPJS yang datang berkunjung ke Puskesmas Sungai Ulin pada 
bulan Mei 2019 dengan teknik pengambilan sampel secara accidental random sampling sebanyak 
87 responden. Instrument penelitian menggunakan wawancara kuesioner dan analisa data dengan 
chi square. Berdasarkan hasil penelitian didapat mayoritas kepuasan pasien peserta BPJS adalah 
tidak puas sebesar 72 responden (82,8%), ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 
berdasarkan dimensi reliability (ρ-value = 0,009),tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan 
kepuasan pasien berdasarkan dimensi responsivenes (ρ-value = 0,341), ada hubungan kualitas 
pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi assurance (ρ-value = 0,000), tidak ada 
hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi emphaty (ρ-value = 
0,058) dan tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi 
tangibles peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 (ρ-value = 0,102). Diharapkan 
masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan yang diberikan Puskesmas sehingga kepuasan pasien 
dapat meningkat. 
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The Public Health Center within the JKN/BPJS system has a big role for BPJS health participants. 
If the Public Health Center service is given well, there will be more JKN participants who utilize 
health services, but it can happen otherwise if the service is felt inadequate Customer satisfaction 
with service quality can be determined by comparing perceptions of services received with the 
expectation of the services provided. The aim of the study was to determine the relationship of 
quality of service with satisfaction of BPJS patients in the Public Health Center of Sungai Ulin in 
2019. This study was an analytical study with cross sectional approach. in this study the BPJS 
participants came to the Public Health Center of Sungai Ulin in May 2019 with 87 respondents 
using the accidental random sampling technique. The research instrument used interview 



 

 

questionnaires and data analysis with chi square. Based on the results of the study, the majority of 
BPJS participant satisfaction is not satisfied at 72 respondents (82,8%), there is a relationship 
between service quality and patient satisfaction based on reliability dimensions (ρ-value =  0,009), 
no relationship between the quality of service and patient satisfaction based on the dimension of 
responsiveness (ρ-value =  0,341), there is a relationship between service quality and patient 
satisfaction based on the assurance dimension (ρ = 0,000), no a relationship between quality of 
service and patient satisfaction based on emphaty dimensions (ρ-value = 0.058) and none 
relationship between service quality and patient satisfaction based on the tangibles dimension of 
BPJS participants in Public Health Center of Sungai Ulin in 2019 

 (ρ-value =  0.102). It is hoped that the community can utilize the services provided by the Public 
Health Center so that patient satisfaction can increase. 
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PENDAHULUAN 
Kebutuhan pelayanan kesehatan tidak lagi hanya sekedar untuk memperoleh pengobatan dan 

perawatan tetapi juga membutuhkan pelayanan kesehatan dalam upaya pemeliharaan dan 
pencegahan. Dengan demikian Puskesmas mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 
pelayanannya yang bukan hanya pelayanan pengobatan dan rehabilitasi tetapi juga pelayanan 
pencegahan serta peningkatan kesehatan  (Alamsyah, 2011). 

Era Globalisasi mengakibatkan arus kompetisi terjadi di segala bidang termasuk bidang 
kesehatan semakin ketat. Untuk mempertahankan eksistensinya, maka setiap organisasi pelayanan 
kesehatan dan semua elemen didalamnya harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan secara 
berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan juga perlu dilakukan oleh unit pelayanan 
kesehatan termasuk Puskesmas (Irwanto, 2017). 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi  kesehatan fungsional yang 
merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat 
di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah 
kerjanya dalam  bentuk kegiatan pokok. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan 
pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), 
promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut 
ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, 
sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2012). 

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan 
terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan 
sumber daya secara wajar, efisien, efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan 
masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan 
etika yang baik (Azwar, 2011). 

Pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, atau Institusi Pelayanan Kesehatan 
lainnya, merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, saling 
tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Mutu pelayanan kesehatan di 
puskesmas dan rumah sakit adalah produk akhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit antara 
berbagai komponen atau aspek pelayanan (Bustami, 2011). 

Puskesmas dalam sistem JKN/ BPJS memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS 
kesehatan. Apabila pelayanan puskesmas yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta 
JKN yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, namun dapat terjadi sebaliknya jika pelayanan 
dirasakan kurang memadai (Hasbi, 2012). 

Kualitas pelayanan di Puskesmas tergantung dari waktu pelayanan (makin singkat makin 
disenangi pasien), tempatnya pelayanan, kelancaran pelayanan, biaya (makin murah makin 
diminati), dan penanganan yang efektif. Pasien memilih pelayanan dengan mempertimbangkan 



 

 

kenyamanan pelayanan, kualitas keterampilan pelayanan dan biaya promosi/iklan. Kepuasan 
pelanggan terhadap kualitas pelayanan dapat ditentukan dengan membandingkan persepsi dari 
pelayanan yang diterima dengan harapan terhadap pelayanan yang diberikan. Jika harapan itu 
terlampaui, pelayanan tersebut dirasakan sebagai kualitas yang luar biasa dan juga menjadi kejutan 
yang menyenangkan. Jika harapan tidak terlampaui, kualitas pelayanan tersebut diang- gap tidak 
dapat diterima atau mengecewakan konsumen dan jika harapan sama dengan pelayanan yang 
dirasakan, kualitasnya memuaskan (Rizal, 2014). 

Puskesmas Sungai Ulin merupakan salah satu Puskesmas yang terletak di Kota Banjarbaru dan 
bertanggung jawab dalam upaya kesehatan tingkat pertama di wilayah Kelurahan Sungai Ulin. 
Berdasarkan data kunjungan pasien di Puskesmas Ulin tahun 2017 sebesar 19.976 dengan kunjungan 
pasien BPJS sebesar 7.146 orang (35,8%) meningkat pada tahun 2018 kunjungan pasien sebesar 
20.350 orang dengan kunjungan pasien BPJS sebesar 7.668 orang (37,8%). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Maret 2019 melalui 
hasil observasi dan wawancara yang  peneliti  lakukan pada beberapa pasien pengguna layanan 
BPJS, sebagian besar menyampaikan cukup puas dengan beberapa catatan, diantaranya 6 dari 10 
orang pasien pengguna BPJS mengatakan bahwa pelayanan yang diterima tidak sama dengan 
pelayanan yang diberikan ke pasien umum atau non BPJS, pasien miskin pengguna BPJS mendapat 
alur administrasi yang terkesan lebih rumit dan lama dibandingkan dengan pasien umum atau non 
BPJS sehingga pasien merasa kurang puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
petugas. 

Fenomena tentang ketidakpuasan pasien BPJS tersebut dapat terjadi karena dua faktor yaitu 
faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu pasien BPJS menganggap prosedur pemeriksaan 
dan administrasi pasien BPJS yang berjenjang dan validasi data kepesertaan yang memerlukan 
waktu dianggap berbelit-belit atau karena faktor internal yakni pelayanan yang diberikan oleh 
petugas kesehatan kepada pasien BPJS kurang baik sehingga pasien merasa kurang puas. Analisa 
dari data kunjungan di Puskesmas Sungai Ulin tampak bahwa angka cakupan kunjungan pasien 
BPJS masih kurang dibandingkan kunjungan pasien umum yaitu sekitar 40% dari penderita non-
BPJS (Data Laporan Bulanan Puskesmas Sungai Ulin Januari-Maret 2019). 
Berdasarkan fenomena dan data tersebut maka peneliti bermaksud untuk menganalisa hubungan 
antara kualitas pelayanan kesehatan terhadap tingkat kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Sungai 
Ulin tahun 2019 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana 
dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisa dinamika korelasi antara 
fenomena, baik antara faktor risiko dengan efek, antar faktor risiko, maupun antar faktor efek. 
Rancangan penelitian cross sectional yaitu variabel sebab dan akibat yang terjadi diukur atau 
dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2012). 
Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 

2012).  Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien peserta BPJS yang datang 
berkunjung ke Puskesmas Sungai Ulin pada bulan Januari – Maret 2019 sebanyak 651 
orang. 

2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel pada penelitian ini adalah pasien peserta BPJS yang 
datang berkunjung ke Puskesmas Sungai Ulin pada bulan Mei 2019. Teknik pengambilan 
sampel secara accidental random sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel 
yaitu menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut : 

    � = �1+�岫�2岻 
Keterangan : 
n  = Besar sampel 
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N  = Besar populasi 
d = tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan 90% 

Pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan menggunakan error 10%.  
n =                  N 
                  N.d² + 1 
 
n =                   651                     = 86,68 
              (651).(0,10)2 + 1 

Dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan untuk adalah 87 responden. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara 
menggunakan alat bantu kuesioner terdiri dari kuesioner kualitas pelayanan sebanyak 24 item dan 
kepuasan sebanyak 10 item. 
Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah kualitas pelayanan kesehatan dan yang 
merupakan variabel terikat adalah kepuasan pasien peserta BPJS. 
Teknik analisis ini menggunakan analisa univariate bertujuan untuk mengetahui mengetahui 
distribusi frekuensi meliputi kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS dan Untuk 
menilai apakah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat bermakna secara statistik maka 
dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-Square dengan taraf signifikan 95% dan nilai 
kemaknaan 5%.Aturan yang berlaku untuk interpretasi uji Chi-Square pada analisis menggunakan 
SPSS. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin di Puskesmas Sungai Ulin 
tahun 2019 

Jenis N % 
Laki-laki 31 35.6 
Perempuan 56 64.4 
Jumlah 87 100 

Dari tabel jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 56 responden , sebesar (64,4%). 

b. Umur 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur di Puskesmas Sungai Ulin tahun 
2019 

Umur  N % 
20-30 tahun 42 48.3 
31-40 tahun 33 37.9 
41-50 tahun 7 8.0 
51-60 tahun 4 4.6 
> 60 tahun 1 1.1 
Jumlah 87 100 

Dari tabel umur menunjukkan bahwa mayoritas berumur 20-30 tahun sebanyak 42 
responden, sebesar (48,3%). 

c. Pendidikan 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan di Puskesmas Sungai Ulin 
tahun 2019 

Pendidikan N % 
SD 24 27.6 
SMP 18 20.7 
SMA 25 28.7 
Perguruan Tinggi 20 23.0 
Jumlah 87 100 

Dari tabel pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 
25 responden, sebesar (28,7%). 



 

 

d. Pekerjaan 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan di Puskesmas Sungai Ulin 
tahun 2019 

Pekerjaan N % 
Buruh 5 5.7 
Ibu Rumah Tangga 29 33.3 
Karyawan Swasta 25 28.7 
Pensiun 1 1.1 
PNS 3 3.4 
Wiraswasta 24 27.6 
umlah 87 100 

Dari tabel pekerjaan menunjukkan bahwa mayoritas ibu rumah tangga sebanyak 29 
responden, sebesar (33,3%). 

1. Analisis Univariat 
a. Kepuasan  

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 

Kepuasan N % 
Puas 15 17.2 
Tidak puas 72 82,8 
Jumlah 87 100 

Dari tabel kepuasan menunjukkan bahwa mayoritas kepuasan pasien peserta BPJS 
adalah tidak puas yang berjumlah sebanyak 72 responden, sebesar (82,8%). 

b. Kualitas Pelayanan 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 
reliability peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 

Dimensi Reliability N % 
Baik 21 24.1 
Cukup 19 21,8 
Kurang 47 54,0 
Jumlah 87 100 

Dari tabel Dimensi reliabilty menunjukkan bahwa mayoritas kualitas pelayanan 
berdasarkan dimensi reliability pasien peserta BPJS adalah kurang yang berjumlah 
sebanyak 47 responden, sebesar (54%). 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 
responsivenes peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 

Dimensi Responsivenes N % 
Baik 53 60.9 
Cukup 24 27.6 
Kurang 10 11.5 
Jumlah 87 100 

Dari tabel dimensi responsivenes menunjukkan bahwa mayoritas kualitas pelayanan 
berdasarkan dimensi responsivenes pasien peserta BPJS adalah baik yang berjumlah 
sebanyak 53 responden, sebesar (60,9%). 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 
assurance peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 

Dimensi Assurance N % 
Baik 19 21.8 
Cukup 11 12.6 
Kurang 57 65.5 
Jumlah 87 100 



 

 

DAri tabel assurance menunjukkan bahwa mayoritas kualitas pelayanan berdasarkan 
dimensi assurance pasien peserta BPJS adalah kurang yang berjumlah sebanyak 57 
responden, sebesar (65,5%). 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 
emphaty peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 

Dimensi emphaty N % 
Baik 27 31.0 
Cukup 36 41.4 
Kurang 24 27.6 
Jumlah 87 100 

Dari tabel emphaty menunjukkan bahwa mayoritas kualitas pelayanan berdasarkan 
dimensi emphaty pasien peserta BPJS adalah cukup yang berjumlah sebanyak  36  
responden, sebesar (41,4%). 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas pelayanan peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi tangibles  

Dimensi Tangibles n % 
Baik 22 25.3 
Cukup 46 52.9 
Kurang 19 21.8 
Jumlah 87 100 

DARI tabel Tangibles menunjukkan bahwa mayoritas kualitas pelayanan berdasarkan 
dimensi tangibles pasien peserta BPJS adalah cukup yang berjumlah sebanyak  46  
responden, sebesar (52,9%). 

2. Analisis Bivariat 
a. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 

Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi reliability  
Tabulasi silang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi reliability  

 
Reliability 

Kepuasan Pasien 
Puas Tidak puas Jumlah 
N % n % N % 

Baik + Cukup 12 30 28 70 40 100 
Kurang 3 6,4 44 93,6 47 100 
Jumlah 15 17,2 72 82,8 87 100 
p value = 0,009 

Berdasarkan tabulasi silang reliability dan kepuasan pasien dapat diketahui bahwa 
dari 87 responden mayoritas kualitas pelayanan kurang yang berjumlah 47 responden 
dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi reliability adalah tidak puas yang 
berjumlah sebanyak 44 responden, sebesar (93,6%).  

Berdasarkan uji statistik uji chi square (x2) didapat nilai signifikan (p) yaitu 
sebesar 0,009 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima berarti ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 
peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi reliability . 

b. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi responsivenes  
Tabulasi silang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi responsivenes 

 
Responsivenes 

Kepuasan Pasien 
Puas Tidak puas Jumlah 
N % n % N % 

Baik 7 13,2 46 86,8 53 100 
Cukup + Kurang 8 23,5 26 76,5 34 100 
Jumlah 15 17,2 72 82,8 87 100 
p value = 0,341 



 

 

 
Berdasarkan tabulasi silang responsivenes dan kepuasan pasien dapat diketahui 

bahwa dari 87 responden mayoritas kualitas pelayanan baik yang berjumlah 53 
responden dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi responsivenes adalah tidak 
puas yang berjumlah sebanyak  46 responden, sebesar (86,8%). 

Berdasarkan uji statistik uji chi square (x2) didapat nilai signifikan (p) yaitu 
sebesar 0,341 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p > 0,05 sehingga Ho 
diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan 
kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019  berdasarkan 
dimensi responsiveness. 

c. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi assurance  
Tabulasi silang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi assurance  

 
Assurance 

Kepuasan Pasien 
Puas Tidak puas Jumlah 
N % n % N % 

Baik + Cukup 13 43,3 17 56,7 30 100 
Kurang 2 3,5 55 96,5 57 100 
Jumlah 15 17,2 72 82,8 87 100 
p value = 0,000 

Berdasarkan tabulasi silang assurance dan kepuasan pasien dapat diketahui bahwa 
dari 87 responden mayoritas kualitas pelayanan kurang yang berjumlah 57 responden 
dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi assurance adalah tidak puas yang 
berjumlah sebanyak  55 responden, sebesar  (96,5%).  

Berdasarkan uji statistik uji chi square (x2) didapat nilai signifikan (p) yaitu 
sebesar 0,000 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima berarti ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 
peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 berdasarkan dimensi assurance.  

 
d. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 

Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi emphaty   
Tabulasi silang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 berdasarkan dimensi emphaty  

 
Emphaty 

Kepuasan Pasien 
Puas Tidak puas Jumlah 
N % n % N % 

Baik + Cukup 14 22,2 49 77,8 63 100 
Kurang 1 4,2 23 95,8 24 100 
Jumlah 15 17,2 72 82,8 87 100 
 p value = 0,058 

Berdasarkan tabulasi silang emphaty dan kepuasan pasien dapat diketahui bahwa 
dari 87 responden mayoritas kualitas pelayanan baik + cukup yang berjumlah 63 
responden dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi emphaty adalah tidak puas 
yang berjumlah sebanyak  49 responden, sebesar  (77,8%).  

Berdasarkan uji statistik uji chi square (x2) didapat nilai signifikan (p) yaitu 
sebesar 0,058 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga Ho 
diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan 
kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 berdasarkan 
dimensi emphaty.  

e. Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
Puskesmas Sungai Ulin Tahun 2019 berdasarkan dimensi tangibles  
Tabulasi silang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di 
puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 berdasarkan dimensi tangibles  



 

 

 
Tangibles 

Kepuasan Pasien 
Puas Tidak puas Jumlah 
N % n % N % 

Baik 1 4,5 21 95,5 22 100 
Cukup + Kurang 14 21,5 51 78,5 65 100 
Jumlah 15 17,2 72 82,8 87 100 
p value = 0,102 

 
Berdasarkan tabulasi silang tangibles dan kepuasan pasien dapat diketahui bahwa 

dari 87 sresponden mayoritas kualitas pelayanan cukup yang berjumlah 46 responden 
dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi tangibles adalah tidak puas yang 
berjumlah sebanyak 35 responden, sebesar (76,1%).  

Berdasarkan uji statistik uji chi square (x2) didapat nilai signifikan (p) yaitu 
sebesar 0,102 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p > 0,05 sehingga Ho 
diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan 
kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 berdasarkan 
dimensi tangibles. Tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 
berdasarkan dimensi tangibles pada pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin 
tahun 2019 (ρ-value  = 0,102). 

PENUTUP 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 tentang Hubungan 

kualitas pelayanan dengan kepuasan paien pesesrta BPJS di Puskemas Sungai Ulin Tahun 2019 
adalah sebagai berikut :  
1. Sebagian besar kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas sungai Ulin memiliki 

kepuasan pasien yang  tidak puas sebesar 72 responden (82,8%). 
2. Ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi reliability 

pada pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 (ρ-value  = 0,009) 
3. Tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

responsivenes pada pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 (ρ-value = 
0,341) 

4. Ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi assurance 
pada pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 (ρ-value  = 0,000) 

5. Tidak ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien berdasarkan dimensi 
emphaty pada pasien peserta BPJS di Puskesmas Sungai Ulin tahun 2019 (ρ-value  = 
0,058). 

Saran 
Bagi Responden Puskesmas Sungai Ulin : Kepada semua responden baik pasien peserta BPJS 
maupun pasien umum di Puskesmas Sungai Ulin Banjarbaru untuk memberikan tanggapan Positif 
terhadap Kualitas pelayanan di Puskesmas Sungai Ulin Seperti memberikan Kritik dan saran di 
kotak layanan yang telah disediakan agar dari Pihak Puskesmas sendiripun dapat mengevaluasi 
kualitas Pelayanan di Puskesmas Sungai Ulin dari sudut pandang mmasyarakat (Pasien). 
Bagi Puskesmas Sungai Ulin  : Kepada pihak Puskesmas Sungai Ulin memberikan kesempatan 
tenaga medis atau pegawai yang terkait diinstansinya  masing masing untuk mengikuti pelatihan , 
diharapkan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana para tenaga medis maupun 
pegawai Puskesmas Sungai Ulin yang terampil dibidangnya memberikan pelayanan di Puskesmas 
sungai Ulin dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan  pelayanan 
baik dari sarana prasarana maupun dari tenaga medis nya sendiri di Puskesmas Sungai Ulin 
Banjarbaru. 
Bagi Peniliti Selanjutnya : Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan, referensi 
dan bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat melakukan 
penelitian lebih dalam tentang kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pasien baik 
pasien peserta BPJS maupun Pasien umum dan dengan menambahkan variable baru seperti cara 
mengukur kualitas pelayanan, ataupun dimensi baru seperti Competence (Sikap Pegawai memiliki 
pengetahuan dan keterampilan), Acces (lokasi fasilitas kesehatan), courtesy (sikap sopan santun, 
respek perehatian, keramahan) communication (informasi yang mudah dipahami). 
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