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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Responden

Seperti yang diutarakan pada bab sebelumnya, bahwa responden dalam

penelitian ini adalah sebanyak 100 orang  yang terdiri dari masyarakat

Kelurahan Teluk Belitung dan Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung. Dengan

jumlah responden tersebut penulis mencoba untuk mengetahui Analisis

Kepuasan Masyarakat Pengguna Jamkesmas Dalam Menerima Pelayanan

Kesehatan Di Pusekesmas Teluk.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima Jamkesmas

dan Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung. Dari hasil survey di peroleh jumlah

sampel  100 responden. Gambaran umum penelitian ini meliputi jenis kelamin,

karakteristik umur, dan pendidikan.

5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin akan dilihat jumlah

distribusi masyarakat Kelurahan Teluk Belitung berdasarkan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.1  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.
Jenis kelamin Responden Persentase

Laki-laki 37 37%

Perempuan 63 63%

Total 100 100%

Sumber Data: Data diolahan, 2014.

Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung penerima kartu Jamkesmas yang

menjadi responden dalam penelitian ini lebih banyak perempuan 63 orang

(63%), bila dibandingkan dengan jumlah responden laki- laki 37 orang (37%),

hal ini dikarenakan populasi dan  sampel yang di ambil hanya pada masyarakat

penerima kartu Jamkesmas yang penulis jumpai saat melakukan pelayanan

kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung.

5.1.2 Responden Berdasarkan Umur

Secara teoritis factor umur seseorang mempunyai hubungan dan

ketertarikan yang kuat dengan  kemampuan seseorang dalam  melakukan

aktivitas pekerjaan sehari-hari. Karena itu disajukan pula data umur responden

dalam penelitian sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 5.2 Jumlah Responden Berdasarkan Umur.
Umur Responden Persentase

20-25 30 30%

26-30 52 52%

31 Tahun Keatas 18 18%

Jumlah 100 100%

Sumber Data: Data olahan, 2014

Dari tabel dapat diketahui bahwa usia responden antara 20-25  tahun 30

responden dengan presentase (30%), sedangkan usia 26-30  tahun 52 responden

dengan presentase (52%), dan  usia 31 Tahun keatas  18 responden dengan

presentase (18%). Rentang usia 26-30 tahun mendominasi masyarakat pengguna

kartu Jamkesmas  yang melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk

Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi menurut pendidikan akan dilihat jumlah

distribusi responden menurut jenjang pendidikannya, yang hasilnya dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan
Jenis kelamin Responden Persentase

Sarjana 5 5%

SMA Sederajat 33 33%

SLTP Sederajat 38 38%

SD Sederajat 24 24%

Jumlah 100 100%

Sumber Data: Data olahan, 2014

Responden yang mempunyai pendidikan SLTP Sederajat lebih

mendominasi dalam penelitian ini (38%). Hal ini menunjukkan tingkat

pendidikan masih rendah di Kelurahan Teluk Belitung di karenakan faktor

biaya.

5.2 Analisa Data

5.2.1 Observasi/Pengamatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi

yang penulis lakukan pada bulan November sebelum menyebarkan kuesioner

kepada responden. Dalam melakukan pengamatan penulis turun ke lapangan

yaitu di Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan

Meranti sebanyak 4 kali. Penulis mendapatkan data sebagai berikut :
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Tabel 5.4 Persentase Masyarakat Penerima Kartu Jamkesmas di
Kelurahan Teluk Belitung.

No Jumlah Seluruh Masyarakat Jumlah Masyarakat
Penerima Jamkesmas

1 6130 4117

100% 67,16%

Sumber: Kelurahan Teluk Belitung: 2014

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat

Kelurahan Teluk Belitung  yang berjumlah 6130 orang, hanya 4117 orang yang

menerima Kartu Jamkesmas.

Kemudian sarana dan prasarana juga menentukan dalam kualitas

pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Teluk Belitung. Berikut penulis

tampilkan sarana dan prasarana dari hasil observasi yang ada di Puskesmas

Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti untuk

mendukung kualitas pelayanan.

Tabel 5.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas Teluk
Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

No
Nama Sarana Puskesmas Teluk

Belitung

Kondisi
Jumlah

Layak Kurang

1

2

3

4

Ambulance

Sepeda Motor

Ruang Rawat Inap

Tabung Oksigen

2

2

5

11

1

0

0

0

3

2

5

11

Sumber: Puskesmas Teluk Belitung 2014
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana Puskesmas Teluk

Belitung yang ada di Kelurahan Teluk Belitung terdiri dari ambulance berjumlah

3 unit, 2 layak dan 1 kurang layak, sepeda motor berjumlah 2 unit dalam

keadaan layak, ruang rawat inap  berjumlah 5 buah dalam keadaan layak, dan

tabung oksigen berjumlah 11 buah dalam keadaan layak.

5.2.2. Kuesioner/Angket

Analisa data dari jawaban responden mengenai pernyataan yang

berhubungan dengan kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas dalam

menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana pernyataan dikelompokkan ke

dalam tabel berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian yang akan

penulis jelaskan sebagai berikut.

5.3 Analisis Kepuasan Masyarakat Pengguna Jamkesmas Dalam

Menerima Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah

fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Menurut

Lukman (dalam Harbani Pasolong 2013:144) menyatakan bahwa kepuasan

sebagaimana tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan kinerja

(hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Sejalan pandangan, Gibson dkk, dan
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Yulk, dijelaskan bahwa kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor

kebutuhan seseorang (pelanggan). Artinya, jika kebutuhan seseorang terpenuhi

maka orang tersebut merasa puas, demikian pula sebaliknya. Kemudian Tjiptono

menambahkan bahwa kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan dan

loyalitas pelanggan kepada perusahaan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara

sendiri atau secara bersama- sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun

masyarakat (Azwar, 1995). Menurut Evan (Astaqauliyah, 2008), dibandingkan

dengan kebutuhan hidup manusia yang lain, kebutuhan pelayanan kesehatan

mempunyai tiga cirri utama yang terjadi sekaligus dan unik yaitu: unicertainty,

asymetri of information dan externality. Ketiga cirri utama tersebut

menyebabkan pelayanan kesehatan sangat unik dibandingkan dengan produk

atau jasa lainnya.

Sendi pelayanan prima, dikembangkan menjadi 14 (empatbelas) unsur

yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur yang minimal yang harus ada

untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Prosedur pelayanan: kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
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b. Prasyarat pelayanan: prasyarat teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanan.

c. Kejelasan petugas pelayanan: keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan (nama, jabatan serta kewenagan dan tanggung

jawabnya).

d. Kedisiplinan petugas pelayanan: kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsisitensi waktu kerja

sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Tanggung jawab petugas pelayanan: kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dala penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan.

f. Kemampuan petugas pelayanan: tingkat keahlian dan keterampilan

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat.

g. Kecepatan pelayanan: Target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan

pelayanan.

h. Keadilan mendapatkan pelayanan: pelaksanann pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
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i. Kesopanaan dan keramahan petugas: sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan

ramah serta saling menghargai dan menghotmati.

j. Kewajaran biaya pelayanan: keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

k. Kepastian biaya pelayanan: kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

kepada biaya yang telah ditetapkan

l. Kepastian jadwal pelayanan:  pelaksanan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan

m. Kenyamanan lingkungan: kondisi sarana dan prasarana pelayanan

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa

nyaman kepada penerima pelayanan.

n. Keamanan pelayanan: terjaminnya tingkat keamanan unit

penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan.,

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan

terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

(Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004).

1.4 Faktor Prosedur Pelayanan

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai kemudahan tahapan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur

pelayanan yang dilihat dari indikator,  dapat dilihat dari jawaban responden pada

tabel berikut:
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Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Prosedur yang Mudah di Pahami Masyarakat yang ingin
Menggunakan Kartu Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

24

38

19

19

24%

38%

19%

19%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang

Puskesmas Teluk Belitung memberikan prosedur yang mudah di pahami

masyarakat yang ingin menggunakan kartu Jamkesmas dalam pelayanan

kesehatan sebanyak 38 orang (38%) responden menjawab ragu- ragu, responden

menjawab setuju  sebanyak 24 orang (24%). Responden yang menjawab sangat

tidak setuju 19 orang (19%), dan yang terakhir responden yang menjawab tidak

setuju adalah 19 orang (19%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena  masih adanya prosedur pelayanan yang

tidak dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat banyak memilih ragu-

ragu tentang prosedur pelayanan yang ingin menggunakan kartu Jamkesmas.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas Bapak Susilo yakni:
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“ya, terkadang petugas yang memberikan pelayanan menyulitkan
masyarakat sehingga menghambat masyarakat yang mau berobat dan
masyarakat lebih memilih tidak menggunakan Kartu Jamkesmas”.
(Wawancara, 03 Februari 2014, 09.30 WIB).

Hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala UPT

yakni dr. Suhadi yang mengatakan bahwa:

“Pegawai Puskesmas Teluk Belitung tidak memberikan prosedur yang
berbelit- belit dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ingin
menggunakan kartu Jamkesmas di Puskesmas Teluk Belitung dan
pegawai Puskesmas Teluk Belitung sudah memberikan pelayanan yang
prima”. (Wawancara, 28 Januari 2014,10.00 WIB).

Tabel 5.7 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Prosedur
Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Puskesmas Teluk Belitung
memberikan prosedur yang
mudah di pahamai masyarakat
yang ingin menggunakan kartu
Jamkesmas dalam pelayanan
Kesehatan.

24

(24)

38

(38)

19

(19)

19

(19)
100

Jumlah 24

(24)

38

(38)

19

(19)

19

(19)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator Prosedur Pelayanan menjawab setuju sebanyak 24 orang (24%),

kemudian responden yang menjawab ragu- ragu berjumlah 38 orang (38%),

selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 19 orang (19%),

dan responden yang menjawab sangat tidak setuju  sebanyak 19 orang (19%).
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Berdasarkan data diatas, diketahui lebih banyak responden mengatakan ragu-

ragu

1.5 Faktor Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

Untuk melihat jawaban responden tentang persyaratan Pelayanan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Jawaban Responden Tentang Syarat Administrasi yang di
Tetapkan oleh Puskesmas Teluk Belitung Sesuai dengan Jenis Pelayanan
yang diperlukan oleh Masyarakat.
No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

23

47

18

12

23%

47%

18%

12%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden syarat

administrasi yang di tetapkan oleh Puskesmas Teluk Belitung sesuai dengan

jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat sebanyak 47 orang (47%)

responden menjawab ragu- ragu, 23 orang (23%) responden menjawab setuju,
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18 orang (18%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 12 orang (12%)

menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-

ragu dengan jumlah responden  47 orang (47%), responden menjawab ragu- ragu

karena masih adanya syarat administrasi yang tidak sesuai dengan jenis

pelayanan yang diperlukan masyarakat.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak

Kepala UPT yanki dr. Suhadi tentang ketetapan persyaratan bagi masyarakat

pengguna kartu Jamkesmas, mengatakan bahwa:

“Ya tentu ada persyaratan yang harus diurus oleh masyarakat yang
ingin menggunakan Jamkesmas, tetapi jika masyarakat yang kurang
mampu ingin berobat dan harus ditangani dengan cepat, tapi belum
mempunyai kartu Jamkesmas tetap dilayani dan memberikan waktu
untuk mengurus kartu Jamkesmas tersebut. Untuk masalah persyaratan
kami hanya menetapkan untuk membawa kartu Jamkesmas saja”.
(Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB.)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“Setahu saya persyaratannya hanya membawa Kartu Jamkesmas atau
surat keterangan kurang mampu dari Desa atau Lurah”. (Wawancara,
03 Februari 2014, 09.30 WIB).
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Tabel 5.9 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Persyaratan Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Syarat administrasi yang
ditetapkan oleh Puskesmas
Teluk Belitung sesuai dengan
jenis pelayanan yang
diperlukan oleh masyarakat.

23

(23)

47

(47)

18

(18)

12

(12)
100

Jumlah 23

(23)

47

(47)

18

(18)

12

(12)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan hasil tanggapan reponden tentang indikator Persyaratan

Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel rekapitulasi diatas bahwa responden

yang menjawab ragu- ragu 47 orang (47%), responden yang menjawab setuju

sebanyak 23 orang (23%), responden yang menjawab tidak setuju 18 orang

(18%), sedangkan yang menjawab tidak baik sebanyak 12 orang (12%). Jadi

rata-rata responden menyatakan ragu- ragu.

1.6 Faktor Kejelasan Petugas Pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan

tanggungjawab). Untuk melihat jawaban responden tentang kejelasan petugas

pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.10 Jawaban Responden Tentang Puskesmas Teluk Belitung
Membuat Profil Semua Pegawai Beserta Tugas dan Fungsinya.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

15

25

44

16

15%

25%

44%

16%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang Puskesmas

Teluk Belitung membuat profil semua pegawai beserta tugas dan fungsinya

tersebut rata-rata responden menjawab tidak setuju yakni 44 orang (44%),

sedangkan yang menjawab ragu- ragu yakni 25 orang (25%), responden yang

menjawab sangat tidak setuju 16 orang (16%), dan yang terakhir responden yang

menjawab setuju yakni 15 orang (15%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan tidak setuju karena di Puskesmas Teluk Belitung tidak

membuat semua profil pegawai beserta tugas dan fungsinya sehingga

masyarakat banyak memilih tidak setuju.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kepala UPT Puskesmas

Teluk Belitung yakni dr. Suhadi yang mengatakan bahwa:
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“Karena belum semua biodata pegawai belum terkumpul dan banyaknya
biodata pegawai yang berubah dan belum terinput kedata kepegawaian
Puskesmas Teluk Belitung”(Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB).

Tabel 5.11 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kejelasan Petugas Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Puskesmas Teluk Belitung
membuat profil semua pegawai
beserta tugas dan fungsinya.

15

(15)

25

(25)

44

(44)

16

(16)
100

Jumlah 15

(15)

25

(25)

44

(44)

16

(16)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kejelasan petugas pelayanan  yang menjawab tidak setuju sebanyak  44

orang (44%), kemudian responden yang menjawab ragu- ragu berjumlah 25

orang  (25%), selanjutnya responden yang menjawab sangat tidak setuju

sebanyak 16 orang  (16%), dan responden yang menjawab setuju sebanyak 15

orang (15%).

1.7 Faktor Kedisiplinan Petugas Pelayanan

Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku. Untuk melihat jawaban responden tentang kedisiplinan

petugas pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.12 Jawaban Responden Tentang Petugas Puskesmas Teluk Belitung
Disiplin dalam Melayani Masyarakat Pengguna Kartu Jamkesmas.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

25

44

15

16

25%

44%

15%

16%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung disiplin dalam melayani masyarakat pengguna kartu

Jamkesmas. tersebut rata-rata responden menjawab ragu- ragu yakni 44 orang

(44%), sedangkan yang menjawab setuju yakni 25 orang (25%), responden yang

menjawab sangat tidak setuju 16 orang (16%), dan yang terakhir responden yang

menjawab tidak setuju yakni 15 orang (15%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena di Puskesmas Teluk  Belitung masih ada

petugas yang tidak disiplin dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat

lebih banyak memilih ragu- ragu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:
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“Ya menurut saya kadang petugas tidak tanggap dalam melayani
masyarakat, bukan melayani dengan cepat tapi malah ngobrol dengan
sesama petugas”. (Wawancara, 03 Februari 2014, 09.30 WIB).

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung memberikan pelayanan yang sungguh- sungguh

kepada masyarakat pengguna kartu Jamkesmas dapat dilihat dari tabel berikut

ini:

Tabel 5.13 Jawaban Responden Tentang Petugas Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Pelayanan yang Sungguh- sungguh Kepada Masyarakat
Pengguna Kartu Jamkesmas.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

49

23

17

11

49%

23%

17%

11%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung memberikan pelayanan yang sungguh- sungguh

kepada masyarakat  pengguna kartu Jamkesmas tersebut rata-rata responden

menjawab setuju yakni 49 orang (49%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu

yakni 23 orang (23%), responden yang menjawab tidak setuju 17 orang (17%),

dan yang terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 11 orang

(11%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan setuju dengan jumlah responden 49 orang (49%),

responden menjawab setuju karena petugas Puskesmas Teluk Belitung sudah

memberikan pelayanan yang sungguh- sungguh kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“Ya cepat jika ada masyarakat yang kritis dan biasanya dokter umum
langsung yang menangani”. (Wawancara, 03 Februari 2014, 09.30
WIB).

Tabel 5.14 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kedisiplinan Petugas Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase
Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Puskesmas Teluk Belitung
membuat profil semua pegawai
beserta tugas dan fungsinya.

25

(25)

44

(44)

15

(15)

16

(16)
100

2.
Petugas Puskesmas Teluk
Belitung memberikan pelayanan
yang sungguh- sungguh kepada
masyarakat pengguna kartu
jamkesmas.

49

(49)

23

(23)

17

(17)

11

(11)
100

Jumlah 74

(37)

67

(33,5)

32

(16)

27

(13,5)
200

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kedisiplinan petugas pelayanan  yang menjawab setuju sebanyak  74
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(37%), kemudian responden yang menjawab ragu- ragu berjumlah 67 (33,5%),

selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 32 (16%), dan

responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 27 (13,5%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, lebih banyak responden

mengatakan setuju karena petugas Puskesmas Teluk Belitung sudah disiplin dan

bersungguh- sungguh dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat pengguna kartu Jamkesmas sehingga masyarakat lebih banyak

memilih setuju.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kepala UPT Puskesmas

Teluk Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pihak petugas atau pegawai Puskesmas sudah
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna kartu
Jamkesmas”. (Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB).

1.8 Faktor Tanggungjawab Petugas Pelayanan

Tanggungjawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan

tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Untuk

melihat jawaban responden tentang tanggungjawab petugas pelayanan, dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.15 Jawaban Responden Tentang Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Wewenang dan Tanggungjawab kepada Petugas yang
Melayani Masyarakat Sesuai deangan Keahlian dan Fungsinya.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

20

50

20

10

20%

50%

20%

10%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang Puskesmas

Teluk Belitung memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada petugas yang

melayani masyarakat sesuai dengan keahlian dan fungsinya tersebut rata-rata

responden menjawab ragu- ragu  yakni 50 orang (50%), sedangkan yang

menjawab setuju yakni 20 orang (20%), responden yang menjawab tidak setuju

20 orang (20%), dan yang terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju

yakni 10 orang (10%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena masih adanya petugas yang melayani

masyarakat belum sesuai dengan keahlian dan fungsinya sehingga masyarakat

lebih banyak memilih ragu- ragu, akan tetapi hal ini berbeda dengan pernyataan

Bapak Kepala UPT yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:
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“Kami sebagai pegawai sudah bertanggungjawab terhadap pasien yang
melakukan pelayanan dipuskesmas ini berdasarkan keahlian dan
fungsinya karena jika tidak sesuai dengan keahlian bisa berdampak
buruk bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas ini”.(Wawancara, 28
Januari 2014, 10.00 WIB).

Hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“menurut saya belum ya, karena disini lebih banyak perawat daripada
dokter. Dokternya saja hanya satu orang, kalau untuk penyakit yang
sudah parah/ kritis harus dibawa ke RSUD Meranti atau dibawa
kerumah sakit Bengkalis”. (Wawancara, 03 Februari 2014, 09.30 WIB).

Tabel 5.16 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kejelasan Petugas Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Puskesmas Teluk Belitung
membuat profil semua
pegawai beserta tugas dan
fungsinya.

20

(20)

50

(50)

20

(20)

10

(10)
100

Jumlah 20

(20)

50

(50)

20

(20)

10

(10)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator tanggungjawab petugas pelayanan  yang menjawab ragu- ragu  yakni

50 orang (50%), sedangkan yang menjawab setuju yakni 20 orang (20%),

responden yang menjawab tidak setuju 20 orang (20%), dan yang terakhir

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 10 orang (10%).
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1.9 Faktor Kemampuan Petugas Pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk melihat jawaban responden tentang  kemampuan petugas

pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.17 Jawaban Responden Tentang Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Pengguna kartu
Jamkesmas bisa dikatakan  Baik.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

24

48

18

10

24%

48%

18%

10%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang Puskesmas

Teluk Belitung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna

kartu Jamkesmas bisa dikatakan baik tersebut rata-rata responden menjawab

ragu- ragu  yakni 48 orang (48%), sedangkan yang menjawab setuju yakni 24

orang (24%), responden yang menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang

terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 10 orang (10%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena masih adanya petugas yang melayani

masyarakat belum bisa dikatakan baik sehingga masyarakat lebih banyak

memilih ragu- ragu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

kartu Jamkesmas yakni Ibu Yani yang mengatakan bahwa:

“Kalau dikatakan baik ya belum baik jugalah apalagi pelayanan bagi
masyarakat pengguna Kartu Jamkesmas. Saya lebih memilih tidak
menggunakan Kartu Jamkesmas karena obatnya lebih terjamin”.
(Wawancara, 05 Februari 2014, 10.00 WIB).

Tabel 5.18 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kemampuan Petugas Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Kemampuan petugas
Puskesmas Teluk Belitung
memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
pengguna kartu Jamkesmas bisa
dikatakan baik.

24

(24)

48

(48)

18

(18)

10

(10)
100

Jumlah 24

(24)

48

(48)

18

(18)

10

(10)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kemampuan petugas pelayanan  yang menjawab ragu- ragu  yakni 48

orang (48%), sedangkan yang menjawab setuju yakni 24 orang (24%),

responden yang menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang terakhir

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 10 orang (10%).
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5.10 Faktor Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Untuk

melihat jawaban responden tentang  kecepatan pelayanan, dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 5.19 Jawaban Responden Tentang Petugas Puskesmas Teluk Belitung
Langsung Menangani Masyarakat yang Membutuhkan Pertolongan
Dengan Cepat.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

52

21

18

9

52%

21%

18%

9%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung  langsung menangani masyarakat yang membutuhkan

pertolongan dengan cepat tersebut rata-rata responden menjawab  setuju  yakni

52 orang (52%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu  yakni 21 orang (21%),

responden yang menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang terakhir

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 9 orang (9%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan setuju  karena petugas puskesmas langsung menangani

masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan cepat.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Kepala UPT Puskemas Teluk

Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“Dengan jumlah pegawai yang sudah mencukupi di Puskesmas Teluk
Belitung dengan pasien yang ada maka pasien dapat menerima
pelayanan dengan cepat”. (Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB).

hal ini juga didukung dengan masyarakat penerima Kartu Jamkesmas

Yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“Ya cepat jika ada masyarakat yang kritis dan biasanya dokter umum
langsung yang menangani”. (Wawancara, 03 Februari 2014, 09.30
WIB).

Tabel 5.20 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kecepatan Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Petugas Puskesmas Teluk
Belitung langsung menangani
masyarakat yang membutuhkan
pertolongan dengan cepat.

52

(52)

21

(21)

18

(18)

9

(9)
100

Jumlah 52

(52)

21

(21)

18

(18)

9

(9)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kecepatan pelayanan  yang menjawab setuju  yakni 52 orang (52%),

sedangkan yang menjawab ragu- ragu  yakni 21 orang (21%), responden yang
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menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang terakhir responden yang

menjawab sangat tidak setuju yakni 9 orang (9%).

5.11 Faktor Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Keadilan mendapatakan pelayanan yaitu  pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani. Untuk melihat

jawaban responden tentang  keadilan mendapatkan  pelayanan, dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Jawaban Responden Tentang Petugas Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Pelayanan yang Sama Terhadap Masyarakat Pengguna Kartu
Jamkesmas.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

13

49

13

25

13%

49%

13%

25%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung  memberikan pelayanan yang sama terhadap

masyarakat pengguna kartu Jamkesmas tersebut rata-rata responden menjawab

ragu- ragu  yakni 49 orang (49%), sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju
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yakni 25 orang (25%), responden yang menjawab setuju 13 orang (13%), dan

yang terakhir responden yang menjawab tidak setuju yakni 13 orang (13%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena masih adanya petugas memberikan

pelayanan yang berbeda kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

kartu Jamkesmas yakni Ibu Yani yang mengatakan bahwa:

“Ya pasti berbedalah, dari biaya saja sudah berbeda apalagi segi
pelayanannya. Petugas sering mendahulukan orang yang dikenal atau
jabatan lebih tinggi dari masyarakat biasa”. (Wawancara, 05 Februari
2014, 10.00 WIB).

Akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak

Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“pelayanan yang diberikan puskesmas ini tidak membeda- bedakan
status ekonomi masyarakat semua sama saja dalam pelayanan kesehatan
yang kami berikan”.(Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB).

Tabel 5.22 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Keadilan Mendapatkan Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Petugas Puskesmas Teluk
Belitung memberikan pelayanan
yang sama terhadap masyarakat
pengguna kartu Jamkesmas.

13

(13)

49

(49)

13

(13)

25

(25)
100

Jumlah 13

(13)

49

(49)

13

(13)

25

(25)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator

keadilan mendapatkan pelayanan  yang menjawab ragu- ragu  yakni 49 orang

(49%), sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju  yakni 25 orang (25%),

responden yang menjawab setuju 13 orang (13%), dan yang terakhir responden

yang menjawab tidak setuju yakni 13 orang (13%).

5.12 Faktor Kesopanan dan Keramahan Petugas

Kesopanan dan keramahan petugas  yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta

saling menghargai dan menghormati. Untuk melihat jawaban responden tentang

kesopanan dan keramahan petugas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Jawaban Responden Tentang Dalam Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat Pengguna Kartu Jamkesmas, Petugas Puskesmas
Teluk Belitung Melayani Dengan Ramah dan Sopan.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

24

53

14

9

24%

53%

14%

9%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat  pengguna kartu Jamkesmas, petugas



100

Puskesmas Teluk Belitung melayani dengan ramah dan sopan tersebut rata-rata

responden menjawab ragu- ragu  yakni 53 orang (53%), sedangkan yang

menjawab setuju  yakni 24 orang (24%), responden yang menjawab tidak setuju

14 orang (14%), dan yang terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju

yakni 9 orang (9%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu karena masih adanya petugas yang meberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan tidak sopan sehingga masyarakat banyak

memilih ragu- ragu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Ibu Yani yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya ramah dan sopan akan tetapi tidak semua petugas
seperti itu”. (Wawancara, 05 Februari 2014, 10.00 WIB).

Akan tetapi hal ini berbeda dengan pernyataan Bapak Kepala UPT

Puskesmas Teluk Belitung yang mengatakan bahwa:

“Kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu
mengutamakan 3S, yaitu senyum, sopan, dan santun”. (Wawancara, 28
Januari 2014, 10.00 WIB).
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Tabel 5.24 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kesopanan dan Keramahan Petugas.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat pengguna
kartu Jamkesmas, Petugas
Puskesmas Teluk Belitung
melayani dengan ramah dan
sopan.

24

(24)

53

(53)

14

(14)

9

(9)
100

Jumlah 24

(24)

53

(53)

14

(14)

9

(9)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kesopanan dan keramahan petugas  yang menjawab ragu- ragu  yakni

53 orang (53%), sedangkan yang menjawab setuju  yakni 24 orang (24%),

responden yang menjawab tidak setuju 14 orang (14%), dan yang terakhir

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 9 orang (9%).

5.13 Faktor Kewajaran Biaya Pelayanan

Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkaun masyarakat terhadap

besarnya biaya yang dietetapkan oleh pelayanan. Untuk melihat jawaban

responden tentang  kewajaran  biaya pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5.25 Jawaban Responden Tentang Biaya Administrasi yang Telah di
Tetapkan Oleh Puskesmas Teluk Belitung Dapat Dijangkau Oleh
Masyarakat.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

55

19

18

8

55%

19%

18%

8%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang biaya

administrasi yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Teluk Belitung dapat

dijangkau oleh masyarakat tersebut rata-rata responden menjawab setuju  yakni

55 orang (55%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu  yakni 19 orang (19%),

responden yang menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang terakhir

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 8 orang (8%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan setuju karena biaya yang telah ditetapkan Puskesmas Teluk

Belitung dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan Bapak UPT Puskesmas

Teluk Belitung yakni dr. Suhadi tentang menentukan biaya pelayanan kesehatan

apakah pihak Puskesmas melihat dari kesanggupan perekonomian masyarakat

yang melakukan pelayanan, mengatakan:
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“Tentu tidak, karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak
membedakan status ekonomi masyarakat yang ingin melakukan
pelayanan di Puskesmas Teluk, begitu juga dalam pelayanan yang kami
berikan tidak ada membedakan status ekonomi semuanya sama saja
dalam pelayanan kesehatan yang kami berikan bagi masyarakat
pengguna Jamkesmas dan kami juga menetapkan standar biaya bagi
pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.
(Wawancara, 28 Januari 2014, 10.00 WIB).

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

kartu jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“Ya benar, biayanya memang bisa dijangkau oleh masyarakat dan saya
rasa tidak membebankan masyarakat”. (Wawancara, 03 Februari 2014,
09.30 WIB).

Tabel 5.26 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kewajaran Biaya Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Biaya administrasi yang telah
ditetapkan oleh Puskesmas
Teluk Belitung dapat
dijangkau oleh masyarakat.

55

(55)

19

(19)

18

(18)

8

(8)
100

Jumlah 55

(55)

19

(19)

18

(18)

8

(8)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kewajaran biaya pelayanan yang menjawab setuju  yakni 55 orang

(55%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu  yakni 19 orang (19%), responden

yang menjawab tidak setuju 18 orang (18%), dan yang terakhir responden yang

menjawab sangat tidak setuju yakni 8 orang (8%).
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5.14 Faktor Kepastian Biaya Pelayanan

Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Untuk melihat jawaban

responden tentang  kepastian biaya pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Jawaban Responden Tentang Biaya yang di Keluarkan Oleh
Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan
Biaya Yang Telah di Tetapkan Oleh Puskesmas Teluk Belitung.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

19

54

14

13

19%

54%

14%

13%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang biaya yang di

keluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Teluk Belitung tersebut

rata-rata responden menjawab ragu- ragu  yakni 54 orang (54%), sedangkan

yang menjawab setuju  yakni 19 orang (19%), responden yang menjawab tidak

setuju 14 orang (14%), dan yang terakhir responden yang menjawab sangat tidak

setuju yakni 13 orang (13%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu  karena masih ada masyarakat yang

mengeluarkan biaya yang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan

Puskesmas Teluk Belitung. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Bapak

Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sudah
sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada biaya tambahan
yang diminta oleh pegawai Puskesmas ini”. (Wawancara, 28 Januari
2014. 10.00 WIB).

Tabel 5.28 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kepastian Biaya Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Biaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
dengan biaya yang telah
ditetapkan oleh Puskesmas Teluk
Belitung.

19

(19)

54

(54)

14

(14)

13

(13)
100

Jumlah 19

(19)

54

(54)

14

(14)

13

(13)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kepastian biaya pelayanan yang menjawab ragu- ragu  yakni 54 orang

(54%), sedangkan yang menjawab setuju  yakni 19 orang (19%), responden

yang menjawab tidak setuju 14 orang (14%), dan yang terakhir responden yang

menjawab sangat tidak setuju yakni 13 orang (13%).
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5.14 Faktor Kepastian Jadwal Pelayanan

Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat jawaban responden

tentang  kepastian jadwal pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Jawaban Responden Tentang Petugas Puskesmas Teluk Belitung
Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Jamkesmas Tepat
Pada Waktunya Sesuai dengan Prosedur Pelayanan Yang di Tetapkan Oleh
Puskesmas Teluk Belitung.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

26

44

13

17

26%

44%

13%

17%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang petugas

Puskesmas Teluk Belitung memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna

Jamkesmas tepat pada waktunya sesuai dengan prosedur pelayanan yang

ditetapkan oleh Puskesmas Teluk Belitung tersebut rata-rata responden

menjawab ragu- ragu  yakni 44 orang (44%), sedangkan yang menjawab setuju

yakni 26 orang (26%), responden yang menjawab sangat tidak setuju 17 orang

(17%), dan yang terakhir responden yang menjawab tidak setuju yakni 13 orang

(13%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu dengan jumlah responden 44 orang (44%),

responden menjawab ragu- ragu karena  masih adanya petugas yang

memberikan pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

kartu Jamkesmas yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:

“ya terkadang cepat terkadang juga lama tergantung petugasnya. Ada
yang cekatan dan ada juga yang tidak”. (wawancara, 03 Februari 2013,
09.30 WIB).

Tabel 5.30 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kepastian Jadwal Pelayanan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Petugas Puskesmas Teluk
Belitung memberikan
pelayanan kepada masyarakat
pengguna kartu Jamkesmas
tepat pada waktunya sesuai
dengan prosedur pelayanan
yang telah ditetapkan oleh
Puskesmas Teluk Belitung.

26

(26)

44

(44)

13

(13)

17

(17)
100

Jumlah 26

(26)

44

(44)

13

(13)

17

(17)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kepastian Jadwal pelayanan yang menjawab ragu- ragu  yakni 44 orang

(44%), sedangkan yang menjawab setuju  yakni 26 orang (26%), responden

yang menjawab sangat tidak setuju 17 orang (17%), dan yang terakhir responden

yang menjawab tidak setuju yakni 13 orang (13%).
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5.15 Faktor Kenyamanan Lingkungan

Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan

yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada

penerima pelayanan. Untuk melihat jawaban responden tentang kenyamanan

lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31 Jawaban Responden Tentang Kelengkapan Sarana dan
Prasarana Yang Ada di Puskesmas Teluk Belitung Memadai Dengan
Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tersebut.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

12

21

43

14

12%

21%

43%

14%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 83 orang responden tentang kelengkapan

sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Teluk Belitung memadai dengan

jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut rata-rata

responden menjawab tidak setuju yakni 43 orang (43%), sedangkan yang

menjawab ragu- ragu yakni 21 orang (21%), responden yang menjawab sangat

tidak setuju 14 orang (14%), dan yang terakhir responden yang menjawab setuju

yakni 12 orang (12%).
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Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan tidak setuju karena kelengkapan sarana dan prasarana di

Puskesmas Teluk  Belitung  tidak memadai dengan jumlah masyarakat yang

melakukan pelayanan kesehatan.

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Kepala UPT Puskesmas

Teluk Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“Kalau dibilang memadai sebenarnya belum memadai karena belum
lengkapnya peralatan yang dimiliki Puskesmas Teluk Belitung sehingga
jika ada pasien yang penyakitnya perlu penanganan khusus terpaksa
dirujuk ke RSUD Meranti karena tidak tersedianya peralatan yang
lengkap”.(Wawancara, 28 Januari 2013, 10.00 WIB).

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas Yakni Ibu Yani yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana di Puskesmas ini memang belum lengkap
ditambah lagi dengan dokternya yang hanya satu orang sehingga jika
ada masyarakat yang penyakitnya dalam keadaan kritis atau darurat
harus dirujuk ke RSUD Meranti atau dirujuk kerumah sakit Bengkalis”.
(Wawancara, 05 Februari 2014, 10,00 WIB).

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang kondisi

lingkungan Puskesmas Teluk Belitung bersih dan teratur dapat dilihat dari tabel

berikut ini:
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Tabel 5.32 Jawaban Responden Tentang Kondisi Lingkungan Puskesmas
Teluk Belitung Bersih dan Teratur.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

27

55

12

6

27%

55%

12%

6%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang kondisi

lingkungan Puskesmas Teluk Belitung bersih dan teratur tersebut rata-rata

responden menjawab ragu- ragu yakni 55 orang (55%), sedangkan yang

menjawab setuju yakni 27 orang (27%), responden yang menjawab tidak setuju

12 orang (12%), dan yang terakhir responden yang menjawab sangat tidak setuju

yakni 6 orang (6%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

tersebut mengatakan ragu- ragu dengan jumlah responden 55 orang (55%),

responden menjawab ragu- ragu karena  masih adanya kondisi lingkungan yang

tidak teratur dan bersih sehingga banyak responden yang memilih ragu- ragu.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat

penerima Kartu Jamkesmas  yakni Bapak Susilo yang mengatakan bahwa:
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“kalau menurut saya sudah bagus dan teratur hanya saya ruang
tunggunya kurang luas sehingga jika banyak yang berobat terpaksa antri
diluar”. (wawancara, 03 Febrauari 2014, 09.30 WIB).

Tabel 5.33 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Kenyamanan Lingkungan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Kelengkapan sarana dan prasarana
yang ada di Puskesmas Teluk
Belitung memadai dengan jumlah
masyarakat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan tersebut.

12

(12)

21

(21)

53

(53)

14

(14)
100

2. Kondisi lingkungan Puskesmas
Teluk Belitung bersih dan teratur.

27

(27)

55

(55)

12

(12)

6

(6)
100

Jumlah 39

(19,5)

76

(38)

65

(32,5)

20

(10)
200

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kenyamanan lingkungan yang menjawab ragu- ragu sebanyak  76

(38%), kemudian responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 65 (32,5%),

selanjutnya responden yang menjawab setuju sebanyak 39 (19,5%), dan

responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 (10%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas lebih banyak responden

menyatakan ragu- ragu karena sarana dan prasarana di Puskesmas Teluk

Belitung belum memadai dan kondisi lingkungannya juga belum teratur. Hal ini
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sudah diperjelas pernyataan Bapak Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung di

atas.

5.16 Faktor Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan

unit penyelenggara pelayanan ataupun  saran yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapat pelayanan terhadap resiko yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Untuk melihat jawaban responden

tentang  keamanan lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34 Jawaban Responden Tentang Masyarakat Yang Menggunakan
kartu Jamkesmas di Puskesmas Teluk Belitung Merasa Tenang dan Aman
dalam Menerima Pelayanan Kesehatan yang di Berikan Petugas.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu- ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

50

24

23

3

50%

24%

23%

3%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 100 orang responden tentang masyarakat

yang menggunakan kartu Jamkesmas di Puskesmas Teluk Belitung merasa

tenang dan aman dalam menerima pelayanan kesehatan yang di berikan petugas

tersebut rata-rata responden menjawab setuju yakni 50 orang (50%), sedangkan
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yang menjawab ragu- ragu  yakni 24 orang (24%), responden yang menjawab

tidak setuju 23 orang (23%), dan yang terakhir responden yang menjawab sangat

tidak setuju yakni 3 orang (3%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak  jawaban responden

tersebut mengatakan setuju  karena masyarakat merasa aman dan tenang dalam

menerima pelayanan kesehatan yang diberikan petugas sehingga responden lebih

banyak memilih setuju.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala UPT

Puskesmas Teluk Belitung yakni dr. Suhadi mengatakan bahwa:

“masyarakat merasa aman dan tenang karena pihak Puskesmas
memberikan keamanan yang maksimal kepada masyarakat yang
melakukan pelayanan kesehatan dipuskesmas ini”.(Wawancara, 28
Januari 2014, 10.00 WIB).

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima

Kartu Jamkesmas yakni Ibu Yani yang mengatakan bahwa:

“kalau masalah aman atau tidaknya bisa dikatakan aman. Karena
selama ini tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara,
05 Februari 2014, 10.00 WIB).
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Tabel 5.35 Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator
Keamanan Lingkungan.

No Pertanyaan

Frekuensi/Persentase Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Masyarakat yang menggunakan
kartu Jamkesmas di Puskesmas
Teluk Belitung merasa tenang
dan aman dalam menerima
pelayanan kesehatan yang
diberikan petugas.

50

(50)

24

(24)

23

(23)

23

(23)
100

Jumlah 50

(50)

24

(24)

23

(23)

23

(23)
100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari

indikator kenyamanan lingkungan yang menjawab setuju  setuju  yakni 50 orang

(50%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu  yakni 24 orang (24%), responden

yang menjawab tidak setuju 23 orang (23%), dan yang terakhir responden yang

menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang (3%).

5.17 Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan

wawancara dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan

pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai

berikut.
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Tabel 5.36 Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden

No Tabel
S RR TS STS

Frek % Frek % Frek % Frek %

1 5.6 24 24 38 38 19 19 19 19

2 5.8 23 23 47 47 18 18 12 12

3 5.10 15 15 25 25 44 44 16 16

4 5.12 25 25 44 44 15 15 16 16

5 5.13 49 49 23 23 17 17 11 11

6 5.15 20 20 50 50 20 20 10 10

7 5.17 24 24 48 48 18 18 10 10

8 5.19 52 52 21 21 18 18 9 9

9 5.21 13 13 49 49 13 13 25 25

10 5.23 24 24 53 53 14 14 9 9

11 5.25 55 55 19 19 18 18 8 8

12 5.27 19 19 54 54 14 14 13 13

13 5.29 26 26 44 44 13 13 17 17

14 5.31 12 12 21 21 53 53 14 14

15 5.32 27 27 55 55 12 12 6 6

16 5.35 50 50 24 24 23 23 3 3

Jumlah 458 28,62 615 38,44 329 20,56 198 12,37

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option sebagai

berikut:

A = 458

B = 615

C = 329

D = 198
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Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan

rumus sebagai berikut :

= + + +
= 458+615+329+198

= 1600

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan

bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 4

Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F

sebagai berikut :

Frekuensi option = 458 × 4 = 1832
Frekuensi option = 615 × 3 = 1845
Frekuensi option = 329 × 2 = 658
Frekuensi option = 198 × 1 = 198
Jumlah = 4533
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Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari

persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

= × 100 ÷ 4
= 100.4.
= 100 ( )4 ( )
= 100 × 45334 × 1600= 4533006400= 70,83 Jika dibulatkan menjadi 71.

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah Analisis

Kepuasan Masyarakat Pengguna Jamkesmas Dalam Menerima Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas Teluk  Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten

Kepulauan Meranti. Untuk memahami maksimal atau belum maksimalnya

kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas dalam menerima pelayanan

kesehatan di Puskesmas Teluk  Belitung maka akan diberi ukuran, menurut

Husaini Usman sebagai berikut :

Baik : 76-100%

Cukup Baik : 51-75%

Kurang Baik : 26-50%

Tidak Baik : 0-25%
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Dari rekapitulasi kuesioner tentang kepuasan masyarakat pengguna

Jamkesmas dalam menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk  Belitung

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa

kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas dalam menerima pelayanan

kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung dalam kategori yang cukup baik, hal ini

dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 71%.  Hal ini

juga sama dari hasil observasi yang penulis lakukan dan hasil wawancara

dengan masyarakat penerima Kartu Jamkesmas. Akan tetapi bila dilihat dari

hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPT Puskesmas Teluk

Belitung tidak sesuai dengan hasil angket dan observasi.


