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Abstract  – This study aims to formulate a model of satisfaction and behavioral intentions  of 

inpatients at Community Health Center (CHC) in East Java based on service delivery system. 

Sample selection of districts / cities,  CHC, and respondents based on purposive sampling. 

The districts / cities of the sample are District of Blitar, Lumajang, Pamekasan and City of 

Surabaya. The analysis used: (a) Structural Equation Modeling with the method of 

Generalized Structured Component Analysis (GSCA) and (b) descriptive analysis. The results 

of GSCA analysis showed that the contact personnel can improve inpatients satisfaction at 

CHC in East Java, the physical support is proven to increase inpatients satisfaction at CHC 

in East Java and the inpatients satisfaction can influence the behavioral intentions of 

inpatients at CHC in East Java. While the process has not been able to increase inpatients 

satisfaction at CHC in East Java.Some of therecommendedalternativepoliciesis the first, 

increasing thecompetence ofmedical personnelthroughtraining and certification.Second, the 

additionandimprovement ofskills ofnon-medicalpersonnel. The 

three,additionalmedicalsupport facilities. Fourth, encourageallCHC to obtainISO 

certification. 
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I.PENDAHULUAN 

Salah satu program unggulan 

pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur 

adalah upaya mengembangkan Puskesmas 

menjadi dua fungsi yaitu Puskesmas rawat 

inap dan Puskesmas non-rawat inap. 

Peningkatan status Puskesmas  menjadi 

Puskesmas rawat inap adalah upaya untuk 

memperluas akses pelayanan kesehatan ke 

pelayanan perawatan secara umum dan 

terutama medis. Selain itu, Puskesmas rawat 

inap juga dirancang untuk digunakan sebagai 

satelit atau miniatur organisasi kesehatan. 

Kebijakan ini diambil karena dimotivasi oleh 

kunjungan masyarakat mengalami 

peningkatan untuk berobat ke Puskesmas, 

dan rumah sakit (rujukan) kewalahan 

menerima rujukan pasien dari Puskesmas 

sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi 

beban petugas kesehatan dan pelayanan 

kepada pasien akan menurun (Setiawan, 

2011 ). 

Saat ini semakin banyak orang 

menggunakan layanan rawat inap  
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Puskesmas, bukan hanya mereka yang 

mampu, tetapi juga orang-orang miskin 

dalam jumlah besar. Orang yang tidak 

mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan 

gratis berupa jaminan kesehatan masyarakat 

(jamkesmas atau jamkesmasda). Sementara 

kemampuan dan sumber daya di tingkat 

Puskesmas, seperti jumlah dokter dan dokter 

gigi masih belum memadai, bahkan dokter 

spesialis sangat minim jumlahnya. Sarana 

dan fasilitas medis lainnya masih sangat 

terbatas jumlahnya. Kondisi ini 

menyebabkan pelayanan kesehatan rawat 

inap Puskesmas tidak bisa maksimal. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu 

segera mendesain ulang strategi perawatan 

kesehatan rawat inap Puskesmas di Jawa 

Timur berdasarkan konsep sistem pelayanan 

yang sebelumnya belum pernah dilakukan 

oleh peneliti lain. Lovelock dan Wright 

(2002: 60) menyatakan bahwa sistem 

pelayanan adalah sistem operasi jasa yang 

terdiri dari bagian-bagian yang dilihat oleh 

konsumen (masyarakat): dukungan fisik dan 

kontak personil terkait satu sama lain, dan 

bagian-bagian yang tidak terlihat oleh 

konsumen (masyarakat), di mana konsumen 

(masyarakat) menganggapnya sebagai 

kegiatan teknis inti, bahkan yang 

keberadaannya tidak diketahui oleh 

konsumen (masyarakat) tetapi hasil kegiatan 

dapat dirasakan oleh konsumen (masyarakat 

). Goncalves (1998: 80) mengatakan bahwa 

sistem pemberian pelayanan dibentuk oleh 

dimensi people, physical evidence dan 

proses. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan model 

kepuasan dan niat perilaku pasien rawat inap 

di Puskesmas di Jawa Timur berdasarkan 

sistem pelayanan serta merumuskan 

kebijakan pengembangan pelayanan rawat 

inap Puskemas di Jawa Timur berbasis 

service delivery system.  

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Service Delivery System 

Goncalves (1998: 80) mengatakan 

bahwa ada tiga komponen utama dari service 

delivery system yaitu people, physical 

evidence dan proses. People memberi arti 

bahwa kualitas pelayanan sangat tergantung 

pada kualitas orang-orang yang menyediakan 

layanan tersebut. Kualitas orang-orang dapat 

diperoleh dari perekrutan penyaring awal, 

program pelatihan bagi karyawan baru, 

program pengembangan dan pelatihan 

lanjutan bagi karyawan yang lama, program 

evaluasi karyawan dan partisipasi 

manajemen dalam program pelatihan dan 

pengembangan. Semua program ini harus 

berorientasi pada kebutuhan pelanggan. 

Physical evidence menunjukkan bahwa 

meskipun layanan tidak terlihat tetapi 

membutuhkan bukti fisik yang dapat 

membantu untuk menghasilkan jasa atau 

pelanggan akan diingatkan keberadaannya. 

Bukti fisik mungkin gambar yang dibentuk 

melalui warna, desain, logo, cetakan, 
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dekorasi, seragam karyawan, atau bahkan 

standarisasi pelayanan yang dapat 

memberikan image yang kongkrit. 

Sedangkan proses merupakan upaya 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

Menurut Nguyen dan Leblanc (2002: 

245), lingkungan fisik diukur dengan 

ambient conditions, atmosfer, desain 

eksterior, desain interior, dekorasi, fasilitas 

parkir, penampilan dan lokasi bangunan dan 

taman.  Ambient conditions terdiri dari 

berbagai elemen seperti warna, pencahayaan, 

suhu, kebisingan, bau dan musik. 

Shamdasani dan Balakrishnan (2000: 407) 

menyatakan bahwa lingkungan fisik diukur 

dengan ambient, simbol dan objek. Dalam 

organisasi kesehatan, lingkungan fisik 

meliputi lokasi, peralatan dan fasilitas, yang 

dianggap penting oleh pasien rumah sakit 

(Hutton dan Richardson, 1995: 52). Lokasi 

merupakan kestrategisan letak organisasi 

kesehatan baik dihubungkan dengan fasilitas 

umum maupun kemudahan untuk 

mencapainya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hesket et al. (1997: 154) bahwa salah satu 

unsur dari sistem pelayanan adalah lokasi, 

sementara Sabarguna (2004: 12) menyatakan 

lokasi yang digunakan untuk mencapai 

pelanggan yang dituju dan memerlukan 

waktu yang relatif cepat. Pendapat senada 

disampaikan oleh Al-Hawary (2012) bahwa 

kemudahan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan merupakan indikator penting dari 

variabel aksesibilitas yang merupakan 

penentu kualitas pelayanan dari organisasi 

penyedia layanan kesehatan. Fasilitas fisik 

merupakan benda-benda tidak bergerak, 

nyata dan dapat dirasakan oleh pasien seperti 

peralatan yang representatif, interior 

bangunan indah, eksterior bangunan, fasilitas 

parkir, kantin, bank, dan jaminan keamanan. 

Peralatan adalah peralatan yang dimiliki 

organisasi kesehatan yang berkaitan langsung 

dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, 

menurut Hutton dan Richardson (1995: 52), 

makanan yang disediakan juga dapat disebut 

sebagai bukti fisik dalam organisasi 

kesehatan. Fasilitas yang dapat dilihat oleh 

konsumen adalah bagian dari wujud nyata 

dari layanan yang ditawarkan secara 

keseluruhan (Lamb et al, 2002:. 483). 

Tingkat kenyamanan dalam organisasi 

kesehatan juga perlu diperhatikan selain 

fasilitas dan peralatan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sabarguna (2004: 12) juga 

menyatakan bahwa organisasi kesehatan 

selain untuk menjaga peralatan yang 

memadai. Selain itu tata letak, petugas kamar 

dan prosedur layanan yang diberikan 

merupakan elemen penting dalam pemberian 

layanan. Menurut Heskett (1997: 9) juga 

menyatakan bahwa sistem pemberian 

pelayanan sebagai perencanaan yang penting 

dan terkait tata ruang, tata letak, dan prosedur 

kerja. 
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Contact personnel adalah semua unsur 

manusia yang terlibat dalam pemberian 

layanan dan memiliki kontak langsung 

dengan pembeli. Menurut Nguyen dan 

Leblanc (2002: 245), contact personnel 

terdiri dari seluruh karyawan yang berada di 

garis depan organisasi dan memiliki kontak 

langsung dengan pelanggan. Menurut Snook 

(1992: 65), staf medis organisasi kesehatan 

adalah dokter, dokter gigi, ahli penyakit kaki, 

dan staf profesional kesehatan yang merawat 

pasien. Lim et al. (2000: 290) menyatakan 

bahwa elemen yang paling penting dalam 

organisasi perawatan kesehatan adalah dokter 

dan perawat. Dokter dan perawat memainkan 

peran penting dalam menciptakan kualitas 

layanan dalam organisasi kesehatan. 

Menurut Nguyen dan Leblanc 

(2002:250),contact personnel diukur dengan 

3 item yaitu, penampilan (appearance), 

kompetensi (competence) dan 

profesionalisme (professionalism). Lebih 

lanjut Nguyen dan Leblanc (2002:245) 

menyatakan bahwa penampilan dari 

personnel merupakan kombinasi dari 

pakaian, gaya rambut, make up, dan 

kebersihan. Kompetensi karyawan didorong 

dari keahlian dan pengalaman. Zeithaml dan 

Bitner (2000:19) juga menjelaskan bahwa 

semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan 

cara berpakaian karyawan dan penampilan 

karyawan mempunyai pengaruh terhadap 

persepsi konsumen atau keberhasilan waktu 

riil pelayanan. Shamdasani dan Balakrishnan 

(2000:402) menggunakan indikator contact 

personnel yaitu, keahlian, similarity, 

pengetahuan, keramahtamahan dan mutual 

disclosure. Kecepatan personnel dalam 

menyelesaikan pekerjaannya akan membuat 

mereka senang. Menurut Best (2000:230) 

menyatakan bahwa dari sisi pelanggan, 

kecepatan akses untuk memperoleh 

pelayanan merupakan suatu yang penting 

pada sistem penyampaian jasa. Hal ini 

didukung oleh Aschner (1999:453) 

menyatakan dalam bidang pelayanan jasa, 

hampir semua atribut pelayanan ditentukan 

oleh penilaian pelanggan terhadap kecepatan 

dan ketepatan petugas dalam menanggapi 

keluhan mereka. Gudmundson dan Cristine 

(2002:6) menyatakan bahwa personnel 

berfungsi sebagai service provider dalam 

organisasi jasa selayaknya menyadari bahwa 

mereka sesungguhnya merupakan pemasar 

dan perilakunya akan berpengaruh pada 

kesuksesan suatu organisasi dalam jangka 

panjang. Dengan demikian unsur-unsur baik 

dari physical support maupun contact 

personnel dapat membangun reputasi 

lembaga kesehatan di mata pasien atau 

keluarga pasien sebagaimana yang 

ditemukan dari hasil penelitian Widiastuti 

(2010). Sementara itu citra perusahaan dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan (Andreassen dan 

Linddestad, 1998). Bloemer et al. (2002) 

menyatakan bahwa citra perusahaan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, 
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kepuasan mempengaruhi kepercayaan dan 

kepercayaan mempengaruhi komitmen 

pelanggan. Komitmen pelanggan mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap intensi 

pembelian dan word of mouth (WOM). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Contact personnel mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan pasien rawat inap 

H2: Physical support mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan pasien rawat inap  

H3: Process mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepuasan pasien rawat inap. 

2.2. Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien sering didefinisikan 

sebagai perasaan kepuasan secara 

keseluruhan terhadap suatu pelayanan 

kesehatan (Murti et al., 2014). Sementara 

Tian-Cole, Crompton dan Wilson (2002) 

menyatakan bahwa kepuasan adalah hasil 

psikologis pelanggan pada pengalaman 

langsung dari masa lalu. Kepuasan dapat 

diukur secara langsung (Yu, Chang dan 

Huang, 2006), misalnya melalui pernyataan 

perasaan yang menyenangkan – tidak 

menyenangkan atau puas – tidak puas (Tian-

Cole, Crompton dan Wilson, 2002). 

Stephens dan Gwinner (1998) 

menyatakan bahwa pelanggan yang tidak 

mengeluh tentang ketidakpuasan, harus 

memerlukan perhatian khusus dari 

manajemen, karena ketidakpuasan dapat 

merusak reputasi manajemen sebagai 

dampak negatif dari komunikasi kepada 

orang lain. Karena adanya keluhan itu harus 

dianggap sebagai kegiatan yang positif untuk 

manajemen yang lebih baik. 

Sehubungan dengan kemungkinan atau 

kepentingan masyarakat untuk berperilaku 

lagi, Huang dan Lin (2005) mengidentifikasi 

bahwa kepuasan dapat menjadi pengaruh 

positif pada pelanggan kemungkinan untuk 

merekomendasikan dan kembali berperilaku, 

sebagai bentuk kesetiaan mereka. Maxham 

III (1998) menyatakan bahwa tingkat 

kepuasan berpengaruh positif terhadap minat 

untuk berperilaku kembali. Dengan kata lain, 

kepuasan berpengaruh positif terhadap niat 

perilaku. 

2.3. Behavioral Intention 

Behavioral intention adalah salah satu 

bentuk pernyataan masyarakat/konsumen 

tentang kesetiaan terhadap perilaku tertentu 

di masa depan (Wang, 2008). Loyalitas 

pelanggan, 

perilakumerekomendasikanpositif, 

menghabiskan lebih banyakdengan 

perusahaan,membayarpremiharga,perilakume

ngeluhdanniat pembelian kembalimerupakan 

komponenutama daribehavioral intention 

(Cronin etal2000;.Zeithamletal 1996.). 

Tian-Cole, Crompton dan Wilson 

(2002) ukuran behavioral intention dengan 

mengatakan positif dan mengundang orang 

lain, menggunakan kembali, membayar lebih 

dan membeli terus menerus. Terkait dengan 

variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, 

behavioral intention dapat dipengaruhi oleh 
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kepuasan (Huang dan Lin, 2005; Maxham III 

dan Netemeyer, 2002). Kepuasan pelanggan 

juga merupakan anteseden penting 

behavioral intention dan perilaku aktual 

(Oliver 1999). Hal ini umumnya percaya 

bahwa kepuasan mengarah untuk mengulang 

pembelian dan pernyataan positif dari mulut 

ke mulut (word of mouth /WOM) dan 

rekomendasi kepada orang lain, yang 

merupakan indikator utama loyalitas. Hasil 

penelitian Liang dan Zhang (2011) 

menemukan bahwa kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap behavioral intention. Selanjutnya 

kita berasumsi bahwa jika konsumen merasa 

puas dengan produk / layanan, mereka lebih 

cenderung untuk terus membeli, dan lebih 

bersedia untuk menyebarkan WOM positif. 

Dengan kata lain, niat perilaku diposisikan 

sebagai variabel dependen untuk variabel 

kepuasan. Dengan demikian hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Kepuasan pasien rawat inap memiliki 

pengaruh positif terhadap behavioral 

intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan, penelitian ini 

menggunakan desain pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dan 

inferensial. Metode deskriptif kuantitatif 

terutama digunakan untuk menentukan 

persepsi pasien rawat inap atau keluarga 

pasien rawat inap dari Puskesmas rawat inap 

berdasarkan service delivery system, 

kepuasan pasien rawat inap dan behavioral 

intention pasien rawat inap. Pendekatan 

kuantitatif inferensial digunakan untuk 

mencari hubungan sebab akibat antara 

pelayanan rawat inap berdasarkan behavioral 

intention dengan kepuasan pasien rawat inap 

Gambar 1. Model Penelitian 

Contact 

Personnel(X1) 

Physical 

Support(X2) 

Process (X3) 

Service Delivery System 

H1 

H2 

H3 

Satisfaction(Y

) 

Behavioral 

Intentions 

(Y) 

H4 
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dan behavioral intentions pasien rawat inap. 

Hasil pembuktian hipotesis akan digunakan 

untuk merumuskan pengembangan model 

sebab-akibat Puskesmas rawat inap di Jawa 

Timur berdasarkan sistem pelayanan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki Puskesmas rawat inap. 

Penentuan kabupaten atau kota sebagai 

sampel penelitian ditentukan dengan 

menggunakan purposive sampling, dengan 

mempertimbangkan representasi budaya di 

Provinsi Jawa Timur, sehingga kabupaten 

atau kota yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah Lumajang (mewakili 

budaya Pendalungan), Surabaya (mewakili 

budaya Arek), Blitar (mewakili budaya 

Mataram), dan Pamekasan (mewakili budaya 

Madura). 

Penentuan Puskesmas dan responden 

rawat inap di setiap sampel kabupaten / kota, 

dipilih berdasarkan teknik purposive dengan 

mempertimbangkan pilihan berdasarkan 

kriteria, di mana jumlah Puskesmas dan 

responden rawat inap didefinisikan sendiri 

oleh peneliti dengan pertimbangan khusus. 

Pertimbangan utama yang menentukan 

responden, adalah penguasaan informasi dan 

pengetahuan yang diperlukan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas dari 

rawat inap di Kabupaten Blitar, Lumajang, 

Pamekasan, dan Kota Surabaya. 

Responden mengisi kuesioner yang 

berkaitan dengan dimensi pelayanan rawat 

inap berbasis pada service delivery system 

yang meliputi contact personnel, physical 

support dan proses serta kepuasan pasien 

rawat inap dan behavioral intention pasien 

rawat inap. Jumlah pertanyaan ada 19 item 

untuk variabel contact personnel, 12 item 

untuk variabel physical support, 6 item untuk 

variabel proses, 5 item untuk variabel 

kepuasan pasien rawat inap dan 3 item untuk 

variabel behavioral intention pasien rawat 

inap . Pengukuran skala jawaban responden 

menggunakan skala Likert dari 5 (lima) poin 

mulai dari skor 1 sampai 5. 

IV. PEMBAHASAN 

4.1. Model Kepuasan dan Behavioral 

Intention Berbasis Servise Delivery System 

 

Berdasarkan hasil analisis GSCA 

terhadap pengujian jalur hubungan causal 

antara dimensi service delievery system 

dengan kepuasan dan behavioral intention 

pasien rawat inap puskesmas, diperolah hasil 

sebagaimana pada Tabel 1. 

Berdasarkan pengujian dengan 

menggunakan GSCA didapat hasil bahwa 

contact personnel mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pasien dengan koefisien 

jalur sebesar 0,510 dengan nilai t-statistic 

sebesar 5,050 lebih besar dari 1,96 sehingga 

dikatakan contact personnel mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien. Artinya semakin baik contact 

personnel yang dilakukan oleh para tenaga 

medis maupun non medis puskesmas rawat 
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inap maka kepuasan pasien akan semakin 

tinggi.  

Jalur hubungan antara physical support 

dengan kepuasan pasien juga menunjukkan 

hasil yang sama. Hasil analisis GSCA 

menunjukkan bahwa koefisien jalur sebesar 

0,328 dengan nilai t-statistic sebesar 2,780 

lebih besar dari 1,96 sehingga dapat 

dikatakan bahwa physical support memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien. Hal ini berarti bahwa semakin baik 

kondisi physical support yang sudah 

dilakukan oleh manajemen puskesmas dan 

pemerintah daerah maka kepuasan pasien 

akan semakin meningkat. 

Hasil agak berbeda terjadi pada 

variabel proses. Sebagaimana hasil pada 

Tabel 1 diperoleh bahwa hasil pengujian 

GSCA didapat temuan bahwa variabel proses 

tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pasien. Hal ini tercermin dengan 

besar koefisien jalur yang sangat kecil yaitu 

sebesar 0,083 dengan nilai t-statistic sebesar 

0,445 lebih kecil dari 1,96. Berdasarkan hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa proses tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pasien rawat inap puskesmas di Jawa Timur. 

Tabel 1. Hasil Analisis GSCA 

Variabel Bebas Variabel Terikat Koefisien Jalur t-Statistic Keterangan 

Contact Personnel  Kepuasan Pasien 0,510 5,050 Signifikan 

Physical Support  Kepuasan Pasien  0,328 2,780 Signifikan 

Proses  Kepuasan Pasien  0,065 0,607 Tidak Signifikan 

Kepuasan Pasien  Minat Berperilaku Pasien  0,631 9,561 Signifikan 

 Sumber: Data Primer diolah (2014) 

 

Temuan lain dari hasil penelitian ini 

adalah diperolehnya hasil variabel kepuasan 

pasien mempunyai pengaruh terhadap minat 

berperilaku pasien rawat inap puskemas di 

Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

analisis GSCA bahwa koefisien jalur 

pengaruh variabel kepuasan pasien terhadap 

minat berperilaku pasien rawat inap 

puskesmas di Jawa Timur sebesar 0,647 

dengan nilai t-statistic sebesar 6,588 lebih 

besar dari 1,96. Mengacu pada hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepuasan pasien maka minat berperilaku 

pasien rawat inap puskesmas di Jawa Timur 

semakin besar. 

Secara empiris bahwa contact 

personnel mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pasien rawat inap puskesmas di 

Jawa Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kompetensi sumberdaya daya manusia 

terutama dokter dan perawat sangat 

mempengaruhi kepuasan pasien. Temuan ini 

didukung hasil analisis deskriptif bahwa 

pasien rawat inap menilai kemampuan dokter 

dan perawat terkategori baik dengan nilai 

rata-rata skor sebesar masing-masing 3,67 

dan 3,64. Hanya saja kekurangannya adalah 
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sebagian besar pasien rawat inap puskesmas 

di Jawa Timur mengeluh agak kesulitan 

menemui dokter untuk konsultasi. Hal ini 

ditunjukkan  dengan nilai rata-rata pada 

indikator kemudahan menemui dokter hanya 

sebesar 3,41. Fakta yang lain adalah banyak 

dokter puskesmas rawat inap melakukan visit 

hanya 1 (satu) kali dalam sehari, itupun 

kadang-kadang tidak. Lebih lanjut banyak 

pasien mengeluh tidak ada dokter spesialis di 

puskesmas rawat inap. Menurut Toman dan 

Dhiman (2013) dokter dan perawat 

mempunyai peran yang stratejik dalam 

pengembangan pelayanan rawat inap di 

puskesmas. dokter dan perawat sebagai 

tenaga medis berperanan mendorong 

kesembuhan pasien,terutama keramahan dan 

perhatian khusus kepada pasien.  Dalam 

pelayanan rawat inap dokter memiliki 

hubungan yang lebih interpersonal dengan 

pasien sementara perawat memberikan 

perawatan kepada pasiennya dengan penuh 

keramahan dan bersahabat. Interaksi dokter 

dengan pasien sangat intensif untuk kegiatan 

diagnosis dan konsultasi yang berhubungan 

dengan pengobatan dan berlangsung selama 

perawatan. Perawat berinteraksi dengan 

pasien selama mereka tinggal sebagai pasien 

rawat inap. Dokter dan perawat melakukan 

kunjungan rutin kepada pasien dan 

membantu pasien sesuai kebutuhan mereka. 

Dokter mengunjungi pasien untuk memantau 

penyakit pasien dan mengajurkan makanan 

apa yang harus dianjurkan termasuk aturan 

meminum obat-obatan dan menganjurkan 

pola hidup sehat. Dokter juga tidak henti-

hentinya untuk menyarankan makan dan 

minum secara teratur dan menanyakan 

apakah aktivitas kencing dan buang air besar 

sudah lancar atau belum. Karena hal ini akan 

berkaitan dengan boleh tidaknya pasien 

untuk pulang atau masih perlu dirawat di 

Puskesmas. Pelayanan perawat selain 

melakukan tugas dan kewajibannya secara 

rutin, seperti pemeriksaan suhu tubuh, tensi 

darah, mengganti infus, menyiapkan obat 

yang harus diminum maupun obat injeksi 

ataupun obat lainnya, perawat juga harus 

responsif terhadap kebutuhan pasien ataupun 

keluarga pasien.  

Berdasarkan hasil analisis GSCA 

diketahui bahwa physical support 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pasien rawat inap puskesmas. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa jika kelayakan gedung 

atau bangunan, peralatan, ruang perawatan, 

dan fasilitas pendukung lain puskesmas rawat 

inap diperbaiki maka kepuasan pasien akan 

meningkat. Begitu aspek kestrategisan letak 

puskesmas dan kemudahan transportasi 

menuju puskesmas merupakan faktor 

penting. Semakin strategis dan mudah 

transportasi menuju ke puskesmas maka 

semakin meningkat kepuasan pasien. 

Beberapa indikator dari variabel physical 

support yang dipersepsikan oleh masyarakat 

memperoleh nilai rata-rata belum baik yaitu 

kenyaman dan kelayakan ruang tunggu, 
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kebersihan puskesmas serta kelayakan 

peralatan diagnostik. Kondisi ini memberikan 

gambaran bahwa infrastruktur, peralatan 

medis dan peralatan penunjang operasional 

administrasi masih perlu ada perbaikan dan 

peningkatan karena nilai ratingnya kurang 

dari tiga. Padahal infrastruktur dan fasilitas 

penunjang rawat inap tersebut menentukan 

kualitas layanan, dan akhirnya berdampak 

terhadap kepuasan dan loyalitas pasien rawat 

inap puskesmas. Beberapa hasil penelitian 

seperti yang dilakukan oleh Boller et al. 

(2003), Andaleeb (2000), Baltussen et al. 

(2002) dan Duong et al. (2004) berhasil 

mengidentifikasi bahwa fasilitas medis 

merupakan bagian dari dimensi kualitas 

layanan rawat inap.  Hasil penelitian Sharma 

dan Narang (2011) membuktikan bahwa 

fasilitas medis mempunyai hubungan 

signifikan dengan kunjungan berulang pasien 

rawat inap.  

Kelemahan sarana dan prasarana yang 

dibangun oleh pemerintah untuk pelayanan 

publik termasuk Puskesmas yang digunakan 

untuk pelayanan rawat inap juga tidak lepas 

dari lemahnya aspek pemeliharaan. Tidak 

sedikit gedung puskesmas dibangun dengan 

anggaran yang besar tetapi manajemen 

pemeliharaannya tidak diperhatikan. Kondisi 

ini terlihat pada bangunan yang cepat 

mengalami kerusakan. Berdasarkan Pusat 

Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 

(2012), kondisi Puskesmas rawat inap di 

Jawa Timur menunjukkan dari 400 unit 

Puskesmas rawat inap, 125 unit (31,25%) 

mengalami rusak ringan, 24 unit (6%) 

mengalami rusak berat dan 1 unit (0,25%) 

mengalami rusak total. Belum maksimalnya 

fasilitas medis dan infrastruktur puskesmas 

rawat inap sejalan dengan hasil penelitian 

Haryanto dan Suranto (2012) yang 

menemukan bahwa tempat menunggu pasien 

sebelum pasien memasuki ruang inap dalam 

kondisi kurang representatif sebagaimana di 

tempat-tempat perawatan kesehatan pada 

umumnya. Puskesmas tidak menyediakan 

ruang tunggu khusus bagi keluarga pasien 

ketika pasien belum memasuki ruang inap. 

Bagi keluarga pasien bisa menunggu di ruang 

tunggu ketika pasien baru tiba di puskesmas 

untuk mendaftarkan pasien atau keluarga 

pasien bisa menunggu di luar ruangan. 

Beberapa fasilitas dan infrastruktur 

puskesmas terlihat dalam kondisi agak rusak, 

seperti jalan yang kurang rata. Disamping itu 

ruangan bangsal juga sudah harus mulai 

dibenahi, cat tembok yang sudah mulai 

kusam dan berkelupas serta kamar mandi 

yang kurang bersih, menambah kurang 

nyamannya pasien maupun keluarga pasien 

untuk menempati ruangan tersebut. Secara 

umum persoalan pelayanan kesehatan rawat 

inap yang terjadi di negara berkembang salah 

satunya adalah  permasalahan fasilitas medis 

(Chudi, 2010).  Lebih lanjut Chudi (2010) 

menyatakan untuk menyelesaikan persoalan 

pelayanan kesehatan tersebut dalam jangka 

pendek perlu menyediakan pelayanan 
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kesehatan yang memadai, mudah diakses , 

tersedia, terjangkau dan user friendly, dan 

pengembangan transportasi, serta 

ketersediaan fasilitas infrastruktur kesehatan 

yang memadai seperti jalan yang baik, dan 

peralatan medis yang cukup memadai juga.  

Berdasarkah hasil analisis GSCA 

diketahui bahwa variabel proses tidak 

terbukti dapat mempengarhi kepuasan pasien 

rawat inap puskesmas di Jawa Timur. Fakta 

ini mengisyaratkan bahwa perubahan yang 

ada pada variabel proses tidak dapat 

mempengaruhi perubahan pada variabel 

kepuasan pasien. Sangat mungkin perubahan 

pada variabel proses masih belum signifikan 

besarnya sehingga belum mampu 

mempengaruhi kepuasan pasien.  

Secara umum rata-rata variabel proses 

menurut penilaian responden pasien relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan variabel 

contact personnel dan physical support. Hal 

lain yang mernjadi fokus analisis adalah 

permasalahan ketersediaan obat-obatan di 

puskesmas. Tidak jarang persediaan obat-

obatan di puskesmas sering kehabisan. 

Pengelolaan dan pengadaan obat-obatan di 

puskesmas sangat terkait dengan besar dan 

pengelolaan anggaran yang ada di 

puskesmas. Besar anggaran yang diberikan 

pemerintah daerah maupun pusat masih 

kecil. Hal ini menyebabkan anggaran 

pendapatan dan belanja puskesmas tidak 

efektif untuk mengembangkan pelayanan 

rawat inap pada puskesmas di Jawa Timur. 

4.2. Implikasi Terhadap Kebijakan 

Pada variablecontact personnel, 

alternatif kebijakan yang dapat ditempuh 

diantaranya meningkatkan kompetensi dokter 

dengan sertifikasi GELS (General 

Emergency Life Support)/ATLS (Advance 

Trauma Life Support), STR (Surat Tanda 

Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktik). 

Kedua, meningkatkan kompetensi perawat 

dengan sertifkasi PPGD (Pelatihan 

Penanggulangan Gawat Darurat), STR dan 

SIP.   Semakin banyak dokter dan perawat 

berkompeten yang bertugas puskesmas rawat 

inap akan berdampak semakin baik kualitas 

pelayanan rawat inap di Puskesmas. Ketiga, 

penambahan tenaga kerja bidang non medis  

melalui rekrutmen pola outsourcing. Hal ini 

dilakukan mengingat SDM bidang non medis 

jumlahlah terbatas sedangkan anggaran yang 

tersedia terbatas terjadi banyak perangkapan 

jabatan oleh tenaga medis seperti perawat 

dan bidan. Keempat, melakukan kerjasama 

dengan dokter praktik swasta untuk 

melakukan tugas sebagai dokter jaga serta 

dengan rumah sakit umum daerah untuk 

penyediaan dokter spesialis. Kelima, 

pelatihan teknis operasional bagi tenaga non 

medis sebagai upaya meningkatkan skill guna 

mendukung tugas-tugas managerial dan 

administratif.  

Alternatif kebijakan yang mendasarkan 

pada variabel physical support dapat 

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak 

ketiga untuk pemeliharaan sarana dan 
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prasarana pelayanan. Kedua, penambahan 

sarana dan penunjang medis sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Pemeliharaan dan penambahan peralatan 

medis merupakan hal yang prioritas dalam 

pengembangan pelayanan kesehatan rawat 

inap. Sedangkan untuk alternatif 

kebijakanyang mendasarkan pada variabel 

prosess antara lain: meningkatkan Puskesmas 

rawat inap dengan fasilitas PLUS (Penyedia 

Layanan Unggulan Spesialis) dengan adanya 

kunjungan dokter spesialis kandungan dan 

anak 2 kali seminggu. Kedua, Dinkes 

kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi 

seluruh Puskesmas rawat inap untuk 

mendapatkan sertifikasi ISO. Ketiga 

mengembangkan sistem informasi 

manajemen  yang terintegrasi mengenai 

database pasien, keuangan, dan persediaan 

obat-obatan.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Contact personnel telah mampu 

meningkatkan kepuasan pasien rawat inap 

puskesmas di Jawa Timur. Berdasarkan 

analisis GSCA diketahui bahwa kelayakan 

gedung/bangunan, kenyamanan ruang 

perawatan, kelayakan ruang tunggu, dan 

kemudahan lokasi puskesmas merupakan 

indikator yang penting dalam menentukan 

physical support. Pasien menganggap bahwa 

kemudahan lokasi puskesmas sudah 

memenuhi harapan pasien. Sedangkan 

kenyamanan dan kelayakan ruang tunggu 

serta kebersihan puskesmas belum 

memenuhi standar yang ditetapkan. Namun 

demikian physical support terbukti dapat 

meningkatkan kepuasan pasien rawat inap 

puskesmas di Jawa Timur. Variabel proses 

yang meliputi prosedur pelayanan, kejelasan 

informasi, ketetapan resep dokter, kualitas 

obat-obatan dan ketersediaan obat-obatan 

masih belum maksimal dengan skor rata-

rata 3,50 sehingga variabel proses belum 

mampu meningkatkan kepuasan pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

direkomendasikan beberapa saran untuk 

ditindaklanjuti. Puskesmas dan kantor 

kesehatan pemerintah kabupaten / kota 

diharapkan untuk memperhatikan dan 

memperbaiki fasilitas, peralatan medis dan 

sarana pelayanan rawat inap dari Puskesmas. 

Kelemahan yang masih ada dalam 

pengembangan rawat inap dari Puskesmas di 

Jawa Timur seperti kualitas sumber daya 

manusia non-medis memerlukan perhatian 

dan segera ditindaklanjuti oleh manajemen 

Puskesmas, Dinas Kesehatan / Kota dan 

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Ini 

bisa melalui perencanaan rekrutmen, 

penempatan, dan pelatihan staf yang 

diperlukan sesuai dengan peruntukannya. 
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Lampiran 
Outer Loding dan Mean Indikator 

Indikator Outer Loading Mean 

Variabel Contact Personnel   

Kemampuan dokter memberikan pelayanan  0,564 3,67 

Kemampuan perawat memberikan pelayanan  0,669 3,64 

Kemampuan tenaga non medis memberikan pelayanan  0,764 3,38 

Keyakinan pasien terhadap pelayanan dokter  0,782 3,59 

Keyakinan pasien terhadap pelayanan perawat  0,748 3,59 

Keyakinan pasien terhadap pelayanan tenaga non medis  0,739 3,54 

Keramahan dokter memberikan pelayanan  0,569 3,78 

Keramahan perawat memberikan pelayanan  0,635 3,56 

Keramahan tenaga non medis memberikan pelayanan  0,660 3,43 

Ketanggapan dokter memberikan pelayanan  0,702 3,61 

Ketanggapan perawat memberikan pelayanan  0,664 3,54 

Ketanggapan tenaga non medis memberikan pelayanan  0,704 3,28 

Kecepatan dokter memberikan pelayanan  0,591 3,59 

Kecepatan perawat memberikan pelayanan  0,643 3,50 

Kecepatan tenaga non medis memberikan pelayanan  0,731 3,34 

Kemudahan menemui dokter  0,651 3,41 

Kemudahan menemui perawat  0,490 3,80 

Kesesuaian waktu pemeriksaan dokter  0,709 3,57 

Ketepatan waktu pemberian makanan oleh petugas  0,646 3,54 

Variabel Physical Support   

Kelayakan gedung/bangunan  0,769 3,57 

Kelayakan Peralatan diagnostik  0,665 3,46 

Kelayakan Peralatan non diagnostik  0,681 3,61 

Kenyamanan ruang perawatan  0,774 3,50 

Kenyamanan ruang tunggu  0,738 3,39 

Kelayakan ruang perawatan  0,700 3,50 

Kelayakan ruang tunggu  0,791 3,39 

Kebersihan puskesmas  0,642 3,39 

Kestrategisan lokasi puskesmas  0,645 3,54 

Kemudahan mencapai lokasi puskesmas  0,697 3,63 

Ketersediaan sarana transportasi umum  menuju lokasi  0,508 3,59 

Variabel Proses   

Prosedur pelayanan (penerimaan dan kepulangan pasien)  0,698 3,59 

Kejelasan informasi yang diberikan petugas  0,713 3,50 

Ketepatan resep obat  0,786 3,50 

Kualitas obat-obatan yang diterima pasien  0,803 3,51 

Ketersediaan obat-obatan yang ada di puskesmas  0,770 3,42 

Variabel Kepuasan Pasien   

Kepuasan terhadap hasil pelayanan secara keseluruhan  0,815 3,53 

Kepuasan terhadap cara pelayanan  0,849 3,53 

Kepuasan terhadap pelayanan dokter  0,623 3,59 

Kepuasan terhadap pelayanan perawat  0,660 3,65 

Kepuasan terhadap pelayanan tenaga non medis  0,666 3,24 

Variabel Behavioral Intention   

Kesediaan untuk kembali ke Puskesmas  0,842 3,62 
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Kesediaan untuk memotivasi orang lain untuk berkunjung dan kembali ke puskesmas  0,789 3,54 

Kesediaan memberikan saran perbaikan kepada puskesmas  0,681 3,01 
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