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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Profil Tempat Penelitian 

Rumah Sakit Ahmad Ripin merupakan salah satu rumah sakit yang 

ada di Provinsi Jambi. Rumah Sakit Ahmad Ripin merupakan tempat 

rujukan bagi setiap pasien yang sudah tidak mampu lagi ditangani oleh 

Puskesmas di Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro jambi dalam 

perawatannya. Meskipun demikian, Rumah Sakit Ahmad Ripin sebagai 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih menemui kendala dalam 

menjalankan  fungsi dan perannya yang dikarenakan beberapa sebab dan 

hal ini mempengaruhi kepuasan pasien yang berobat.  

Adapun visi dan misi serta struktur pagawai dari Rumah Sakit 

Ahmad Ripin sebagai berikut : 

1. Visi 

“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin 

Yang Optimal Dan Menjadi Idaman Masyarakat” 

2. Misi  

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan berorientasi kepada kecepatan 

dan ketepatan serta bertanggung jawab. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan 

dan pelatihan yang berkelanjutan. 

c. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif secara professional 

dalam pelayanan Rumah Sakit. 
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d. Menyediakan peralatan, fasilitas, dan sarana prasarana pendukung 

yang aman dan mutahir melalui perencanaan yang tepat. 

e. Mengembangkan manajemen Rumah Sakit yang efisien transparan 

dan akuntabel. 

3. Alur pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas/Jamkesmasda dan Askes 

Sosial 
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Adapun alur pelayanan kesehatannya yaitu pasien Jamkesmas/ 

Jamkesmasda dan Askes Sosial berobat ke Puskesmas dengan membawa 

persyaratan seperti PhotoCopy kartu peserta. Bagi pasien yang sudah tidak 

bisa ditangani lagi oleh pihak Puskesmas, maka pihak Puskesmas memberi 

surat rujukan untuk berobat di Rumah Sakit.  

Setelah sampai dirumah sakit, maka dilakukan medical record . 

Setelah itu pasien berobat di poliklinik yang telah tersedia sesuai dengan 

sakit yang diderita. Dari poliklinik, pasien bisa langsung ke laboratorium/ 

rontgen /apotik sesuai instruksi dari poliklinik. Bagi pasien yang rawat 

jalan bisa langsung pulang, sedangkan pasien rawat inap dirawat di Rumah 

Sakit. Bagi pasien IGD, setelah mendapat pertolongan pertama maka bisa 

langsung ke laboratorium/ rontgen /apotik untuk selanjutnya di rawat di 

Rumah Sakit. 

4. Struktur pegawai Rumah Sakit Ahmad Ripin adalah : 

1) Direktur    : Drg. Lelyana Pranoto 

2) Bidang Perencanaan    : Jonny Idhamsyah, SKM, M.Sc 

a) Seksi Program & Evaluasi  : Abdul Rahim, SKM 

b) Seksi Pelaporan & Rekam Medik : Mindasari, SKM 

3) Bidang Pelayanan Medik  : Lindawati, SKM 

a) Seksi Pendidikan & Pelatihan : Asian Triana, S.Farm.Apt 

b) Seksi Pelayanan & Penunj. Medik : Masithah, S.Farm.Apt 

4) Bidang Pelayanan Keperawatan  : H. Ishak, SKM, M.Kes 

a) Seksi Etika & Mutu Keperawatan : Neli H, Am.Keb 

b) Seksi Asuhan Keperawatan  : M. Aminuddin, Am.Kep 
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5) Bagian Tata Usaha   : Nyimas Zakiah, SE 

a) Subbag Umum   : Drs. Herizal 

b) Subbag Keuangan   : Dwi Kemalia Sari 

Rumah Sakit Ahmad Ripin yang merupakan Rumah Sakit Daerah 

adalah tempat dimana semua rujukan pasien dari puskesmas, menjadi 

tanggung jawab bagi Rumah Sakit Ahmad Ripin dan bisa dikatakan 

sebagai muara terakhir bagi pasien untuk mendapatkan haknya demi 

memperoleh kesembuhan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

baik, maka setiap Rumah Sakit Ahmad Ripin juga harus memiliki kualitas 

pelayanan yang baik agar diperoleh kepuasan dari pasien. 

Munculnya Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah sakit 

oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2008, dapat membantu dan menjadi 

landasan bagi setiap rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan yang ada. 

Pedoman itu tidak hanya mengatur bagaimana manajemen pelayanan saja 

tetapi juga menjelaskan apa saja yang menjadi hak pasien, bagaimana etika 

rumah sakit dan sarana prasarana serta bagaimana pelayanan pada setiap 

poliklinik dan peralatan yang ada pada rumah sakit. 

Penilaian kepuasan pasien dapat dilihat dari berbagai faktor, salah 

satunya sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Hal ini juga berlaku 

pada Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. Penilaian pada 

faktor sikap ini dapat dilihat dari bagaimana sikap yang ditunjukan oleh 

tenaga kesehatan, bagaimana respon yang diberikan serta perhatian 

terhadap pasien dan penyakitnya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 
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23 Tahun 1992 dimana tenaga kesehatan dapat mengetahui bagaimana 

sikap yang harus diberikan dan ditunjukan kepada pasien sesuai dengan 

standar profesi dan memenuhi apa yang menjadi hak pasien. 

Salah satu faktor lainnya dalam peningkatan kepuasan pasien 

khususnya pasien Jamkesmas yaitu dengan melihat ketersediaan obat yang 

menjadi hak bagi pasien untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang telah 

tertera dalam Peraturan Pemerintah tentang Jamkesmas, terdapat obat yang 

disubsidikan oleh pemerintah kepada masyarakat pemegang kartu 

Jamkesmas dan hal itu menjadi hak bagi setiap pasien Jamkesmas. 

Uraian diatas adalah gambaran umum tentang kondisi Rumah Sakit  

Ahmad Ripin yang berkaitan dengan sikap tenaga kesehatan dan 

ketersediaan obat untuk mencapai tingkat kepuasan pasien Jamkesmas dan 

peningkatan pelayanan kesehatan. 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data  

Berikut ini diuraikan deskripsi data penelitian yang meliputi nilai 

rata-rata (mean), nilai tengah atau median (Me), modus (Mo), standar 

deviasi (SDi) dan frekuensi serta histogram dari semua variabel penelitian. 

Selanjutnya juga diuraikan pengujian prasyarat analisis yang terdiri dari uji 

normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. Kemudian dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga melalui uji analisis 

regresi sederhana dan uji analisis regresi berganda. 
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a) Tingkat Kepuasan Pasien Pemegang Kartu Jamkesmas (Y) 

 Tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas di  Kabupaten 

Muaro Jambi pada penelitian ini diukur melalui angket yang berjumlah 

21 item/butir pernyataan, dengan skor 1 sampai 4. Dari hasil analisis 

data dengan bantuan software komputer yaitu SPSS versi 17 diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 57,64; median (Me) 57,00; modus (Mo) 

56; dan standart deviasi (SDi) sebesar 6,842; serta skor terendah 41 

dan tertinggi 81. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel 

tingkat kepuasan :  

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Data Tingkat Kepuasan 

No. Kelas Interval Frekuensi Persentase 

1 41 – 45 7 2,8% 

2 46 – 50 21 8,4% 

3 51 – 55 70 28% 

4 56 – 60 77 30,8% 

5 61 – 65 42 16,8% 

6 66 – 70 26 10,4% 

7 71 – 75 4 1,6% 

8 76 – 80 0 0% 

9 81 – 85 3 1,2% 

Total 250 100% 

    Sumber : data responden yang telah diolah 

    Berdasarkan tabel diatas, dapat disusun diagram batang 

distribusi frekuensi kelas interval variabel tingkat kepuasan (Y) 

sebagai berikut : 
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Gambar 3. Tingkat Kepuasan Pemegang Kartu Jamkesmas di 

Kabupaten Muaro Jambi  

 

 Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di atas, diketahui 

bahwa dari 250 orang responden pemegang Kartu Jamkesmas di 

Kabupaten Muaro Jambi, frekuensi variabel tingkat kepuasan pada 

interval 41-45 sebanyak 7 pasien (2,8%), interval 46-50 sebanyak 21 

pasien (8,4%), interval 51-55 sebanyak 70 pasien (28%), interval 56-

60 sebanyak 77 pasien (30,8%), interval 61-65 sebanyak 42 pasien 

(16,8%), 66-70 sebanyak 26 pasien (10,4%), interval 71-75 sebanyak 4 

pasien (1,6%), interval 76-80 sebanyak 0 pasien (0%) dan interval 81-

85 sebanyak 3 pasien (1,2%). 

 Selanjutnya menentukan kecenderungan variabel, setelah nilai 

minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmaks) diketahui, maka dicari 

nilai rata-rata ideal/mean ideal (Mi) dengan rumus ½ (Xmaks + Xmin), 

mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus 1/6 (Xmaks – 

Xmin). Berdasarkan acuan hasil di atas, mean ideal (Mi) variabel 

tingkat kepuasan diperoleh hasil 61. Standar deviasi ideal (SDi) 
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variabel tingkat kepuasan diperoleh hasil 6,6. Berdasarkan 

penghitungan di atas dapat dikategorikan ke dalam tiga kelas sebagai 

berikut : 

Rendah  = <Mi – 1.SDi 

  = < 61 – 6,6 

  = < 54,4 

Sedang  = Mi – 1.SDi sampai dengan Mi + 1.SDi 

  = 61 – 6,6 sampai dengan 61 + 6,6 

  = 54,4 sampai dengan 67,6 

Tinggi  = > Mi + 1.SDi 

  = > 61 + 6,6 

  = > 67,6 

 Berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi kategori kecenderungan sebagai berikut : 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi data Tingkat Kepuasan 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Rendah < 54,4 80 32% 

2 Sedang 54,4 – 67,6 151 60,4% 

3 Tinggi > 67,6 19 7,6% 

Total 250 100% 

  Sumber : data responden yang telah diolah  

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa yang 

termasuk dalam kategori tinggi sejumlah 19 orang (7,6%), kategori 

sedang sebanyak 151 orang (60,4%), dan kategori rendah sejumlah 80 
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orang (32%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi mempunyai kecenderungan sedang untuk variabel 

tingkat kepuasan.  

b) Sikap Tenaga Kesehatan (X1) 

 Sikap tenaga kesehatan menurut persepsi pemegang kartu 

Jamkesmas di  Kabupaten Muaro Jambi pada penelitian ini diukur 

melalui angket yang berjumlah 13 item/butir pernyataan, dengan skor 

1 sampai 4. Dari hasil analisis data dengan bantuan software komputer 

yaitu SPSS versi 17 diperoleh nilai tendensi sentral sebagai berikut: 

rerata (mean) sebesar 37,97; median 38,00; modus 38; dan standart 

deviasi sebesar 4,47; serta skor terendah 25 dan tertinggi 49. 

 Adapun distribusi frekuensi sikap tenaga kesehatan  menurut 

persepsi pemegang kartu Jamkesmas di  Kabupaten Muaro Jambi 

berdasarkan pengkategorian skor disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Data Sikap Tenaga Kesehatan 

 
No. Kelas Interval Frekuensi Persentase 

1 25 – 27  4 1,6% 

2 28 – 30  9 3,6% 

3 31 – 33  28 11,2% 

4 34 – 36  42 16,8% 

5 37 – 39  81 32,4% 

6 40 – 42  45 18% 

7 43 – 45  31 12,4% 

8 46 – 48  7 2,8% 

9 49 – 51  3 1,2% 

Total 250 100% 
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 Dari tabel distribusi frekuensi sikap tenaga kesehatan  menurut 

persepsi pemegang kartu Jamkesmas di  Kabupaten Muaro Jambi 

berdasarkan pengkategorian tersebut, secara visual dapat disajikan 

dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Sikap Tenaga Kesehaetan Menurut Persepsi Pemegang 

Kartu Jamkesmas di Kabupaten Muaro Jambi 

Berdasarkan hasil analisis tabel dan histogram di atas, 

frekuensi variabel kinerja pada interval 25 – 27 sebanyak 4 pasien 

(1,6%), interval 28 – 30 sebanyak 9 pasien (3,6%), interval 31 – 33 

sebanyak 28 pasien (11,2%), interval 34 – 36 sebanyak 42 pasien 

(16,8%), interval 37 – 39 sebanyak 81 pasien (32,4%), interval 40 – 42 

sebanyak 45 pasien (18%), interval 43 – 45 sebanyak 31 pasien 

(12,4%), interval 46 – 48 sebanyak 7 pasien (2,8%), dan interval 49 – 

51 sebanyak 3 pasien (1,2%). 

 Selanjutnya menentukan kecenderungan variabel, setelah nilai 

minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmaks) diketahui, maka dicari 

nilai rata-rata ideal/mean ideal (Mi) dengan rumus ½ (Xmaks + Xmin), 
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mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus 1/6 (Xmaks – 

Xmin). Berdasarkan acuan hasil di atas, mean ideal (Mi) variabel sikap 

tenaga kesehatan diperoleh hasil 37. Standar deviasi ideal (SDi) 

variabel tingkat kepuasan diperoleh hasil 4. Berdasarkan penghitungan 

di atas dapat dikategorikan ke dalam tiga kelas sebagai berikut : 

Rendah  = <Mi – 1.SDi 

  = < 37 – 4 

  = < 33 

Sedang  = Mi – 1.SDi sampai dengan Mi + 1.SDi 

  = 37 – 4 sampai dengan 37 + 4 

  = 33 sampai dengan 41 

Tinggi  = > Mi + 1.SDi 

  = > 37 + 4 

  = 41 

Berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi kategori kecenderungan sebagai berikut : 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Sikap Tenaga Kesehatan 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Rendah < 33 29 11,6% 

2 Sedang 33 – 41 166 66,4% 

3 Tinggi > 41 55 22% 

Total 250 100% 

  Sumber : data responden yang telah diolah  

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa yang 

termasuk dalam kategori tinggi sejumlah 55 orang (22%), kategori 
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sedang sebanyak 166 orang (66,4%), dan kategori rendah sejumlah 29 

orang (11,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi mempunyai kecenderungan sedang untuk variabel sikap 

tenaga kesehatan.  

c) Ketersediaan Obat (X2) 

Ketersediaan obat di Rumah Sakit  Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi  menurut persepsi pemegang kartu Jamkesmas di  

Kabupaten Muaro Jambi pada penelitian ini diukur melalui angket 

yang berjumlah 13 item/butir pernyataan, dengan skor 1 sampai 4; 

sehingga diperoleh rentangan skor ideal antara 13 sampai dengan 52. 

Dari hasil analisis data dengan bantuan software komputer yaitu SPSS 

versi 17 diperoleh nilai tendensi sentral sebagai berikut: rerata (mean) 

sebesar 32,86; median 33,00; modus 32; dan standart deviasi sebesar 

6,525; serta skor terendah 18 dan tertinggi 47. 

Adapun distribusi frekuensi ketersediaan obat di Rumah Sakit  

Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi  menurut persepsi pemegang 

kartu Jamkesmas di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan 

pengkategorian skor disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 14. Distribusi Frekuensi Data Ketersediaan Obat 

No. Kelas Interval Frekuensi Persentase 

1 15 – 18 1 0.4% 

2 19 – 22 17 6,8% 

3 23 – 26 25 10% 

4 27 – 30 39 15,6% 

5 31 – 34 75 30% 

6 35 – 38 45 18% 

7 39 – 42 26 10,4% 

8 43 – 46 19 7,6% 

9 47 – 50  3 1,2% 

Total 250 100% 

Dari tabel distribusi frekuensi ketersediaan obat di Rumah 

Sakit  Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi  menurut persepsi 

pemegang kartu Jamkesmas di  Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan 

pengkatogiran tersebut, secara visual dapat disajikan dalam bentuk 

histogram sebagai berikut: 

 
Gambar  5.  Ketersediaan Obat di RS Ahmad Ripin Kabupaten Muaro 

Jambi 

Berdasarkan hasil analisis tabel dan histogram di atas, 

frekuensi variabel kinerja pada interval 15 – 18 sebanyak 1 pasien 
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(0,4%), interval 19 – 22 sebanyak 17 pasien (6,8%), interval 23 – 26 

sebanyak 25 pasien (10%), interval 27 – 30 sebanyak 39 pasien 

(15,6%), interval 31 – 34 sebanyak 75 pasien (30%), interval 35 – 38 

sebanyak 45 pasien (18%), interval 39 – 42 sebanyak 26 pasien 

(10,4%), interval 43 – 46 sebanyak 19 pasien (7,6%), dan interval 47 – 

50 sebanyak 3 pasien (1,2%). 

 Selanjutnya menentukan kecenderungan variabel, setelah nilai 

minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmaks) diketahui, maka dicari 

nilai rata-rata ideal/mean ideal (Mi) dengan rumus ½ (Xmaks + Xmin), 

mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus 1/6 (Xmaks – 

Xmin). Berdasarkan acuan hasil di atas, mean ideal (Mi) variabel sikap 

tenaga kesehatan diperoleh hasil 32,5. Standar deviasi ideal (SDi) 

variabel tingkat kepuasan diperoleh hasil 4,8. Berdasarkan 

penghitungan di atas dapat dikategorikan ke dalam tiga kelas sebagai 

berikut : 

Rendah  = <Mi – 1.SDi 

  = < 32,5 – 4,8 

  = < 27,7 

Sedang  = Mi – 1.SDi sampai dengan Mi + 1.SDi 

  = 37 – 4 sampai dengan 37 + 4 

  = 27,7 sampai dengan 37,3 

Tinggi  = > Mi + 1.SDi 

  = > 32,5 + 4,8 

  = 37,3 
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Berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi kategori kecenderungan sebagai berikut : 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Ketersediaan Obat 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Rendah < 27,7 44 17,6% 

2 Sedang 27,7 – 37,3 146 58,4% 

3 Tinggi > 37,3 60 24% 

Total 250 100% 

  Sumber : data responden yang telah diolah  

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa yang 

termasuk dalam kategori tinggi sejumlah 60 orang (24%), kategori 

sedang sebanyak 146 orang (58,4%), dan kategori rendah sejumlah 44 

orang (17,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi mempunyai kecenderungan sedang untuk variabel 

ketersediaan obat.  

2. Hasil Uji Persyarat Analisis 

Analisis data pada penelitian ini digunakan statistik inferensial atau 

statistik parametrik, berupa analisis korelasi dan analisis regresi ganda 

(multiple regression), oleh karena itu harus memenuhi beberapa asumsi 

atau prasyarat analisis, antara lain: (1) data berdistribusi normal, (2) 

hubungan antara variabel bebas dengan terikat linier; dan (3) tidak terjadi 

multikolinier. 
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a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas sebaran data pada penelitian ini 

dipergunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji 

normalitas sebaran secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 16.  Hasil Uji Normalitas Sebaran 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test

250 250 250

37.97 32.86 57.64

4.474 6.525 6.842

.082 .079 .081

.065 .079 .081

-.082 -.064 -.057

1.297 1.256 1.281

.069 .085 .075

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Sikap Tenaga
Kesehatan (X1)

Ketersediaan
Obat (X2)

Tingkat
Kepuasan (Y)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

Adapun ringkasan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 17. Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Taraf signifikansi Hasil 

Sikap tenaga kesehatan (X1) 0,069 0,05 Normal  

Ketersediaan obat (X2) 0,085 0,05 Normal  

Tingkat kepuasan (Y) 0,075 0,05 Normal  

  Sumber : data responden yang telah diolah  

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel sikap tenaga kesehatan (X1), ketersediaan obat (X2), dan 

tingkat kepuasan (Y) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari pada 
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taraf signifikansi yaitu 0.05 yang berarti semua variabel penelitian 

berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas 

Pengujian linieritas dilakukan dengan bantuan software 

komputer SPSS versi 17. Secara keseluruhan harga Fhitung (Deviation 

from Linearity) yang diperoleh  menunjukkan harga Fhitung dengan 

p>0,05 yang berarti tidak menyimpang dari linieritas. Hasil uji 

linieritas secara ringkas dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel 18. Hasil Uji Linieritas Sikap Tenaga Kesehatan 

ANOVA Table

2947.667 22 133.985 3.492 .000

1945.876 1 1945.876 50.712 .000

1001.791 21 47.704 1.243 .217

8710.209 227 38.371

11657.88 249

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Tingkat Kepuasan
(Y) * Sikap Tenaga
Kesehatan (X1)

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Tabel 19. Hasil Uji Linieritas Ketersediaan Obat 

ANOVA Table

3025.829 29 104.339 2.659 .000

1468.857 1 1468.857 37.436 .000

1556.972 28 55.606 1.417 .088

8632.047 220 39.237

11657.88 249

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Tingkat Kepuasan (Y) *
Ketersediaan Obat (X2)

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi 

korelasi antara sikap tenaga kesehatan dengan tingkat kepuasan 

sebesar 0,217 dan nilai signifikansi korelasi antara ketersediaan obat 

dengan tingkat kepuasan sebesar 0,088. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikan > 0,05 (0,217 > 0,05) dan (0,088 > 0,05), maka 
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dapat disimpulkan bahwa korelasi sikap tenaga kesehatan dengan 

tingkat kepuasan adalah linier, begitu juga korelasi antara ketersediaan 

obat dengan tingkat kepuasan adalah linier.  

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan tumpang tindih antar variabel bebas. Uji ini 

diperlukan, karena penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat Tolerance 

dan VIF. Apabila diperoleh tolerance mendekati 1, dan VIF tidak lebih 

dari 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 20. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.409 .330 .309 .891 1.122

.355 .256 .233 .891 1.122

Sikap Tenaga
Kesehatan (X1)

Ketersediaan Obat (X2)

Model

1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Tingkat Kepuasan (Y)a. 
 

Adapun ringkasan hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 21. Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

X1 0,891 1,122 

X2 0,891 1,122 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Tolerance 

mendekati 1 yaitu 0,891 dan nilai VIF tidak melebihi 10 yaitu 1.122, 
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maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas maka uji 

linier berganda dapat dilanjutkan.   

3. Pengujian Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji pada bagian ini adalah: (1) Terdapat 

pengaruh sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat kepuasan pemegang 

kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi; (2) Terdapat pengaruh 

ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas 

masyarakat Muaro Jambi; dan (3) Terdapat pengaruh sikap tenaga 

kesehatan dan ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan pemegang 

kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi. 

Hipotesis pertama dan kedua diujikan dengan analisis bivariat 

(korelasi product moment, korelasi parsial dan analisis regresi sederhana); 

sedangkan hipotesis ketiga dibuktikan dengan analisis multivariat (analisis 

regresi ganda). Hasil analisis bivariat dengan analisis korelasi product 

moment dan korelasi parsial, secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini 

Tabel 22. Hasil Analisis Bivariat (Analisis Korelasi Product Moment 

dan Korelasi Parsial) 

 

No. Variabel Bebas 

Korelasi Product 

Moment 
Korelasi Parsial 

rXY p r p 

1. Sikap Tenaga Kesehatan  (X1) 0,409 0,000 0,309 0,000 

2. Ketersediaan Obat (X2) 0,355 0,000 0,233 0,000 

 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hasil analisis regresi sederhana untuk pengujian hipotesis 

pertama disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 23. Regresi Sederhana Sikap Tenaga Kesehatan (X1) Terhadap 

Tingkat Kepuasan (Y) 

 

Coefficientsa

33.912 3.389 10.007 .000

.625 .089 .409 7.049 .000

(Constant)

Sikap Tenaga
Kesehatan (X1)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Tingkat Kepuasan (Y)a. 
 

 Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian hipotesis pertama, yaitu : 

1) Membuat persamaan regresi 1 prediktor (regresi sederhana)  

Dari perhitungan didapatkan besarnya konstanta (a) = 33,912 dan 

keofisien (b) = 0,625, jadi persamaan regresi linier sederhananya 

adalah sebagai berikut : 

 Y = 33,912 + 0,625X1 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien Xı sebesar 

0,625 , itu artinya apabila sikap tenaga kesehatan (X1) meningkat 1 

poin maka tingkat kepuasan pasien (Y) akan meningkat sebesar 

0,625 poin. 

2) Koefisien korelasi antara X1dengan Y 

Koefisien korelasi (rx1y) dicari untuk menguji hipotesis 1 dengan 

melihat seberapa besar pengaruh sikap tenaga kesehatan (X1) 

terhadap tingkat kepuasan (Y). Berdasarkan analisis dengan 

menggunakan program SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi 

antara X1 dengan Y sebesar 0,409. Nilai koefisien korelasi tersebut 
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akan dikonsultasikan dengan r tabel dan interval koefisien sebagai 

berikut : 

Tabel 24. Koefisien Korelasi X1 Dengan Y 

Korelasi r hitung r tabel 

X1 dengan Y 0,409 0,138 

Sumber : data responden yang telah diolah 

Tabel di atas menunjukan hasil r hitung > r tabel dengan taraf 

signifikansi 5% dengan n=250 yang mendekati yaitu 0,138 dimana 

0,409 > 0,138. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan 

antara sikap tenaga kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien 

Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin.  

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. 

Garis yang digunakan untuk menjelaskan proporsi dari ragam 

tingkat kepuasan (Y) yang diterangkan oleh variabel sikap tenaga 

kesehatan (X1). Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh 

nilai R
2 

sebesar 0,167. Nilai tersebut berarti 16,7% perubahan pada 

variabel tingkat kepuasan (Y) dapat diterangkan oleh variabel sikap 

tenaga kesehatan (X1). Sedangkan sebesar 83,3% dari variabel 

tingkat kepuasan diterangkan oleh variabel lain di luar variabel 

sikap tenaga kesehatan. 
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b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hasil analisis regresi sederhana untuk pengujian hipotesis 

kedua disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 25. Regresi Sederhana Ketersediaan Obat (X2)  

Terhadap Tingkat Kepuasan (Y) 

Coefficientsa

45.405 2.085 21.773 .000

.372 .062 .355 5.979 .000

(Constant)

Ketersediaan Obat (X2)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Tingkat Kepuasan (Y)a. 
 

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian hipotesis kedua, yaitu : 

1) Membuat persamaan regresi satu prediktor (regresi sederhana)  

Dari perhitungan didapatkan besarnya konstanta (a) = 45,405 dan 

keofisien (b) = 0,372 jadi persamaan liniernya adalah sebagai 

berikut : 

 Y = 45,405 + 0,372X2 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X2 sebesar 

0,372 , itu artinya apabila ketersediaan obat (X2) meningkat 1 poin 

maka tingkat kepuasan pasien (Y) akan meningkat sebesar 0,372 

poin. 

2) Koefisien korelasi antara X2 dengan Y 

Koefisien korelasi (rx2y) dicari untuk menguji hipotesis 2 dengan 

melihat seberapa besar pengaruh ketersediaan obat (X2) terhadap 

tingkat kepuasan  (Y). berdasarkan analisis dengan menggunakan 

program SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi antara X2 dengan 
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Y sebesar 0,355. Nilai koefisien korelasi tersebut akan 

dikonsultasian dengan r tabel dan interval koefisien sebagai berikut 

Tabel 26. Koefisien Korelasi X2 dengan Y 

Korelasi  r hitung r tabel 

X1 dengan Y 0,355 0,138 

Sumber : data responden yang telah diolah 

Tabel di atas menunjukan hasil r hitung > r tabel dengan taraf 

signifikansi 5% dengan n=250 yang mendekati yaitu 0,138 dimana 

0,355 > 0,138. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ketersediaan obat dengan tingkat kepuasan pasien 

Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin.  

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukan tingkat ketepatan garis regresi. 

Garis yang digunakan untuk menjelaskan proporsi dari ragam 

tingkat kepuasan (Y) yang diterangkan oleh variabel ketersediaan 

obat (X2). Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai 

R
2 

sebesar 0,126. Nilai tersebut berarti 12,6% perubahan pada 

variabel tingkat kepuasan (Y) dapat diterangkan oleh variabel 

ketersediaan obat (X2). Sedangkan sebesar 87,4% dari variabel 

tingkat kepuasan diterangkan oleh variabel lain di luar variabel 

ketersediaan obat. 
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c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil analisis regresi berganda (multiple regression) untuk 

pengujian hipotesis ketiga secara ringkas disajikan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 27. Regresi Berganda Sikap Tenaga Kesehatan (X1) dan 

Ketersediaan Obat (X2) Terhadap Tingkat Kepuasan (Y) 

 

Model Summaryb

.470a .221 .215 6.062

Model

1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ketersediaan Obat (X2), Sikap
Tenaga Kesehatan (X1)

a. 

Dependent Variable: Tingkat Kepuasan (Y)b. 
 

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian hipotesis ketiga, yaitu : 

1) Membuat persamaan regresi dua prediktor (regresi berganda) 

Dari perhitungan didapatkan besarnya konstanta  (a) = 30,126 dan 

koefisien (b1) = 0,500 dan (b2) = 0,259, sehingga persamaan 

regresi linier ganda sebagai berikut : 

Y = 30,126 + 0,500X1 + 0,259X2 

Persamaan garis regresi tersebut menunjukan bahwa setiap sikap 

tenaga kesehatan  meningkat satu unit angka kasar, maka tingkat 

kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi 

akan berubah (meningkat) sebesar 0,500; apabila ketersediaan obat 

tidak berubah. Apabila ketersediaan obat meningkat satu unit 

angka kasar, maka tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas 
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masyarakat Muaro Jambi akan berubah (meningkat) sebesar 0,259; 

apabila sikap tenaga kesehatan tidak berubah. 

2) Koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan Y 

Koefisien korelasi majemuk (R) dicari untuk menguji hipotesis 

ketiga dengan melihat seberapa besar pengaruh sikap tenaga 

kesehatan (X1) dan ketersediaan obat (X2) dengan tingkat kepuasan 

pasien (Y). Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai koefisien 

korelasi yaitu sebesar 0,470. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukan tingkat ketepatan garis regresi. 

Garis yang digunakan untuk menjelaskan proporsi dari ragam 

tingkat kepuasan (Y) yang diterangkan oleh variabel sikap tenaga 

kesehatan (X1) dan variabel ketersediaan obat (X2). Berdasarkan 

perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai R
2 

sebesar 0,221. Nilai 

tersebut berarti 22,1% perubahan pada variabel tingkat kepuasan 

(Y) dapat diterangkan oleh variabel sikap tenaga kesehatan (X1) 

dan variabel  ketersediaan obat (X2). Sedangkan sebesar 77,9% dari 

variabel tingkat kepuasan diterangkan oleh variabel lain di luar 

variabel sikap tenaga kesehatan dan variabel ketersediaan obat. 

4) Pengujian Signifikansi Regresi Ganda dengan Uji F 

Pengujian signifikansi untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat terhadap tingkat 

kepuasan pasien jamkesmas. Hipotesis yang diuji adalah terdapat 
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pengaruh signifikan sikap tenaga kesehatan (X1) dan ketersediaan 

obat (X2) secara bersama-sama terhadap tingkat kepuasan (Y) 

pasien jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro 

Jambi. Uji signifikansi menggunakan uji F. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 35,111. Jika 

dibandingkan dengan Ftabel sebesar  pada taraf signifikansi 5% 

maka nilai Fhitung > Ftabel hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap tenaga kesehatan 

dan ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan pasien jamkesmas 

Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. Hasil regresi 

juga menunjukan adanya kemungkinan terjadi penyimpangan 

prediksi sebesar 6,062. 

Selanjutnya berdasarkan perhitungan dengan bantuan software SPS 

2005, dapat dikemukakan pula sumbangan relatif (SR%) dan 

sumbangan efektif (SE%) dari masing-masing prediktor yang    

terangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 28. Ringkasan Bobot Sumbangan Prediktor Terhadap Tingkat 

Kepuasan Pemegang Kartu Jamkesmas Masyarakat Muaro Jambi 

 

No. Prediktor Sumbangan 

Relatif 

(SR) % 

Sumbangan 

Efektif 

(SE) % 

1. Sikap Tenaga Kesehatan (X1) 60,368 13,363 

2. Ketersediaan Obat  (X2) 39,632 8,773 

 

Total 

 

100,00 

 

22,136 
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Dari tabel seperti yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan 

bahwa sikap tenaga kesehatan memberikan sumbangan efektif 

paling besar terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas 

masyarakat Muaro Jambi, dengan memberikan sumbangan efektif 

sebesar 13,363%; sedangkan ketersediaan obat memberikan 

sumbangan efektif sebesar 8,773%. Dengan demikian  dapat 

dikemukakan bahwa peningkatan dan penurunan tingkat kepuasan 

pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi, dapat 

dijelaskan oleh ketiga prediktor pada penelitian ini sebesar 22,1%; 

dan selebihnya 77,9% ditentukan oleh variabel di luar penelitian 

ini. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tingkat kepuasan pasien pemegang Kartu Jamkesmas Rumah Sakit 

Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi secara umum dapat dipengaruhi 

oleh banyak hal. Penelitian ini hanya mengungkapkan dua faktor yang 

diduga mempengaruhi tingkat kepuasan pasien Jamkesmas yaitu sikap 

tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. 

Di dalam setiap pelayanan yang dilakukan baik dari pihak 

pemerintah maupun swasta, sikap sering kali menjadi pro dan kontra 

dimana juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan bagi pengguna jasa 

layanan. Apabila sikap yang diberikan positif dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan konsumen, maka tingkat kepuasan akan meningkat dengan 

sendirinya, sebaliknya apabila sikap yang diberikan tidak sesuai dengan 
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apa yang menjadi keinginan dari konsumen, maka tingkat kepuasan akan 

menurun. 

Hasil penelitian menunjukkan sikap secara statistik membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap tenaga kesehatan 

terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro 

Jambi. Hasil ini dibuktikan dengan nilai rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 

5% antara sikap tenaga kesehatan dengan tingkat kepuasan yaitu sebesar 

0,409 > 0,138. Dari hasil penelitian tersebut diketahui besarnya 

sumbangan efektif yang diberikan sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat 

kepuasan sebesar 13,36%. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan pendapat Louis Thurstone, 

Rensis Likert, dan Charles Osgood (Azwar, 1995: 5) yaitu sikap adalah 

suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, dimana bentuk evaluasi 

tersebut salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan 

seseorang terhadap objek tertentu. Hal ini berarti sikap yang merupakan 

suatu bentuk evaluasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien 

pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Muaro Jambi. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Fajri (2006) 

dimana dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang salah satunya yaitu 

tingkat kepuasan harus dilihat juga dari aspek kepegawaian yang 

didalamnya terdapat indikator sikap pegawai. 

Sikap tenaga kesehatan merupakan salah satu hal yang penting 

karena dari hasil penelitian ini sikap mempengaruhi tingkat kepuasan 
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pasien pemegang kartu jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap tenaga 

kesehatan terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas 

masyarakat Muaro Jambi. Semakin baik sikap tenaga kesehatan, semakin 

tinggi tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro 

Jambi; dan sebaliknya semakin tidak baik sikap tenaga kesehatan, semakin 

rendah pula tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat 

Muaro Jambi. 

Pengamatan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Ahmad 

Ripin terkait dengan sikap tenaga kerja secara umum sudah cukup baik. 

Dokter secara kontiniu memeriksa dan menanyakan bagaimana keadaan 

pasien. Perawat jaga pada ruang rawat inap pasien jamkesmas juga selalu 

berada ditempat. Sikap ramah juga ditunjukan oleh dokter dan perawat 

yang mendampingi dokter pada saat melakukan pemeriksaan kepada 

pasien. 

Meskipun demikian, dari hasil observasi juga ditemukan hal yang 

menjadi keluhan bagi para pasien seperti respon yang kurang cepat dari 

perawat yang berjaga pada ruang rawat inap ketika pasien meminta 

pertolongan, harus ada pengulangan dalam meminta tolong kepada 

perawat yang berjaga. Selain itu, adanya perbedaan sikap yang ditunjukan 

antara pasien yang memakai kartu jamkesmas dengan pasien umum. 

Sebagian tenaga kesehatan lebih mendahulukan pasien umum 
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dibandingkan pasien jamkesmas dalam melakukan pemeriksaan dan 

menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pasien. 

Sikap yang diperlihatkan oleh tenaga kesehatan pada setiap 

poliklinik pada umumnya sudah menunjukan sikap yang baik. Tanggapan 

yang diberikan juga sebisa mungkin ditanggapin dengan cepat. Begitu pula 

dengan pegawai apotik dimana sikap yang ditunjukan sudah dapat 

membuat sebagian besar pasien terutama pasien jamkesmas senang dan 

puas. 

Selain sikap tenaga kesehatan, adapula beberapa faktor lainnya 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien Jamkesmas. Tetapi pada 

penelitian ini akan dilihat pengaruh dari ketersediaan obat terhadap tingkat 

kepuasan pasien Jamkesmas. Obat merupakan bagian penting dalam 

proses pengobatan dimana obat dapat membantu mempercepat bagi 

kesembuhan seseorang. Ketersediaan obat yang lengkap akan sangat 

membantu dan sangat diharapkan oleh pasien. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan obat secara 

statistik terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan ketersediaan obat 

terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro 

Jambi. Hasil ini dibuktikan dengan nilai rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 

5% antara ketersediaan dengan tingkat kepuasan yaitu sebesar 0,355 > 

0,138. Dari hasil penelitian tersebut diketahui besarnya sumbangan 

pengaruhyang diberikan sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat kepuasan 

sebesar 0,126 atau 12,6%. 
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Ketersediaan obat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pasien pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro jambi. Obat merupakan salah satu hak yang didapat dari setiap 

pasien yang berobat. Adapun pengertian obat menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.193/Kab/B.VII/71 tentang Pembungkusan dan 

Penandaan Obat, dikatakan bahwa obat adalah bahan yang dapat 

digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan 

menyembuhkan sakit, luka, gangguan rohani dan memperelok badan baik 

pada hewan maupun manusia. 

Menurut Ngatidjan (2006), obat dapat digunakan untuk tujuan 

diagnosis, terapi (kuratif atau preventif) dan untuk mempertahankan atau 

meningkatkan kesehatan. Dengan berobat, maka dapat membantu 

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dalam pemberian obat, harus 

berdasarkan penyakit dan diberi dalam takaran atau dosis yang benar, jenis 

obat yang tepat, serta pasien yang tepat. Beda penyakit yang diderita setiap 

pasein, beda pula obat yang didapat. Hasil penelitian dari Kusumawati 

(2011) dimana mengukur kepuasan pasien yang dapat dicapai apabila 

Rumah Sakit dapat meyajikan pelayanan yang berkualitas pada pasien, 

baik cara pembayaran yang terjangkau dan tersedianya obat, sehingga 

memudahkan pasien dalam mengakses pelayanan saat berkunjung/berobat. 

Ketersediaan obat yang ada dalam suatu Rumah Sakit menjadi 

salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat kepuasan pasien. 

Ketersediaan obat ini memiliki beberapa indikator dalam pengukurannya, 
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yaitu jenisnya dapat mencukupi kebutuhan yang ada, jumlahnya 

mencukupi kebutuhan yang ada, tersedia tepat pada waktunya (Fajri, 

2006). Hal ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 

2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yaitu, jenis, jumlah dan harga yang ditentukan oleh Menkes RI. 

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

ketersediaan obat yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan 

pasien pemegang kartu jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 

Muaro Jambi. Semakin baik ketersediaan obat, semakin tinggi tingkat 

kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi; dan 

sebaliknya semakin tidak baik ketersediaan obat, semakin rendah pula 

tingkat kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dari keterangan yang 

dituturkan oleh pasien, masih terdapat pasien yang tidak menerima obat 

sesuai resep baik itu dilihat dari jumlah maupun jenis obat ketika akan 

mengambil obat di apotik Rumah Sakit dan mengharuskan pasien untuk 

membeli obat di apotik luar. Hal ini dikarenakan jumlah pasien yang 

semakin meningkat dan pengadaan obat yang dilakukan oleh rumah sakit 

belum ditambah dan ini tidak hanya terjadi pada pasien Jamkesmas saja 

tetapi juga pada pasien umum dan Askes serta pasien yang memakai 

jaminan lainnya. Dikarenakan permasalahan dalam pengadaan obat inilah 

yang menimbulkan permasalahan baru yaitu kurangnya ketersediaan obat 
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pada rumah sakit yang mengakibatkan pasien tidak menerima obat sesuai 

dengan apa yang tertulis pada resep. 

Penyusunan terhadap obat yang akan didistribusikan kepada rumah 

sakit hanya dihitung berdasarkan jumlah pasien yang telah berkunjung 

tanpa melihat atau memprediksi jumlah pasien yang akan datang. 

Kebijakan dari rumah sakit yang mengharuskan pasien dari puskesmas 

terlebih dahulu diharuskan ke Rumah Sakit bertipe C baik rumah sakit 

Kota atau yang ada di Kabupaten akan berakibat pada peningkatan jumlah 

pasien pada Rumah Sakit Ahmad Ripin. Apabila jumlah obat hanya 

didistribusikan berdasarkan jumlah pasien yang telah berobat, maka 

jumlah obat yang disediakan tidak akan pernah mencukupi dari jumlah 

pasien yang ada. 

Selain itu, prosedur penggantian uang terhadap obat yang dibeli di 

apotik luar yang berbelit-belit membuat pasien merasa malas, sehingga 

sebagian pasien lebih memilih mengikhlaskan dari pada harus mengurus 

segala sesuatu untuk penggantian uang yang terlalu berbelit-belit. Jarak 

antara rumah sakit dengan apotik yang terlalu jauh juga merupakan salah 

satu kendala yang harus dihadapi oleh pasien yang hendak membeli obat 

di apotik luar. 

Pengujian hipotesis ketiga dimana dilakukan analisis secara 

bersama-sama membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat terhadap tingkat 

kepuasan pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi. Hasil ini 
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dibuktikan dengan Fhitung sebesar 35,111 yang jika dibandingkan dengan 

Ftabel sebesar 3,04 pada taraf signifikansi 5% maka nilai Fhitung > Ftabel 

sehingga hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan nilai koefisien determinasi 

(R
2
) diketahui hasil sebesar 0,221 atau 22,1%. Hal ini menjelaskan bahwa 

tingkat kepuasan pasien Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin yang bisa 

diterangkan oleh variabel sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat 

adalah sebesar 22,1% dan sisanya sebesar 77,9% disebabkan oleh variabel 

lain diluar kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan nilai sumbangan 

efektif (SE) variabel sikap tenaga kesehatan sebesar 13,36%, variabel 

ketersediaan obat sebesar 8,77%. Sikap tenaga kesehatan memberikan 

kontribusi efektif lebih besar (13,36%) terhadap tingkat kepuasan 

pemegang kartu Jamkesmas masyarakat Muaro Jambi, dibandingkan 

dengan ketersediaan obat (8,77%). Adanya sikap yang baik akan dapat 

meningkatkan tingkat kepuasan pasien Jamkesmas sehingga kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Ahmad Ripin juga akan 

meningkat. 

Di luar sikap tenaga kesehatan dan ketersediaan obat, hasil 

observasi yang melihat kondisi loket pendaftaran bagi pasien Jamkesmas 

dan poliklinik layak untuk digunakan. Apotik Rumah Sakit Ahmad Ripin 

sudah layak untuk digunakan dan pasien merasa nyaman ketika menunggu 

obat yang akan diberikan. Kamar kelas III merupakan kamar yang 

digunakan bagi pasien yang menggunakan jaminan seperti jamkesmas, 
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jamkesmasda, dan sebagainya. Dari observasi yang dilakukan, kondisi 

kamar kelas III pada Rumah Sakit Ahmad Ripin dilihat masih kurang 

layak, hal ini dilihat dari kondisi tempat tidur bagi pasien yang kurang 

nyaman dan terlihat kurang bersih serta tidak tersedia pendingin ruangan 

seperti kipas angin dimana didalam satu kamar terdapat empat tempat tidur 

yang membuat pasien merasa tidak nyaman dengan kondisi kamar yang 

ada. 

Kamar mandi yang terdapat didalam kamar rawat pasien juga 

terlihat kurang bersih, air yang tidak selalu tersedia membuat pasien dan 

keluarga kesusahan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan 

penggunaan kamar mandi. Kondisi lingkungan Rumah Sakit Ahmad Ripin 

terlihat kurang asri, hal ini dapat dilihat dari masih ada bahan bangunan 

yang ada pada sekitar lingkungan Rumah Sakit dan kurangnya tanaman 

hias. 

Beberapa hal diatas merupakan masalah yang ada di Rumah Sakit 

Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan yang ada bukan 

berada pada faktor sikap dan ketersediaan obat saja sehingga perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya terkait dengan faktor lainnya yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan dengan 

harapan dapat meningkatkan kualitas palayanan dan meningkatkan 

kepuasan pasien Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. 


