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ABSTRAK
Klinik merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan publik di bidang
kesehatan. Kesesuaian pemenuhan antara harapan dan kenyataan terhadap pelayanan kesehatan di
klinik merupakan perwujudan kepuasan pasien klinik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisis kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan pendaftaran di Klinik Pratama K Bangunjiwo
Kasihan Bantul Yogyakarta. Metode yang digunakan penelitian adalah metode IPA (Importance
Performance Analysis). Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2018 di Klinik Pratama
K Bangunjiwo Kasihan Bantul dengan mengambil sampel 99 orang sebagai responden. Dari hasil
pengukuran penilaian kuesioner, terdapat 10 dari 20 atribut yang belum sesuai dengan harapan pasien.
Dimensi yang sudah sesuai dengan harapan pasien adalah penampilan (tangibles). Dan terdapat 4
dari 5 dimensi yang belum sesuai dengan harapan pasien, yaitu keandalan (reliability), ketanggapan
(responsiveness), keyakinan (assurance) dan empati (empathy). Dari uji diagram kartesius terdapat
8 atribut berada di kuadran I sehingga perlu dijadikan prioritas utama untuk meningkatkan atribut
pelayanan pendaftaran tersebut. Di kuadran II terdapat 6 atribut, sehingga keenam atribut tersebut
perlu dipertahankan karena kualitas atribut pelayanan pendaftaran kenyataannya sesuai dengan
harapan pasien.
Kata kunci: Kepuasan Pasien, Klinik, Harapan, Kenyataan, Importance Performance Analysis (IPA)
ABSTRACT
The clinic is a one of health facilitiy that provides public services in the health sector. Conformity
between the fulfillment of expectations and reality of health services in the clinic is a manifestation
of clinical patient satisfaction. The aim of this research is analyzing the patien’s satisfaction with the
quality of registration services at the Primary Clinic K Bnagunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta. The
method used in this research ie the IPA (Importance Performance Analysis) method. This research is
a descriptive survey research with quantitative approach. This research was conducted in October
–December 2018 at the Primary Clinic K Bangunjiwo Kasihan Bantul by taking a sample of 99
people as respondents.From the measurement results of questionnaire assessment, there are 10 from
20 attributes that are not in accordance with patients’s expectations. The dimensions that match the
patient’s expectations are appearance (tangibles). And there are 4 from 5 dimentions that are not
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in accordance with patient expectations, namely reliability, responsiveness, confidence (assurance)
and empathy. From the Cartesian diagram test, there are 8 attributes that are in quadrant I so that
it needs to be top priority to improve these registration service attributes. In quadrant II, there are
6 attributes, so that the six attributes need to be maintained because the quality of the registration
service attributes is in fact in accordance with the patient’s expectations.
Keywords: Patient’s Satisfaction, Clinic,Hope, Reality, Importance Performance Analysis (IPA)
1. PENDAHULUAN
Klinik merupakan salah satu fasilitas
kesehatan yang memberikan pelayanan
publik di bidang kesehatan. Berdasarkan
peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 2014 klinik
adalah fasilitas pelayanan kessehatan yang
menyelenggarakan pelayanan Kesehatan
perseorangan yang menyediakan pelayanan
medis dan /atau spesialistik.
Tempat penerimaan pasien merupakan
gerbang pelayanan pertama disuatu
fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa
pasien memutuskan untuk berobat disuatu
fasilitas pelayanan kesehatan dengan
mempertimbangkan tempat penerimaan
pasien yang nyaman dan petugas yang
memuaskan (Budi, 2011). Menurut
Muninjaya (2013) kepuasan pasien
merupakan tanggapan pelanggan terhadap
kesesuaian tingkat kepentingan atau harapan
pelanggan sebelum mereka menerima jasa
pelayanan dengan sesudah pelayananyang
mereka terima.
Berdasarkan observasi dalam setiap
hari kunjungan pasien di Klinik rata-rata
15 pasien. Klinik ini belum memiliki
kerjasama dengan BPJS, sehingga semua
pasiennya adalah pasien umum. Kesesuaian
pemenuhan antara harapan dan kenyataan
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terhadap pelayanan kesehatan di klinik
merupakan perwujudan kepuasan pasien
klinik. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk menganalisis apakah kepuasan
pasien terhadap mutu pelayanan pendaftaran
di Klinik Pratama K Bangunjiwo Kasihan
Bantul Yogyakarta sudah terpenuhi ataukah
belum terpenuhi.
Menurut Supranto (2011) untuk menjawab
perumusan masalah mengenai sampai sejauh
mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap
kinerja perusahaan, maka digunakan
Importance Performance Analysis (IPA)
atau analisis tingkat kepentingan dan
Kinerja/kepuasan pelanggan. Jasa akan
menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila
didasarkan pada kepentingan pelanggan
dan kinerjanya bagi perusahaan. Artinya
perusahaan
seharusnya
mencurahkan
perhatiannya pada hal-hal yang memang
dianggap penting oleh para pelanggan.
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode
penelitian survey deskriptif melalui
pendekatan kuantitatif. Waktu penelitian
dilakukan pada bulan Oktober-Desember
2018 di Klinik Pratama K Bangunjiwo
Kasihan Bantul dengan mengambil sampel
99 orang sebagai responden.
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Hasil wawancara menggunakan kuisioner
dengan responden menghasilkan nilai
kenyataan yang diterima pasien dari mutu
pelayanan pendaftaran dan nilai harapan
yang diinginkan pasien dari mutu pelayanan
pendaftaran. Dengan melihat dari 5
dimensi kualitas pelayanan, yaitu dimensi
dimensi penampilan (tangibles), keandalan
(reliability), ketanggapan (responsiveness),
keyakinan (assurance) dan empati
(empathy) dimana masing-masing dimensi
digunakan 4 atribut. Pertanyaannya sebagai
berikut:
A1 Petugas berpenampilan rapi

A3 Kenyamanan
pendaftaran

di
di

C3 Petugas berupaya membantu pasien
menyelesaikan masalah apabila ada
masalah yang dihadapi
C4 Petugas memberikan informasi
pelayanan yang diberikan kepada
pasien secara jelas
4) Keyakinan (assurance)
D1 Pasien yakin akan kemampuan
petugas
D2 Petugas dapat dipercaya

1) Penampilan (tangibles)
A2 Kebersihan
pendaftaran

C2 Petugas tanggap apabila ada
keluhan dari pasien

ruang

tunggu

ruang

tunggu

A4 Fasilitas tambahan yang menarik
seperti televisi, koran/majalah agar
pasien tidak bosan saat menunggu
antrian
2) Keandalan (reliability)

D3 Petugas tidak ragu-ragu dalam
memberikan pelayanan
D4 Petugas tidak membiarkan pasien
menunggu tanpa kepastian atau
tanpa adanya kejelasan
5) Empaty (Emphaty)
E1 Keramahan petugas pendaftaran
dalam memberikan pelayanan
E2 Petugas selalu berkomunikasi
dengan baik kepada pasien

B1 Petugas cepat dalam melayani
pasien

E3 Petugas selalu bertat karma dan
sopan santun kepada pasien

B2 Petugas andal dan terampil dalam
melayani pasien

E4 Petugas selalu memberi salam dan
bertanya keperluan pasien

B3 Petugas teliti dalam melakukan
pendaftaran

Penelitian ini mengacu pada Supranto (2011)
dalam hal ini, digunakan skala 5 tingkat
(likert) untuk kepentingan pelanggan yang
terdiri dari sangat penting (jawaban diberi
bobot 5), penting (jawaban diberi bobot 4),
cukup penting (jawaban diberi bobot 3),
kurang penting (jawaban diberi bobot 2),
dan tidak penting (jawaban diberi bobot

B4 Petugas adil dalam memberikan
pelayanan (tidak ada diskriminasi)
3) Ketanggapan (responsiveness)
C1 Petugas selalu siap membantu
pasien apabila ada kesulitan
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1). Demikian juga untuk kinerja digunakan
sangat puas (jawaban diberi bobot 5),
puas (jawaban diberi bobot 4), cukup puas
(jawaban diberi bobot 3), kurang puas
(jawaban diberi bobot 2) dan tidak puas
(jawaban diberi bobot 1).

3. Hasil dan pembahasan
Data pada variabel kenyataan atau kinerja
klinik dan harapan pasien merupakan
rata-rata dari masing-masing pernyataan/
pertanyaan. Berikut hasil pengolahan dan
analisis data penelitian:

Tabel 1. Penilaian Rata-Rata Atribut Penampilan (Tangibles) dari Penilaian
Kenyataan dan Penilaian Tingkat Harapan terhadap Mutu Pelayanan
Pendaftaran
Skor Penilaian

No

Kode
Atribut

Tingkat
Kepentingan Kesesuaian

Kenyataan

1

A1

375

419

89,50 %

3,79 4,23

2

A2

372

422

88,15 %

3,76 4,26

3

A3

382

392

97,45 %

3,86 3,96

4

A4

368

391

94,12 %

3,72 3,95

92,30 %

3,78 4,10

Rata-rata

X

Y

Sumber: Data yang diolah dari wawancara
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan dengan
skor kepentingan. Tingkat kesesuaian
inilah yang akan menentukan urutan
prioritas peningkatan faktor-faktor yang
mempengaruhi
kepuasan
pelanggan
(Supranto, 2011). Dalam penelitian ini

skor kinerja/pelaksanaan/kinerja disebut
skor penilaian kenyataan (performance),
karena pasien sebagai responden lebih
mudah memahami dengan istilah penilaian
kenyataan pelayanan yang pasien terima.
Sedangkan skor kepentingan atau juga
disebut importance.

Tabel 2. Penilaian Rata-Rata Atribut Keandalan (Reliability) terhadap Mutu
Pelayanan Pendaftaran
Skor Penilaian

No

Kode
Atribut

Tingkat
Kepentingan Kesesuaian

Kenyataan

1

B1

373

447

83,45 %

3,77 4,52

2

B2

368

435

84,60 %

3,72 4,39

3

B3

383

429

89,28 %

3,87 4,33

4

B4

391

435

89,89 %

3,95 4,39

86,80 %

3,83 4,41

Rata-rata
Sumber: Data yang diolah dari wawancara
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Tabel 3. Penilaian Rata-Rata Atribut Ketanggapan (Responsiveness)
terhadap Mutu Pelayanan Pendaftaran
Skor Penilaian

No

Kode
Atribut

Tingkat
Kesesuaian
Kepentingan

Kenyataan

1

C1

383

439

87,24 %

3,87 4,43

2

C2

361

440

82,05 %

3,65 4,44

3

C3

369

433

85,22 %

3,73 4,37

4

C4

374

442

84,62 %

3,78 4,46

84,78 %

3,76 4,43

Rata-rata

X

Y

Sumber: Data yang diolah dari wawancara
Tabel 4. Penilaian Rata-Rata Atribut Keyakinan (Assurance) terhadap Mutu
Pelayanan Pendaftaran
Skor Penilaian

No

Kode
Atribut

Tingkat
Kesesuaian
Kepentingan

Kenyataan

1

D1

372

426

87,32 %

3,76 4,30

2

D2

380

434

87,56 %

3,84 4,38

3

D3

365

436

83,72 %

3,69 4,40

4

D4

375

436

86,01 %

3,79 4,40

86,15 %

3,77 4,37

Rata-rata

X

Y

Sumber: Data yang diolah dari wawancara
Tabel 5. Penilaian Rata-Rata Atribut Empati (Empathy) terhadap Mutu
Pelayanan Pendaftaran
Skor Penilaian

No

Kode
Atribut

Tingkat
Kesesuaian
Kepentingan

Kenyataan

1

E1

393

441

89,12 %

3,97 4,45

2

E2

389

435

89,43 %

3,93 4,39

3

E3

367

442

83,03 %

3,71 4,46

4

E4

386

441

87,53 %

3,90 4,45

87,28 %

3,88 4,44

Rata-rata

X

Y

Sumber: Data yang diolah dari wawancara
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Tabel 6. Penilaian Tingkat Kesesuaian Dimensi dan Rata-Rata KenyataanHarapan terhadap Mutu Pelayanan Pendaftaran
No
1
2
3
4
5

Dimensi
Mutu

Tingkat
Kesesuaian

X

Y

Penampilan (tangibles)
Keandalan (reliability)
Ketanggapan (responsiveness)
Keyakinan (assurance)
Empati (empathy)
Rata-rata

92,30 %
86,80 %
84,78 %
86,15 %
87,28 %
87,46 %

3,78
3,83
3,76
3,77
3,88
3,80

4,10
4,41
4,43
4,37
4,44
4,35

Sumber: Data yang diolah dari wawancara
Dengan mencermati tabel 1 hingga tabel
6, terutama pada tingkat kesesuaian atribut
dapat dilihat bahwa dari 20 atribut terdapat
10 atribut memiliki tingkat kesesuaian
kurang dari rata-rata tingkat kesesuaian
keseluruhan atribut (≤ 87,46 %). Sehingga
dapat diartikan 10 atribut tersebut belum
sesuai mutu pelayanan pendaftaran yang
diharapkan/diinginkan pasien.

kesesuaian dibawah rata-rata tingkat
kesesuaian keseluruhan atribut (≤ 87,46 %).
Hanya satu dimensi penampilan (tangibles)
memiliki tingkat kesesuaian yang lebih
tinggi dari rata-rata tingkat kesesuaian
keseluruhan atribut (92,30 % > 87,46 %).
Sehingga dapat diartikan 4 dimensi tersebut
belum sesuai mutu pelayanan pendaftaran
yang diharapkan/diinginkan pasien.

Selain nilai tingkat kesesuaian atribut
tersebut, dinilai pula tingkat kesesuaian
dimensi. Dari tabel 6 dapat diketahui
terdapat 4 dimensi (keandalan, ketanggapan,
keyakinan dan empati) memiliki tingkat

Hasil analisis menurut Deharja (2017)
untuk tingkat kepuasan pasien dengan
metode Importance Performance Analysis
(IPA) dapat dilihat pada diagram Kartesius
(gambar 1).

Gambar 1. Diagram Katesius Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan
Pendaftaran di Klinik Pratama K Bangunjiwo
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Dari uji diagram kartesius, terdapat 8 atribut
berada di kuadran I sehingga perlu dijadikan
prioritas utama untuk meningkatkan aatribut
pelayanan pendaftaran tersebut. Di kuadran
II terdapat 6 atribut, sehingga keenam atribut
tersebut perlu dipertahankan karena kualitas
atribut pelayanan pendaftaran kenyataannya
sesuai dengan harapan pasien. Di kuadaran
III terdapat 4 atribut dan dikuadran IV
terdapat 6 atribut.
Pada kuadran I menggambarkan atribut atau
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan
pelanggan berada dalam kuadran I dan
penanganannya perlu diprioritaskan , karena
factor-faktor ini dinilai sangat penting oleh
pelanggan (harapannya tinggi), sedangkan
Pada kuadran I menggambarkan atribut
atau factor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan berada dalam kuadran
I dan penanganannya perlu diprioritaskan,
karena faktor-faktor ini dinilai sangat
penting oleh pelanggan (harapannya tinggi,
sedangkan tingkat kenyataannya masih
belum memuaskan. Atribut yang berada di
kuadran I adalah A1, A2, A4 dan D1.
Pada kuadran II menggambarkan atribut
atau faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan berada kuadran di
ini perlu dipertahankan, karena tingkat
pelaksanaannya telah sesuai dengan
kenyataan dan harapan. Harapan tinggi
dan kenyataan juga tinggi, sehingga dapat
memuaskan pasien. Atribut yang berada di
kuadran II adalah B4, C1, D2, E1, E2, dan
E4.
Pada kuadran III menggambarkan atribut
atau faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan pelanggan berada kuadran di
ini dinilai kurang penting bagi pasien,
sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa
atau cukup saja. Atribut yang berada di
kuadran III adalah A1, A2 dan D1.
Pada kuadran IV menggambarkan atribut
atau faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan berada kuadran di ini
dianggap berlebihan dalam pelaksanaannya,
hal ini disebabkan karena pasien mengannap
tidak terlalu penting terhadap adanya
factor atau atribut tersebut. Akan tetapii
pelaksanaannya dilakukan berlebihan,
sehingga sangat memuaskan akan tetapi
menjadi lebih mahal. Atribut yang berada di
kuadran IV adalah B1, B2, C2, C3, C4, D3,
D4, dan E3.
4.		 KESIMPULAN
Secara keseluruhan, dengan metode
analisis IPA (Importance Performance
Analysis). Dimensi yang sudah sesuai
dengan harapan pasien adalah penampilan
(tangibles). Dan terdapat 4 dari 5 dimensi
yang belum sesuai dengan harapan pasien,
yaitu keandalan (reliability), ketanggapan
(responsiveness), keyakinan (assurance)
dan empati (empathy). Bila lebih detail lagi
dengan melihat atribut-atributnya, 50 % dari
atribut atau 10 dari 20 keseluruhan atribut
tidak belum sesuai dengan harapan pasien
terhadap mutu pelayanan pendaftaran.
Dari uji diagram kartesius terdapat 8 atribut
berada di kuadran I sehingga perlu dijadikan
prioritas utama untuk meningkatkan atribut
pelayanan pendaftaran tersebut. Di kuadran
II terdapat 6 atribut, sehingga keenam atribut
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tersebut perlu dipertahankan karena kualitas
atribut pelayanan pendaftaran kenyataannya
sesuai dengan harapan pasien.
Rekomendasi yang diberikan untuk Klinik
Partama K Bangunjiwo Kasihan Bantul
untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan
pendaftaran terutama untuk empat dimensi
keandalan (reliability), ketanggapan
(responsiveness), keyakinan (assurance)
dan empati (empathy). Sehingga pasien
dapat terpuaskan dan terjadi penggunaan
jasa pelayanan yang berulang lagi di klinik
tersebut.
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