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ABSTRAK
Ketidakpuasan masih dirasakan banyak pasien ketika meminta pelayanan kesehatan ke puskesmas. Sebagai
ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia, puskesmas perlu memperhatikan mutu layanan yang
diberikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan
kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Banguntapan 3 Bantul. Jenis penelitian ini kuantitatif
menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil dengan teknik Accidential Sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 92 orang. Data dianalisis dengan Chi-Square. Mutu pelayanan kesehatan
rawat jalan di Puskesmas Banguntapan 3 berada pada kategori tidak baik sebanyak 53,3% dan kepuasan
pasien berada pada kategori tidak puas sebanyak 55,4%. Ada hubungan antara mutu pelayanan dengan
kepuasan pasien rawat jalan Puskesmas Banguntapan 3 Bantul.
Kata kunci: mutu pelayanan kesehatan, kepuasan pasien
ABSTRACT
Dissatisfaction is still felt by many patients when asking for health services from the puskesmas. As the
spearhead of health services in Indonesia, puskesmas need to pay attention to the quality of services
provided. The purpose of this study was to determine the relationship between the quality of health services
with outpatient satisfaction in Puskesmas Banguntapan 3 Bantul. This type of research is quantitative using
a cross sectional approach. Samples were taken by Accidential Sampling technique with a total sample of
92 people. Data were analyzed with Chi-Square. The quality of outpatient health services at the Puskesmas
Banguntapan 3 is in the bad category as much as 53.3% and patient satisfaction is in the dissatisfied
category as much as 55.4%. There is a relationship between service quality and outpatient satisfaction in
Banguntapan 3 Public Health Center, Bantul.
Keywords: quality of health services, patient satisfaction
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Tabel 1 Profil Responden menurut Jenis Kelamin, Umur,
Pendidikan, Pekerjaan
Karakteristik
Frekuensi
%
Jenis Kelamin
Laki-laki
36
39,1
Perempuan
56
60,9
Total
92
100,0
Umur
17-25
21
22,8
26-35
34
37
36-45
13
14,1
46-55
13
14,1
56-65
10
10,9
65 >
1
1,1
Total
92
100,0
Pendidikan
SD ke Bawah
4
4,3
SLTP
10
1,6
SLTA
46
50,0
D1-D2-D3
8
8,7
S1
16
17,4
Total
92
100,0
Pekerjaan
PNS/TNI/Polri
2
2,2
Pegawai Swasta
14
15,2
Wiraswasta/Usahawan
24
26,1
Pelajar/Mahasiswa
21
22,8
Petani
1
1,1
Buruh
3
3,3
Ibu Rumah Tangga
27
29,3
Total
92
100,0
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Mutu dan Kepuasan
Pelayanan Kesehatan menurut Responden
Variabel
Frekuensi
%
Mutu
Baik
43
46,7
Tidak baik
49
53,3
Total
92
100,0
Kepuasan
41
44,6
Tidak Puas
51
55,4
Total
92
100,0
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Tabel 3. Tabulasi Silang antara Mutu dengan Kepuasan Pelayanan
Kepuasan
Mutu
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F
%
F
%
F
%
Tidak baik
34
37,0
15
16,3
49
53,3
Baik
17
18,5
26
28,3
43
46,8
Total
51
55,4
41
44,6
92
100,0
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