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Abstract 

The objective of this research is to study the effect between competence, 
service quality of Puskesmas employee, and patient satisfaction at the Puskesmas. 

The research was conducted at the Puskesmas Ciledug-Tangerang in 2008, 
the research survey method and accidental sampling technique were applied, with 
sample (N) 100 patient selected randomly. 

The research concludes that; First, there is a positive effect between 
competence and patient satisfaction at the Puskesmas Ciledug, with correlation 
number of person product moment is 0,598 or 35,7%, competence influence toward 
patient satisfaction that is shown by equation regression Y = 56,126+0,419X1; 
Second there is a positive effect between service quality of Puskesmas employee and 
the patient satisfaction at the Puskesmas Ciledug with correlation number of person 
product moment is 0,565 or 31,9%, service quality of Puskesmas employee influence 
toward the patient satisfaction at the Puskesmas Ciledug that is shown by equation 
regression Y= 57,697+0,303 X2; Third, there is a positive effect between 
competence and service quality of Puskesmas employee toward patient satisfaction 
of Puskesmas Ciledug-Tangerang with correlation number of person product moment 
0,622, competence and service quality toward patient satisfaction that is shown by 
equation regression Y = 43,904 + 0,331 X1 +0,204 X2, coefficient determination is 
0,622 indicates that competence and service quality give 38,6% contribution toward 
the patient satisfaction at the Puskesmas Ciledug. 
Keyword : competence, service quality, satisfaction 
 
Latar Belakang 

Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah organisasi 
fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, 
terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran aktif 
masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. 
Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada 
pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, 
tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 

 Puskesmas merupakan unit pelaksana kesehatan di wilayah kecamatan, 
pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki peran yang sangat penting 
dalam memelihara kesehatan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, 
puskesmas terlebih dahulu harus dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 
Masalah ke tenaga-kerjaan baik - dari sisi kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan 
jaringan, mutu dan distribusi antar perkotaan, pedesaan dan desa tertinggal, 
pandangan yang ada di masyarakat mengenai mutu pelayanan puskesmas, serta 
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kurang jelasnya peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, 
merupakan bagian dari masalah-masalah yang terlebih dahulu harus diselesaikan 
untuk mencapai tujuan didirikannya puskesmas. 

Pegawai merupakan aset penting yang wajib dijaga oleh sebuah organisasi 
agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses tergantung dari kemampuan sumber 
daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu bagi organisasi 
yang bergerak dalam bidang jasa layanan yang mengandalkan tingkat 
profesionalisme sumber daya manusia, sejak awal harus memberikan perhatian 
khusus pada perkembangan kualitas pelayanan pegawainya adalah merupakan 
prioritas dalam program kerja bagi organisasi. Salah satu program yang menjadi 
perhatian dalam mendorong semangat kerja para pegawai adalah peningkatan 
kualitas pelayanan yang baik, dengan demikian diharapkan tidak terjadi suatu 
pelayanan yang dapat merugikan pengguna jasa. Sehingga untuk mencapai tujuan 
tersebut Puskesmas harus lebih mengarahkan pegawai pada pengembangan 
kompetensi dan kualitas pelayanan sehingga pasien merasa puas akan pelayanan 
yang diberikan oleh petugas puskesmas. Untuk merespon dan memenuhi berbagai 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang saat ini, 
pemerintah dituntut untuk mengembangkan kemampuan pegawai puskesmas (baik 
petugas medis maupun non medis) guna meningkatkan kualitas pelayanannya 
kepada masyarakat.. 

Penelitian ini dilakukan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug 
Tangerang, karena adanya masalah yang berhubungan dengan kepuasan pasien. 
Kepuasan pasien pada puskesmas Ciledug kurang menunjukkan hasil yang baik. 
Ketidakpuasan pasien dapat disebabkan karena lamanya waktu menunggu karena 
tenaga medis dan non medis dari puskesmas tersebut kurang mencukupi dalam 
melayani pasien yang datang untuk berobat dan kurang jelasnya penjelasan yang 
diberikan petugas puskesmas. 

 
Identifikasi Masalah 

Dari pengamatan yang diuraikan dalam latar belakang, maka teridentifikasi 
beberapa permasalahan yang ada terutama faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pasien, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 
pasien, faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut ini : kualitas 
pelayanan yang cepat, tanggap dan akurat; peralatan yang lengkap; fasilitas yang 
memadai; pegawai (karyawan) yang ramah; kompetensi (kemampuan) dari dokter 
maupun perawat yang ahli dan terpercaya; prestasi kerja pegawai; kinerja pegawai; 
harga yang murah; kontrol dan pengawasan mutu yang baik; dan lain sebagainya. 

Masalah-masalah yang timbul ini merupakan masalah yang penting untuk 
diperhatikan, untuk mengatasi masalah tersebut penulis menemukan faktor yang 
secara teoritis mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien. Pamudji (1994:21) 
mengatakan bahwa seseorang yang berkompeten dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan, berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, sehingga akan 
melakukan pekerjaan pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu 
sehingga menghasilkan pelayanan publik yang baik mutunya, lebih cepat prosesnya, 
mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga 
masyarakat..  

 
Pembatasan Masalah 
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Karena keterbatasan waktu dan biaya serta agar lebih fokus, untuk 
memperjelas penguraian masalah-masalah proses pelaksanaan penelitian ini, penulis 
melakukan pembatasan masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dengan hanya 
melibatkan 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu kompetensi dan kualitas pelayanan serta 
1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu kepuasan pasien di puskesmas Ciledug-Tangerang.  

 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan batasan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan 
masalah penelitian, sebagai berikut :1) Apakah kompetensi petugas puskesmas 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug-Tangerang? 
2) Apakah kualitas pelayanan petugas puskesmas mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug-Tangerang? 3) Apakah kompetensi dan 
kualitas pelayanan petugas puskesmas secara bersama sama mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug-Tangerang. 
 
Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, sebagai berikut :1. Memberikan 
pengetahuan dan gambaran bahan evaluasi bagi Puskesmas dalam meningkatkan 
kepuasan pasien. 2. Untuk memperkaya wawasan pengetahuan, khususnya 
mengenai tingkat kepuasan pasien. 3. Memberi gambaran pemerintah kota 
Tangerang sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan masyarakat Ciledug -Tangerang. 4. Sebagai bahan peneltian 
lanjutan terhadap variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan 
pasien. 
 

Tinjauan Teori 
 

Deskripsi Teori 
Dalam deskripsi ini akan diuraikan beberapa teori-teori, konsep-konsep, dan 

pandangan maupun hasil penelitian para ahli. 
 
Kepuasan pasien (Y) 

Pada dasarnya manusia hidup menginginkan suatu kemantapan, kemapanan, 
kesejahteraan dan kepuasaan dalam menjalani kehidupannya. Hal yang dapat 
menyebabkan manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi dan melengkapi 
kebutuhannya, dengan mengunakan akal pikirannya untuk mencari, mengolah 
sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya dengan cara mencari sesuatu yang 
terbaik untuk dirinya. 

Kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik, 
memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai 
“upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai” (Tjiptono, 1997 :8). 

Kepuasan pelanggan merupakan keseluruhan sikap yang menunjukkan 
pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk atau jasa setelah mereka 
menggunakannya (Mowen dan Minor, 2001:89). 

Menurut Kotler (2000:188) kepuasan konsumen merupakan tingkat keadaan 
yang dirasakan seseorang terhadap perbandingan penampilan atau outcome produk 
ataupun jasa dengan harapan seseorang. Konsumen akan merasa puas jika harapan 
mereka terpenuhi dan merasa gembira bila harapan mereka terlampaui namun 
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konsumen akan merasa tidak puas bila harapan mereka tidak terpenuhi dan merasa 
kecewa jika kualitas produk atau pelayanan jauh dari harapan mereka. 

Parasuraman dan kawan-kawan (1990:45) menyatakan kepuasan adalah 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang ia rasakan dengan 
harapannya. Sementara itu menurut Departemen Kesehatan RI (2003:5) kepuasan 
konsumen adalah terpenuhinya keinginan dan harapan konsumen atas produk atau 
jasa pelayanan yang diterimanya. 

Puskesmas sebagai instansi pelayanan jasa selayaknya mengerti apa arti 
pelayanan jasa. Tjiptono (1997:15) memberikan pengertian mengenai pelayanan 
jasa, yaitu bahwa palayanan jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 
pelanggan. 

Wexley dan Yukl (1992:129) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai cara 
seseorang pelanggan atau pembeli merasakan pembeliannya lebih jauh, kepuasan 
pelanggan adalah selisih dari banyaknya sesuatu yang seharusnya ada dengan 
banyaknya apa yang ada. 

Kepuasan pasien merupakan cerminan dari kualitas pelayanan kesehatan yang 
diterima oleh pasien. Kepuasan pasien seringkali merujuk pada tingkat 
kesempurnaan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Namun, pada kondisi 
tertentu kualitas pelayanan yang relatif baik belum tentu dapat memuaskan pasien. 
Hal ini berkaitan dengan kurangnya kemampuan pasien dalam menilai kompetensi 
teknis medis sehingga para pasien mempunyai kecenderungan menilai kualitas 
pelayanan kesehatan dari sisi non teknis, misalnya hubungan interpersonal dokter 
dan pasien dan kenyamanan yang diperoleh selama mendapatkan pelayanan 
kesehatan (Azwar, 1996:36). 

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, kepuasan pasien 
merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian. Baik atau buruknya pelayanan 
kesehatan yang dirasakan oleh seorang pasien akan berdampak pada baik atau 
buruknya citra dan sarana pelayanan kesehatan tersebut dimata pasien. Pasien yang 
puas dan tidak puas akan memberikan gambaran baik atau buruknya pelayanan 
kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit, puskesmas atau klinik kepada keluarga, 
teman maupun tetangganya. Tidak dapat dipungkiri, kepuasan dapat berfungsi 
sebagai sarana promosi yang paling efektif bagi saranan pelayanan kesehatan. 
Dengan demikian, adalah penting bagi seluruh sarana pelayanan kesehatan, baik 
rumah sakit, puskesmas ataupun klinik untuk mengantisipasi ketidakpuasan pasien 
sekecil apapun dan dievaluasi sedini mungkin sehingga kualitas pelayanan dapat 
selalu dipertahankan dan ditingkatkan (Departemen Kesehatan RI, 2003:9). 

Kepuasan pasien merupakan suatu hal yang sangat subjektif dan sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Hasil penelitian Car dan 
Hill yang dikutip oleh Departemen Kesehatan RI (2003:13-15) menyatakan faktor 
sosiodemografi berupa status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan , budaya 
dan umur berkaitan dengan kepuasan pasien. Menurut Sarwono yang dikutip oleh 
Departemen Kesehatan RI (2003:13) pelayanan kesehatan yang sama belum tentu 
memberikan tingkat kepuasan yang sama pada pasien karena adanya perbedaan 
karakteristik pasien. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat didefinisikan 
bahwa kepuasan pasien adalah keadaan dimana pasien merasa senang, gembira, 
puas, dihargai, dan menikmati pelayanan yang diterimanya telah sesuai dengan 
kebutuhan, keinginan dan harapan yang diinginkan oleh pasien. 
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Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepuasan pasien yang telah dijelaskan di 
atas, maka Indikator kepuasan menurut Rama Adhy Poetra (2006:83) yaitu: (1) rasa 
adil, (2) rasa percaya, (3) Hubungan yang baik, (4) kebanggaan. Sedangkan 
menurut Abdullah (2006:50), Indikator mengenai kepuasan pelanggan (pasien) 
yaitu: (1) keramahan kepada pelanggan, (2) perhatian pribadi, (3) tingkat 
pengetahuan dalam memberikan pelayanan, (4) ketersediaan program pelayanan, 
(5) ketelitian pelayanan, (6) kecepatan pelayanan, (7) kemudahan memperoleh 
pelayanan, (8) tanggapan positif. 
 
Kompetensi (X1) 

Konsep tentang kompetensi saat ini sering ini dibicarakan baik oleh kalangan 
masyarakat umum, bisnis, maupun pemerintah seiring dengan meningkatnya 
tuntutan terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 
Ada beberapa definisi dan pengertian tentang kompetensi yang bersifat umum. 
Menurut Boyatzis, kompetensi atau kemampuan merupakan suatu sifat dasar 
seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan 
secara efektif atau berhasil guna (Spencer et al,1994:6). 

Menurut Armstrong dan Michail (1999:300), kompetensi adalah sebagian dari 
karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja 
individu dalam pekerjaannya. 

Kubr dan Prokopenko (1991:21), mengemukakan bahwa kompetensi 
merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan tertentu atau bebetapa pekerjaan 
dan mencapai tingkat kinerja tertentu. 

Menurut Rodwell (1996:29), kemampuan merupakan wilayah pengetahuan 
dan keterampilan yang sangat penting bagi sebuah hasil kerja.  

Newstorm dan Davis (1997:17) berpendapat bahwa kemampuan merupakan 
manifestasi dari pengetahuan dan kemahiran yang digambarkan dengan rumus : 
knowledge x skill = Ability . Dengan perkataan lain bahwa semakin tinggi 
kemampuan pegawai dalam bekerja dapat dipastikan semakin tinggi pengetahuan 
dan keterampilan yang dimilikinya. Sebaliknya kurangnya pengetahuan atau 
rendahnya keterampilan pegawai menyebabkan rendahnya kemampuan pegawai. 
Sehingga pengetahuan dan keterampilan merupakan komponen penting dari 
kompetensi para pegawai. 

Stephen P. Robbins mengatakan bahwa kemampuan adalah kapasitas yang 
dimiliki individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu 
(Robbins, 2007:52).  

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli di atas, maka dapat 
didefinisikan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan khusus yang meliputi 
pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang pegawai untuk 
memenuhi persyaratan kerja, baik untuk saat ini maupun saat mendatang dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kompetensi yang telah dijelaskan di atas, 
maka menurut Spencer (1993:9) terdapat lima tipe karakteristik yang dapat dijadikan 
indikator kompetensi, yaitu: (1) Motive (motif), (2) Traits (sifat atau karakter), (3) 
Self Concept (konsep pribadi), (4) Knowledge (pengetahuan). Indikator kompetensi 
yang lain menurut Alex Nitisemito (1992:32), kompetensi dapat diukur melalui : (1) 
kemampuan, (2) keahlian, (3) kemandirian, (4) integritas yang tinggi. Indikator 
kompetensi menurut Robbins (2007:53-55), kompetensi terdiri dari dua dimensi 
yaitu : (1) kemampuan intelektual dan (2) kemampuan fisik. 
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Kualitas Pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan 
oleh para manajer (perusahaan atau organisasi). Apalagi dengan adanya era 
globalisasi yang membawa kepada persaingan yang semakin ketat, kemajuan 
teknologi dan konsumen yang semakin kritis, menuntut perusahaan untuk 
memperhatikan kualitas produk disamping kepuasan (Andi Mattulada Amir, et all, 
2004:3). 

Christopher Lovelock (1994:10) memberikan definisi pelayanan adalah suatu 
proses untuk merubah input  menjadi output.  

Definisi tentang kualitas sangat beragam. Secara konvensional kualitas 
didefinisikan sebagai karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi, 
keandalan, kemudahan, penggunaan, estetika dan sebagainya. Sedangkan definisi 
yang lebih strategi menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu 
memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan ( Gaspersz,1997:5) 

Menurut Endar (1999:36), kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan, sedangkan Wyckof (Tjiptono,1997:59) mengartikan kualitas jasa atau 
layanan yaitu tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.  

Berdasarkan atas pengertian tentang kualitas pelayanan yang dikemukakan di 
atas, maka didefinisikan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kinerja pegawai 
yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan dari jasa yang akan diberikan dan 
bekerja secara maksimal sehingga dapat memberikan pelayanan dengan hasil terbaik 
kepada para pelanggannya. 

Zeithaml-Parasuman-Berry (1990:26) memberikan indikator dengan kepuasan 
pelanggan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut yang 
dikatakan pelanggan, yaitu: (1) Tangibles (bukti langsung), (2) Reability (keandalan), 
(3)   Responsiveness (daya tanggap), (4) Assurance (jaminan), (5)  Emphaty 
(empati). Menurut Gronroos (dalam Tjiptono,1997:73) terdapat tiga kriteria pokok 
yang dijabarkan dalam enam unsur merupakan indikator kualitas yaitu: (1) 
profesional, (2) kemampuan ,(3) sikap, (4) fleksibel ,(5) keandalan, (6) kejujuran, 
(7) reputasi dan kredibilitas. 
Kerangka Berpikir 
 

 

 

 

 

 
 
Hipotesis Penelitian 
 Kompetensi berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug. 

 Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug.  
 Secara bersama-sama, kompetensi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug.  
 

Kompetensi (X1) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

Kepuasan Pasien 
(Y) 
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Metodologi Penelitian 
 

Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi petugas puskesmas terhadap 
kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug - Tangerang. 

 Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas pelayanan petugas puskesmas 
terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug - Tangerang. 

 Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi dan kualitas pelayanan petugas 
puskesmas terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Ciledug - Tangerang. 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Ciledug yang beralamat di JL. Raya Raden 
Fatah No. 71, Ciledug, Tangerang. Adapun waktu penelitian dimulai bulan Maret 
2008 - Juli 2008.  

Metode Penelitian 
Metode digunakan adalah metode korelasional dengan paradigma kuantitatif. 

Selain itu juga digunakan statistik inferensial dengan mempergunakan SPSS. 
Penelitian pustaka dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh diantara 
variabel secara teoritis. Untuk mendapatkan data empiris dilakukan pendekatan 
survai dengan menyebarkan kuesioner menggunakan model skala likert dengan 
ukuran satu untuk nilai terendah dan empat untuk nilai tertinggi. 

 
Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu kepuasan pasien 
(Y) dan dua variabel bebas yaitu kompetensi (X1) serta kualitas pelayanan (X2). 

 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang datang untuk pengobatan di 
Puskesmas Kecamatan Ciledug yang berjumlah rata-rata 1200 pasien per 
minggunya. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Accidental Sampling  (pengambilan 
sampel secara kebetulan) yang termasuk ke dalam Non probability Sampling  
(pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang). Sugiyono (2003:77) 
mendefinisikan Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 
100 orang. 

 
Instrumen Penelitian 
Variabel  Y (kepuasan pasien) 
 
Definisi konseptual 

kepuasan pasien adalah keadaan dimana pasien merasa senang, gembira, 
puas, dihargai, dan menikmati pelayanan yang diterimanya telah sesuai dengan 
kebutuhan, keinginan dan harapan yang diinginkan pasien tersebut. 
Definisi operasional  
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kepuasan pasien merupakan suatu keadaan dimana pasien merasa senang, 
gembira, puas, dihargai, dan menikmati pelayanan yang diterimanya telah sesuai 
dengan kebutuhan, keinginan dan harapan yang diinginkan pasien tesebut, kepuasan 
pasien ini ditunjukkan oleh ciri-ciri:   adanya rasa adil dan rasa percaya atas 
pelayanan yang diberikan, hubungan yang baik antara pasien dengan petugas, 
kemudahan yang diterima pasien dalam memperoleh pelayanan, serta ketelitian dan 
kecepatan pelayanan yang diberikan petugas terhadap pasien. 
Indikator 

Indikator kepuasan pasien yang sesuai dipakai dalam penelitian ini, yaitu: (1) 
rasa adil, (2) rasa percaya, (3) hubungan yang baik, (4) kemudahan memperoleh 
layanan, (5) kecepatan pelayanan yang diberikan dan (6) ketelitian dalam 
memberikan pelayanan. 

Kisi-kisi instrumen sebelum kalibrasi terdiri atas 6 indikator sebanyak 35 butir 
pertanyaan.  
 

Kalibrasi Instrumen Penelitian Var. Y: 
Validitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

No.Butir 
di drop 

Butir di 
drop 

Jumlah butir 
valid 

Y 100 35 14,25,27,32 4 31 

 
Reliabilitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

rhitung > 
< 

rkriteria Kesimpulan 

Y 100 31 0,8205 > 0,07 Reliabel 

Kisi-kisi instrumen penelitian setelah kalibrasi terdiri atas 6 indikator dengan 
jumlah butir valid sebanyak 31 butir. 

 
Variabel X1 (Kompetensi) 
Definisi Konseptual 

kompetensi adalah kemampuan khusus yang mencakup pengetahuan dan 
keterampilan yang harus dimiliki seorang pegawai untuk memenuhi persyaratan 
kerja, baik untuk saat ini maupun saat mendatang dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan . 

Definisi Operasional 
Kompetensi adalah kemampuan khusus yang mencakup pengetahuan dan 

keterampilan yang harus dimiliki seorang pegawai untuk memenuhi persyaratan 
kerja, baik untuk saat ini maupun saat mendatang dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan, yang ditunjukkan dengan ciri-ciri, seperti : adanya peningkatan 
pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawai dalam mencapai 
tujuan organisasi, serta adanya kemandirian dari pegawai untuk meningkatkan 
kualitas dirinya dimasa yang akan datang. 
Indikator 

Indikator kompetensi yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu: (1) 
pengetahuan, (2) kemampuan, (3) keahlian, dan (4) kemandirian.  

Kisi-kisi instrumen penelitian sebelum kalibrasi terdiri atas 4 indikator 
sebanyak 27 butir pertanyaan.  

Kalibrasi Instrumen Penelitian Variabel Kompetensi (X1) 
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Validitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

No.Butir 
di drop 

Butir di drop Jumlah 
butir valid 

X1 100 27 1,10,17 3 24 

 
Reliabilitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

rhitung > 
< 

rkriteria Kesimpulan 

X1 100 24 0,8665 > 0,07 Reliabel 

Kisi-kisi instrumen penelitian setelah kalibrasi terdiri atas 4 indikator dengan 
jumlah butir valid sebanyak 24 butir.  
 
Variabel X2 (kualitas pelayanan) 
Definisi Konseptual 

Kualitas pelayanan adalah suatu kinerja pegawai yang mempunyai tujuan 
memberikan pelayanan dari jasa yang akan diberikan dan bekerja secara maksimal 
sehingga dapat memberikan pelayanan dengan hasil terbaik kepada para 
pelanggannya (pasien). 
Definisi operasional  

Kualitas pelayanan adalah suatu kinerja pegawai yang mempunyai tujuan 
memberikan pelayanan dari jasa yang akan diberikan dan bekerja secara maksimal 
sehingga dapat memberikan pelayanan dengan hasil terbaik kepada para 
pelanggannya, kualitas pelayanan ini dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri, seperti : 
adanya keandalan, daya tanggap serta rasa empati yang diberikan pegawai dalam 
memberikan layanan, terdapat jaminan (assurance) dalam memberikan pelayanan, 
tampilan fisik dari Puskesmas atas pelayanan kepada para pelanggan (pasien). 
Indikator 
Indikator kualitas pelayanan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu: (1) reliability 
(keandalan), (2) responsiveness (daya tanggap), (3)  emphaty (empati), (4) jaminan 
(assurance) , dan (5) tangibles (tampilan fisik),. 

Kisi-kisi instrumen setelah kalibrasi terdiri atas 5 indikator dengan jumlah 
pertanyaan sebanyak 33 butir  pertanyaan.  

Kalibrasi Instrumen Penelitian Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 
Validitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

No.Butir 
di drop 

Butir di 
drop 

Jumlah 
butir valid 

X2 100 33 14,26,33 3 30 

 
Reliabilitas Pengukuran 

 N Jumlah 
Butir 

rhitung > 
< 

rkriteria Kesimpulan 

X2 100 30 0,8704 > 0,07 Reliabel 

Kisi-kisi instrumen setelah kalibrasi terdiri atas 5 indikator dengan jumlah butir 
valid sebanyak 30 butir. 
 
Teknik Analisis Data 

Pengujian deskripsi data, uji persyaratan analisis yang terdiri atas uji 
normalitas dan uji homogenitas data, serta pengujian hipotesis penelitian : regresi, 
korelasi, determinasi. 
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Perumusan Hipotesis Statistik  

H0 : ρy.1 = 0  H1 : ρy.1 > 0,   H0 : ρy.2 = 0   H1 : ρy.2 > 0,    

H0 : Ry.12 = 0     H1 : Ry.12 > 0 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Deskripsi Data 

Variabel Kepuasan Pasien (Y) 

 Ẍ = 84,90     Md = 85,00       Mo = 84,00. 
 Mean < median > modus atau  Ẍ < Md > Mo  kurva distribusi condong 

kekanan (menjurai kekiri)  condong negatif. Mo, Md, Ẍ relatif kecil  tingkat 
kecondongan distribusi data relatif kecil  distribusi data mendekati bentuk kurva 
normal.  

 Nilai kecondongan (skewness)  -0,405  diantara + 3 (-3 < -0,405 < +3)  
kurva distribusi negatif/condong kekanan (menjurai kekiri) nilai skewness  
kategori normal Kurva berdistribusi normal.  

 Nilai kurtosis  -0,63  nilai kurtosis lebih kecil daripada 3 (-0,63 < 3)  kurva 
distribusi landai/platikurtic. 

Variabel Kompetensi (X1) 

 Ẍ = 68,66     Md = 70,00       Mo = 73,00 

 mean < median < modus atau  Ẍ < Md < Mo   kurva distribusi condong 

kekanan (menjurai kekiri)/condong negatif. Mo, Md, Ẍ relatif kecil  tingkat 
kecondongan distribusi data relatif kecil  distribusi data mendekati bentuk kurva 
normal. 

 Nilai kecondongan (skewness)  -0,269  diantara + 3 (-3 < -0,269 < +3  
kurva distribusi negatif/condong kekanan (menjurai kekiri)  nilai skewness 
kategori normal Kurva berdistribusi normal.  

 Nilai kurtosis  -0,546  nilai kurtosis lebih kecil daripada 3 (-0,546 < 3)   
kurva distribusi landai/platikurtic. 

Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

 Ẍ = 89,71     Md = 89,00       Mo = 90,00 

 mean > median < modus atau  Ẍ > Md < Mo  kurva distribusi condong kekiri 
(menjurai kekanan)/condong positif. Mo, Md, Ẍ relatif kecil tingkat 
kecondongan distribusi data relatif kecil  distribusi data mendekati bentuk kurva 
normal. 

  Nilai kecondongan (skewness)  0,24 diantara + 3 (-3 < 0,24 < +3)  kurva 

distribusi positif/condong kekiri (menjurai kekanan)  Nilai skewness  normal 
Kurva berdistribusi normal.  
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 Nilai kurtosis  -0,693  Nilai kurtosis tersebut lebih kecil daripada 3 (-0,693 < 

3)  kurva distribusi landai atau platikurtic. 

 
Pengujian Persyaratan Analisis 

 Uji Normalitas 

Data 
Variabel 

Sig.hitung > 
< 

Sig. 
(0,05) 

Kesimpulan 

Y 0,602 > 0,05 distribusi normal 

X1 0,340 > 0,05 distribusi normal 

X2 0,520 > 0,05 distribusi normal 

 

 Uji Homogenitas Varians 
Varians Fhitung > 

< 
Ftabel Sig.hitung > 

< 
Sig. 
(0,05) 

Kes. 

Y atas X1 1,623 < 1,70 0,146 > 0,05 Homogen 

Y atas X2 1,396 < 1,66 0,182 > 0,05 Homogen 

 
Pengujian Hipotesis Penelitian 
 
Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Antara Kompetensi (X1) terhadap 

Kepuasan Pasien (Y) 
 
Persamaan regresi 

Dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai 
berikut : Y = 56,126 + 0,419 X1. Persamaan regresi linier sederhana tersebut 
menyatakan bahwa setiap kenaikan satu variabel kompetensi (X1) akan 
mempengaruhi kenaikan variabel kepuasan pasien (Y) sebesar 0,419, pada kontanta 
sebesar 56,126.  
 
Uji Keberartian Regresi 

Perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa Fhitung (21,170) > Ftabel (6,90). 
Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 56,126 + 0,419 X1 signifikan dan 
dinilai mempunyai nilai keberartian. 

 
Uji Linearitas Regresi 

 Pengujian linearitas regresi menunjukkan bahwa Fhitung (1,203) < Ftabel (1,98), 
sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi linier.  

Berdasarkan uji keberartian dan uji linieritas diatas, dapat dinyatakan 
persamaan regresi Y = 56,126 + 0,419 X1, adalah sangat berarti dan linier. 

 
Korelasi 

Angka korelasi (ry1) antara kompetensi (X1) dan kepuasan pasien (Y) adalah  
0,598. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan 
tingkat kekuatan hubungan cukup kuat. 
 
Uji Keberartian Korelasi 
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Perhitungan menunjukkan bahwa angka thitung (4,601) > ttabel (2,364) dan 
angka signifikansi (0,000) > (0,05), Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi 
antara kompetensi (X1) dengan kepuasan pasien (Y) adalah signifikan. 

 
Koefisien Determinasi  

Korelasi antara variabel kompetensi (X1) dengan variabel kepuasan pasien (Y) 
adalah 0,598. Dengan demikian koefisien determinasi adalah ry1

2 = 0,598 = 0,357 = 
35,7%. Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 35,7% dari 
kepuasan pasien ditentukan oleh variabel kompetensi, sedangkan 64,3% lainnya 
ditentukan oleh faktor lain. 
 
Korelasi Parsial 

Korelasi antara variabel kompetensi (X1) dengan variabel kepuasan pasien (Y) 
adalah 0,598. Namun apabila dikontrol oleh variabel kualitas pelayanan (X2) 
menghasilkan korelasi parsial ry1.2 = 0,333. 

 
Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan (X2)  terhadap 

Kepuasan Pasien (Y) 
 
Persamaan regresi 

Dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai 
berikut : Y = 57,697+ 0,303 X2. Persamaan regresi linier sederhana tersebut 
menyatakan bahwa setiap kenaikan satu variabel kualitas pelayanan (X2)  akan 
mempengaruhi kenaikan variabel kepuasan pasien (Y) sebesar 0,303, pada kontanta 
sebesar 57,697.  
 
Uji Keberartian Regresi 

Perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa Fhitung (15,204) > Ftabel (6,90).  
Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 57,697+ 0,303 X2 signifikan dan 
dinilai mempunyai nilai keberartian. 
 
Uji Linearitas Regresi 

 Pengujian linearitas regresi menunjukkan bahwa Fhitung (0,807) < Ftabel (1,93), 
sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi linier.  

Berdasarkan uji keberartian dan uji linieritas diatas, dapat dinyatakan 
persamaan regresi Y = 57,697+ 0,303 X2, adalah sangat berarti dan linier. 

 
Korelasi 

Angka korelasi (ry2) antara kualitas pelayanan (X2) dan kepuasan pasien (Y) 
adalah 0,565 . Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
dengan tingkat kekuatan hubungan cukup kuat. 
Uji Keberartian Korelasi 

Perhitungan menunjukkan bahwa angka thitung (3,899) > ttabel (2,364) dan 
angka signifikansi (0,000) > (0,05), Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi 
antara kualitas pelayanan (X2) dengan kepuasan pasien (Y) adalah signifikan. 

 
Koefisien Determinasi  

Korelasi antara variabel kualitas pelayanan (X2) dengan variabel kepuasan 
pasien (Y) adalah 0,598. Dengan demikian koefisien determinasi adalah ry2

2 = 0,565 
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= 0,319 = 31,9%. Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 
31,9% dari kepuasan pasien ditentukan oleh kualitas pelayanan (X2), sedangkan 
69,1 % lainnya ditentukan oleh faktor lain. 
Korelasi Parsial 

Korelasi antara variabel kualitas pelayanan (X2) dengan variabel kepuasan 
pasien (Y) adalah 0,565. Namun apabila dikontrol oleh variabel kompetensi (X2) 
menghasilkan korelasi parsial ry1.2 = 0,253. 
 
Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh Antara Kompetensi (X1) Kualitas 

Pelayanan (X2)  terhadap Kepuasan Pasien (Y) 
 
Regresi Berganda 

Dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil regresi ganda 
sebagai berikut : Y = 43,904 + 0,331 X1 +0,204 X2. Persamaan regresi ganda 
tersebut menyatakan bahwa setiap kenaikan satu variabel kompetensi (X1) akan 
mempengaruhi kenaikan variabel kepuasan pasien (Y) sebesar 0,331 dan setiap 
kenaikan satu variabel kualitas pelayanan (X2)  akan mempengaruhi kenaikan 
variabel kepuasan pasien (Y) sebesar 0,204, pada kontanta sebesar 43,904.  
 
Uji Keberartian Regresi Berganda 

Perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa Fhitung (Fhitung (14,526) > 
Ftabel (4,82).  Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 43,904 + 0,331 X1 
+0,204 X2 signifikan dan dinilai mempunyai nilai keberartian (signifikan). 
 
Korelasi Berganda 

Angka korelasi (ry1.2) antara kompetensi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 
dengan kepuasan pasien (Y) adalah 0,622. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif dengan tingkat kekuatan hubungan cukup kuat. 
 
Uji Keberartian Korelasi 

Perhitungan menunjukkan bahwa angka Fhitung (14,526) > Ftabel (4,82). Angka 
tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara kompetensi (X1) dan kualitas pelayanan 
(X2) dengan kepuasan pasien (Y) adalah berarti (signifikan). 

 
Koefisien Determinasi  

Korelasi berganda antara variabel kompetensi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 
dengan variabel kepuasan pasien (Y) adalah 0,622. Dengan demikian koefisien 
determinasi adalah ry2

2 = 0,622 = 0,386 = 38,6%. Angka koefisien determinasi 
tersebut mengandung makna bahwa 38,6% dari kepuasan pasien ditentukan oleh 
variabel kompetensi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama, 
sedangkan 62,8 % lainnya ditentukan oleh faktor lain. 
 
Keterbatasan penelitian 
 
Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pasien yang berkunjung ke Puskesmas 
Ciledug - Tangerang. Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah tingkat 
pemahaman tentang variabel yang diteliti, karena itu masih terjadi kekurangtepatan 
responden untuk memberikan jawaban atas kuesioner dalam penelitian ini. 
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Waktu Pengambilan Data 
Keterbatasan waktu pengambilan data dialami karena penelitian dilakukan 

pada saat pasien sedang menunggu antrian, sehingga dimungkinkan pengisian 
kuesioner mengalami hambatan kekurangseriusan dan ketergesaan dari responden 
yang akan memhubungani ketelitian dalam mengisi kuesioner karena waktu yang 
terbatas. 
Faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan Pasien 

Faktor lain masih banyak terdapat  di luar kompetensi dan kualitas pelayanan 
yang berpengaruh pada kepuasan pasien, seperti kualitas pelayanan; fasilitas; 
pegawai yang ramah; kompetensi; prestasi kerja pegawai; kinerja pegawai; harga 
murah; pengawasan mutu yang baik; dan masih banyak faktor lainnya yang tidak 
diperhitungkan dalam penelitian ini. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

Pertama, Kecenderungan Pengaruh Kompetensi terhadap  Kepuasan pasien 
ditunjukkan oleh adanya persamaan regresi Y= 56,126+0,419X1, Sedangkan 
kekuatan hubungan diantara keduanya bersifat positif, sangat berarti, dan cukup 
kuat, ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry1 = 0,598. Pengaruh diukur melalui 
koefisien regresi yaitu sebesar 0,419, hal ini berarti bahwa perubahan satu unit 
dalam variabel kompetensi (X1) akan mengakibatkan perubahan sebesar 0,419 pada 
kepuasan pasien. Kontribusi Kompetensi terhadap  kepuasan pasien lemah yaitu 
sebesar 35,7%. Hal ini berarti bahwa hanya 35,7% dari kepuasan pasien ditentukan 
oleh kompetensi, sedangkan 65,3% masih ditentukan oleh faktor lainnya yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 

Kedua, Kecenderungan pengaruh kualitas pelayanan  terhadap  kepuasan 
pasien ditunjukkan oleh persamaan regresi Y = 57,697+ 0,303 X2 Sedangkan 
kekuatan hubungan diantara keduanya bersifat positif, sangat berarti, dan cukup 
kuat, ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry2 = 0,565. Pengaruh diukur melalui 
koefisien regresi yaitu sebesar 0,303, hal ini berarti bahwa perubahan satu unit 
dalam variabel kualitas pelayanan (X2) akan mengakibatkan perubahan sebesar 
0,303 pada kepuasan pasien Kontribusi kualitas pelayanan terhadap  kepuasan 
pasien lemah hanya sebesar 31,9%. Hal ini berarti bahwa hanya 31,9% dari  
kepuasan pasien ditentukan oleh kualitas pelayanan, sedangkan 69,1% ditentukan 
oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini . 

Ketiga, Kecenderungan pengaruh kompetensi dan kualitas pelayanan secara 
bersama-sama terhadap Kepuasan pasien ditunjukkan oleh persamaan regresi ganda 
Y = 43,904 + 0,331 X1 + 0,204 X2. Sedangkan kekuatan hubungan diantara 
keduanya bersifat positif, sangat berarti, dan cukup kuat, ditunjukkan oleh koefisien 
korelasi ganda ry1.2 = 0,622. Pengaruh diukur melalui koefisien regresi yaitu sebesar 
0,331 dan 0,204 , hal ini berarti bahwa perubahan satu unit dalam variabel 
kompetensi (X1) akan mengakibatkan perubahan sebesar 0,331 pada kepuasan 
pasien dan perubahan satu unit dalam variabel kualitas pelayanan (X2) akan 
mengakibatkan perubahan sebesar 0,204 pada kepuasan pasien. Kontribusi 
kompetensi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien lemah hanya sebesar 
38,6%. Hal ini berarti bahwa 61,4 %  Kepuasan pasien ditentukan oleh faktor lain 
selain kompetensi dan kualitas pelayanan. 
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Implikasi 
Sebagai dampak yang diperoleh dari penelitian tersebut, terdapat beberapa 

implikasi pada Pegawai di Puskesmas Ciledug - Tangerang, seperti uraian di bawah 
ini : 1. Memperhatikan hasil penelitian tersebut, tampaknya akan berimplikasi pada 
kompetensi pegawai yang cenderung tidak berubah dan dapat dimungkinkan sudah 
membudaya di lingkungan Puskesmas Ciledug - Tangerang, karena kontribusi antara 
kompetensi dengan kepuasan pasien yang lemah. 2. Kualitas pelayanan pegawai 
Puskesmas Ciledug - Tangerang, akan tetap cenderung kurang dalam memberikan 
pelayanan terhadap pasien dikarenakan dengan terbuktinya hubungan antara 
kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien masih dalam tingkatan sedang. 3. 
Terdapat kenaikan hubungan jika dilakukan secara bersama-sama, hal ini akan 
berdampak pada Puskesmas Ciledug - Tangerang, yaitu jika kompetensi dan kualitas 
pelayanan tidak dilakukan bersama-sama maka kepuasan pasien tidak akan dapat 
berubah dan tetap berjalan seperti apa adanya sesuai dengan kompetensi dan 
kualitas pelayanan yang ada saat ini.   
 
Saran 

Dengan melihat hasil penelitian pada kesimpulan di atas, maka perlu 
dilakukan adalah dengan memberikan saran dan kritik terhadap kompetensi pegawai 
Puskesmas Ciledug - Tangerang, agar dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk 
meningkatkan  kepuasan pasien. 

Rendahnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan perlu kiranya 
mendapat perhatian dari dinas kesehatan kota Tangerang untuk meningkatkan 
kemampuan tenaga kesehatan dan melakukan distribusi tenaga kesehatan yang 
lebih merata dalam jumlah, jenis serta mencukupi jumlah dan jenis alat dan obat di 
Puskesmas yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas melalu perencanaan program 
yang terpadu dan lebih terkoordinasi antara sub dinas di Dinas Kesehatan kota 
Tangerang. 

Pembenahan kualitas pelayanan juga perlu dilakukan dengan merubah 
kondisi kualitas pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana, sehingga dapat 
meningkatkan Kepuasan pasien yang baik di Puskesmas Ciledug - Tangerang. Serta 
peran pemimpin dalam mengontrol pekerjaan para bawahannya  dan juga kontrol 
dari bawahan ke atasan sehingga selain menciptakan hubungan yang baik antara 
pemimpin maupun pegawai sehingga tercipta kebersamaan yang dapat membentuk 
kualitas pelayanan yang kondusif dan dalam menjalankan tugas untuk dapat 
mencapai tujuan bersama juga diharapkan dapat meningkatkan Kepuasan pasien. 

Dengan mengacu pada hasil penelitian ini yaitu terbukti ditemukannya angka 
faktor lain dalam penelitian ini yang cukup tinggi, maka dari hasil penelitian yang 
menunjukan bahwa angka faktor lain tersebut sangat perlu dilakukan penelitian 
lanjutan, untuk menemukan adanya faktor-faktor lain diluar kompetensi dan kualitas 
pelayanan kerja, yang lebih dominan yang berpengaruh kuat terhadap  kepuasan 
pasien seperti halnya, sarana-prasarana dan lain sebagainya yang mempunyai 
hubungan dengan kepuasan pasien. 
 
Daftar Pustaka 
Buku : 
Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Binarupa 

Aksara. 1996 



88 

 

Armstrong, Michail. Manajemen SDM. Terjemahan: Sofyan Cikmar dan Haryanto. 
Jakarta: PT. Media Kompetindo.1999 

Tjiptono Fandy. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi. Jakarta : 
Bussines News. 1997 

Gaspersz, Vincent. Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa. Jakarta : PT Gramedia 
Utama. 1997 

Kotler, Philip,  Manajemen Pemasaran. Terjemahan: Agus Hendra,dkk. Jakarta: 
PT.Prehalindo. 1997 

Kubr, Milan Prokopenko, Joseph. Diagnosis Management Training and Development 
Needs :Concept and Techniques. Geneva :International labor Organization. 
1991 

Lovelock, Christopher H. Managing Services Marketing Operations and Human 
Resources. 2nd ed. Prentice-Hall International.1994 

Mowen JC, Minor M. Perilaku Konsumen Jilid 2. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga. 2001 
Newstorm, John.W., and Keith Davis. Organizational behaviour. Newyork: Mc Graw-

Hill Companies. Inc. 1997 
Alex Nitisemito. Manajemen Personalia: Manajemen sumber daya Manusia. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 1996 
Parasuraman, et.al. Delivering Quality Service. New York :The Free Press. 1990 
Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. alih bahasa: Benyamin 

Molan. Jakarta: Indeks. 2007                                                                                            
Rodwell, William J. Beyong Training and Development, New York: Amacom. 1996 
Spencer, Lyle.M, et al. Competence Assessment Method : History and state of the art. 

Boston : Hay/McBer Research Press. 1994. 
Endar Sugiarto. Psikologi Pelayanan dan Industri Jasa. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Utama. 1999. 
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. 2003 
Wexley, Kenneth N. and Gary A. Yukl. Perilaku organisasi dan psikologi personalia. 

Terjemahan Sabbaruddin. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992 
 
Dokumen lain : 
Abdullah. Laporan penelitian : Hubungan Antara Kepuasan, Kepercayaan, Komitmen 

terhadap Kesetiaan Para Pelanggan Servis Mobil Toyota di ASTRIDO Toyota 
Pondok Indah Jakarta Selatan. Jakarta : Program Pasca Sarjana UPDM(B). 
2006  

Departemen Kesehatan RI. Pedoman Pemantauan Berkala : Kepuasan Pengguna 
Jasa Puskesmas. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat. 2003 

Pamudji, S., Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. 
Widya Praja No.9. Th.III. Jakarta :IIP. 1994 

 R. Rama Adhy Poetra. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Harga Dengan 
Kepuasan Pelanggan Pada Klinik Dokter Gigi Tanjung Duren. Jurnal 
Manajemen Publik dan Bisnis Volume 5 No.18. Jakarta : UPDM(B). 2006 

 


