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ABSTRAK

Peneliti membahas mengenai pelayanan publik puskesmas selama pandemi covid – 19, sesuai
dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satu pelayanan public yang di
butuhkan adalah puskesmas. Metode penelitian yang di gunakan pada Penelitian ini yaitu metode
kuantitaif bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kualitas pelayanan dengan
kepuasan masyarakat di puskesmas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner,
observasi dan dokumentasi. Populasi penelitian yaitu seluruh masyarakat yang berkunjung di
puskesma dengan teknik penentuan sampel spontanitas sehingga sampel berjumlah 35 orang.
Dengan teknik analisis data menggunakan software SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada
pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat atau ho di terima dan ha di tolak,
ini bisa buktikan pada uji T dimana hasilnya menyatakan tidak ada pengaruh secara signifikan
antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat yang berkunjung di puskesmas. Hal ini
mungkin karena ada faktor lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat

ABSTRACT

The researcher discusses the public services of the puskesmas during the covid-19 pandemic, in accordance with
Law No. 25 of 2009 concerning public services, one of the public services needed is the puskesmas. The research
method used in this study is the quantitative method, which aims to determine whether there is an influence
between service quality and community satisfaction at the puskesmas. Data collection techniques were carried
out by means of questionnaires, observation and documentation. The research population is all people who visit
the health center with the technique of determining the sample spontaneously so that the sample is 35 people.
With data analysis techniques using SPSS software. The result of this study is that there is no influence between
service quality and community satisfaction or ho is accepted and ha is rejected, this can be proven on the T test
where the results state that there is no significant effect between service quality and satisfaction of the people who
visit the puskesmas This may be because there are other factors that were not examined in this study.
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PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 saat ini
merupakan salah satu permasalahan yang di
hadapi seluruh negara di dunia, salah
satunya Indonesia. Menurut WHO,2020
Coronavirus adalah suatu kelompok virus
yang dapat menyebabkan penyakit pada
hewan atau manusia. Sedangkan COVID-19
adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.
Menurut MENKES, 2020 Semua orang
dapat terinfeksi Covid -19. Untuk itu di
butuhkan Pemeriksaan medis yang akurat
disertai rujukan pemeriksaan laboratorium.
Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
umum umtuk masyarakat selama masa
pandemi Covid - 19 yaitu puskesmas.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014
tentang Puskesmas, Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi – tingginya di
wilayah kerjanya. Covid – 19 tidak hanya di
alami masyarakat di kota – kota besar tetapi
juga di kota – kota kecil salah satunya yaitu
kabupaten Rembang. Kasus covid – 19 di
kota rembang mencapai 758 orang dengan
kasus baru berjumlah 1, sembuh 653,
meninggal 61, sisa kasus sebesar 44 orang.
Maka dari itu di perlukan pelayanan publik
yang memadai untuk membantu menangani
kasus pandemi covid – 19 agar kepuasan
masyarakat tercapai.

Pengertian pelayanan publik
menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu,
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang - undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan / atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. (Rukayat, 2017)

Pada penelitian ini digunakan
sevice quality untuk prngukuran kualitas
pelayanan, dengan indikator kualitas
pelayanan yang dapat menjadi tolok ukur
standar kualitas pelayanan, yaitu wujud/
tampilan (tangible), kehandalan (reliability),
daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), dan empati (empathy).
Sedangkan untuk standar kepuasan
masyarakat ada 14 indikator kepuasan
Menurut Kepmenpan Nomor
Kep/25/M.PAN/2/2004, yaitu : (1)
prosedur pelayanan. (2) persyaratan
pelayanan. (3) kejelasan petugas pelayanan.
(4) kedisiplinan petugas. (5) tanggung jawab
petugas pelayanan. (6) kemampuan petugas
pelayanan. (7) kecepatan pelayanan. (8)
keadilan mendapat pelayanan. (9)
kesopanan dan keramahan petugas
pelayanan. (10) kewajaran biaya pelayanan.
(11) kepastian biaya pelayanan. (12)
kepastian jadwal pelayanan. (13)
kenyamanan lingkungan. (14) keamanan
pelayanan. Hipotesis dalam penelitian ini ada
2 yaitu:
H1: ada pengaruh kualitas pelayanan di masa
pandemi covid – 19 terhadap kepuasan
masyarakat (Studi kasus di puskesmas
Rembang 1, Rembang, Jawa Tengah)
H0 : tidak ada pengaruh kualitas pelayanan
di masa pandemi covid – 19 terhadap
kepuasan masyarakat (Studi kasus di
puskesmas Rembang 1, Rembang, Jawa
Tengah)



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Menurut
Sugiyono Penelitian kuantitatif merupakan
metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivism, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik
pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan dengan cara random,
pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /
statistic dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi
dalam penelitian ini yaitu seluruh warga
yang berkunjung di puskesmas Rembang 1,
dengan teknik pengambilan sampel adalah
teknik non probability sampling dengan hens
accidental sampling. Yaitu teknik penentuan
sampel berdasarkan faktor spontanitas yang
artinya siapa saja yang berkunjung dalam
puskesmas Rembang 1 bisa menjadi sampel
dalam penelitian. Jumlah sampel dalam
penelitian ini yaitu berjumlah 35 orang.

Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini yaitu kuesioner jenis tertutup
dimana peneliti sudah memberi alternative
jawaban, dengan kriteria jawaban
menggunakan skala likert. Teknik
pengumpulan data yang lain yaitu library
research dan dokumentasi. Teknik analisis
data ynag digunakan yaitu dengan bantuan
software SPSS, software ini digunakan untuk
menganalisis uji vaiditas dan reabilitas
kuesioner dan uji hipotesis. Uji hipotesis
pada penelitian ini yaitu Uji T, Koefisien
Determinasi (R2), dan analisis regresi linier
sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kualitas Data terdiri dari uji validitas
dan uji reabilitas. Uji validitas digunakan
untuk mengukur valid tidaknyapertayaan

dalam kuesioner. Validitas instrument
dapatdiketahui dengan membandingkan r
hitung dan r tabek dengan ketentuan :

1. Jika r hitung > rtabel, maka H0 di
tolak dan H1 diterima

2. Jika r hitung < r tabel, maka H0
diterima dan H1 ditolak

Pada penyebaran kuesioner yang
berisikan 39 item pertanyaan yang terdiri
dari 25 item pertanyaan variabel X dan 14
item pertanyaan variabel Y dengan
sampel berjumlah 35 orang. Dari seluruh
item pertanyaan variabel X dari 1 sampai
25 mempunyai koefisien korelasi yang
lebih besar dari R tabel = 0,396 sehingga
semuaitem pertanyaan pada variabel
kualitas pelayanan dikatakan valid. Dari
seluruh item pertanyaan variabel Y dari 1
sampai 14 item pertanyaan mempunyai
koefisien korelasi yang ebih besar dari R
tabel = 0,396 sehingga semua item
pertanyaan pada variable kepuasan
masyarakat dikatakan valid.

Uji reabilitas digunalan untuk
mengetahui konsistensi alat ukur apakah
alat ukur tersebut dapat diandalkan dan
hasil konsisten juka pengujuran tersebut
diulang. Kriteria pengambilan keputusan
uji reabilitas yaitu :

1. Instrument dinyatakab realibilitas
apabila nilai Cronbach’s Alpha > dari
0,6

2. Instrument dinyatakan tidak reabilitas
apabila nilai Cronbach’s Alpha < dari
0,6

Uji reabilitas variabel wujud fisik
pada 5 item pertanyaan pada tingkat
signifikansi 5%, nilai koefisien reabilitas
(Cronbach’s Alpha) adalah 0,914 > 0,6 ,



maka uji tersebut reliable atau terpercaya.
Uji reabilitas variabel kehandalan pada
pada 5 item pertanyaan tingkat
signifikansi 5%, nilai koefisien reabilitas
(Cronbach’s Alpha) adalah 0,946 > 0,6 ,
maka uji tersebut reliable atau terpercaya.
Uji reabilitas variabel ketanggapan pada
pada 5 item pertanyaan tingkat
signifikansi 5%, nilai koefisien reabilitas
(Cronbach’s Alpha) adalah 0,702 > 0,6 ,
maka uji tersebut reliable atau terpercaya.
Uji reabilitas variabel jaminan pada pada
5 item pertanyaan tingkat signifikansi 5%,
nilai koefisien reabilitas (Cronbach’s
Alpha) adalah 0,935 > 0,6 , maka uji
tersebut reliable atau terpercaya. Uji
reabilitas variabel empati pada pada 5
item pertanyaan tingkat signifikansi 5%,
nilai koefisien reabilitas (Cronbach’s
Alpha) adalah 0,867 > 0,6 , maka uji
tersebut reliable atau terpercaya. Uji
reabilitas variabel kepuasan masyarakat
pada 14 item pertanayaan pada tingkat
signifikansi 5%, nilai nilai koefisien
reabilitas (Cronbach’s Alpha) adalah
0,932 > 0,6 , maka uji tersebut reliable
atau terpercaya koefisien jadi kesimpulan
dari uji reabilitas semua item pertanyaan
dari variabel kualitas pelayanan dan
kepuasan masyarakat dikatakan reliable
atau terpercaya.

Uji hipotesis

Uji hipotesis ini terdiri dari Uji T,
Koefisien determinansi (R2) dan analisis
regresi linier sederhana.

Uji T dilakukan untuk menguji
apakah variabel X (kualitas pelayanan)
secara individual mempunyai hubungan
secara parsial yang signifika atau tidak
terhadap variabel Y (kepuasan
masyarakat). Hasil pengolahan data
menggunakan SPSS sebagai berikut :

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B
Std.
Error Beta

1 (Constant) 38,124 15,439 2,469 ,019

pelayanan ,156 ,143 ,186 1,087 ,285

a. Dependent Variable: kepuasan

Uji signifikansi menggunakan uji T
diperoleh T hitung sebesar 1,087 dengan
T tabel pada taraf signifikansi 5%.
Besarnya T tabel sebesar 2.034, yang maa
ini berarti T tabel lebih besar dari Thitung
(2.034 > 1,087), kesimpulan dari uji T ini
adalah bahwa tidak terda[at pengaruh
secara signifikan antara kualitas
pelayanan terhadap kepuasan masyarakat.

Koefisien determinasi

Digunakan untuk mengukur
seberapa jauh kemmapuan midel dalam
menerangkan variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah nol dan 1 (0
< R2 < 1), jadi semkain besar nilai
koefisien determinasi maka semakin baik
kemampuan variabel X menerangkan
variabel Y.

Model Summary

Mode
l R

R
Squar
e

Adjuste
d R

Square

Std.
Error of
the

Estimat
e

1 ,186
a

,035 ,005 9,084

a. Predictors: (Constant), pelayanan

Dari hasil uji hipotesis pada tabel
diatas dengan menggunakan teknik
analisis sederhana menunjukkan koefisien



korelasi sebesar 0,186 dan koefisien
determinasi sebesar 0,035. Hal ini berarti
pengaruh variabel kualitas pelayanan
terhadao kepuasna masyarakat sebesar
0,035 atau 3,5%, sedangkan sisanya
96,5% di pengaruhi oleh faktor ain yag
tidak diteliti dalam penelitian ini.

Regresi linier sederhana

Berdasarkan uji regresi linier
sederhana maka modelpersamaan regresi
linier sederhana sebagai berikut :

Y = 38,124 + 0,156 X

Dalam persamaan regresi tersebut
menunjukkan bahwa nilai kosntanta
sebesar 38,124, hal ini berarti jika tidak
terdapat peningkatan kualitas pelayanan
puskesmas tersebut konstan atau sama
dengan 0 (nol), maka besarnya penerapan
kepuasan masyarakat adalah sebesar
38,124 satuan. sedangkan Nilai koefisien
dari variabel kualitas pelayanan (X)
nilainya sebesar 0,156, hal ini memiliki
arti bahwa apabila terjadi peningkatan
kualitas pelayanan puskesmas sebesar
satu tingkatan, akan diakui dengan
peningkatan kepuasan masyarakat yang
berkunjung dipuskesmas rembang 1
sebesar 0,156 satuan dengan asumsi lain
dianggap konstan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas
mengenai pengaruh kualitas kualitas
pelayanan terhadap kepuasan masyarakat
disimpulkan bahwa berdasarkan analiis
Uji T, tidak terdapat pengaruh signifikan
dari kualitas oelayanan terhadap
kepuasan masyarakat. Kemungkinan
tidak berpengaruhnya antara kualitas

pelayanan dengan kepuasan masyarakat
disebab kanfaktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Berdasarkan uji
koefisien determinasi diperoleh R2 sebear
0,035 / 3,5% besaran nilai presentase
yang mempengaruhi variabel terikat
sedangka sisanya 96,5% dipengrauhi oleh
faktor lain.

Saran

Bagi peneliti disarankan menambah
ruang lingkup penelitian dengan
mengambil sampel di puskesmas lain di
kabupaten rembang agar hasil dari
penelitian bisa lebih lengkap.

Bagi pihak puskesmas diharapkan
dapat mempertahakan dan meningkatkan
kualitas pelayanan teutama di 5 dimensi
kualitas pelayanan

Bagi masyarakat penelitian ini bisa
menjadi bahan bacaan yang bermanfaat
serta diharapkan dapat memberikan
pemahaman baru bagi yang membaca
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