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ABSTRAK

Pembangunan kesejahteraan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia serta kualitas kehidupan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran umum mengenai
sarana, tenaga kesehatan dan angka kesakitan masyarakat . Tingkat kesejahteraan
penduduk dapat ditunjukan antara lain dari tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan.
Penambahan sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan pemerintah terus
ditingkatkan dengan harapan dapat memenuhi pelayanan kesehatan yang baik.
Pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu upaya pemerintah agar
tercapainya derajat kesehatan masyarkat yang baik pula, sehingga masyarakat yang
memiliki derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan
pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Reward
dan Punishment yang diberikan oleh PT BPJS terhadap pelayanan peserta kartu BPJS
kesehatan di Rumah SakitAbdul Moeloek Bandar Lampung?, dan bagaimana
Perspektif ekonomi Islam terhadap Reward dan Punishment PT BPJS di Rumah
Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagai mana pengaruh reward dan punishment terhadap pelayanan peserta
kartu BPJS di Rumah Sakit Abdul Moeloek dan apakah implementasi pelayanan
tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit
Badul Moeloek Bandar Lampung.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode kuantitatif dengan teknik kuisioner yang diberikan kepada karyawan BPJS
yang berada di Rumah Sakit Abdul Moeloek dengan jumlah sampel sebanyak 23
orang.Sumber data yang digunakan adalah data premier dan data skunder serta data
diolah dengan menggunakan software SPSS 17. Metode analisa yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan
determinasi(R2)dengan variabel independen yaitu Reward(X1) dan Punishment(X2)
dan variabel dependent yaitu Pelayanan(Y).

Hasilpenelitian menunjukan bahwa reward dan punishment berpengaruh
secara signifikan terhadap Pelayanan peserta yang diberikan PT.BPJS terhadap
karyawanya. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan secara simultan dengan
nilai perbandingan nilai Fhitung<Ftabel sebesar 0,148<0,310 artinya kedua variabel
tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan PT. BPJS di Rumah
Sakit Abdul Moeloek Bandar lampung.Selanjutnya berdasarkan perhitungan secara
parsial diketahui bahwa reward (X1) dan punishment(X2) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap pelayanan(Y). hal itu dikarenakan signifikansi terhadap
pelayanan(Y) yang diperoleh dari perhitungan SPSS 17 yaitu sig < 0,05. Hasil
penelitian koefisiensi determinasi(R2)di buktikan bahwa pelayanan dipengaruhi 8,4%
oleh reward dan punishment . sedangkan sisanya 91,6% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. PT BPJS telah menerapkan pelayanan dengan
baik dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu melayani dengan baik
dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan.


