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ABSTRAK 

 

 

Masalah kesehatan bagi masyarakat telah menjadi suatu kebutuhan yang 

sangat utama, untuk mendapatkan kesehatan yang prima seiring dengan 

meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Menghadapi persaingan di bidang 

layanan kesehatan ini, penyedia jasa pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu 

memberikan layanan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 

supaya kepercayaan pasien selalu diberikan kepada penyedia pelayanan kesehatan 

sehingga dapat berdampak pada kepuasan pasien. Tidak hanya pelayanan 

kesehatan yang bersifat menyembuhkan saja tetapi memberikan kepuasan dan 

kenyamanan terutama bagi konsumen (anggota BPJS) atau pasien. Kepuasan 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat 

dengan UPT Puskesmas Kampung Sawah. Baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan penyediaan pelayanan untuk memenuhi harapan 

konsumen secara konsisten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) terhadap kepuasan pasien di UPT Puskesmas Kampung Sawah di Kota 

Bandar Lampung?, Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien menurut perspektif 

ekonomi Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan pasien BPJS terhadap kepuasan pasien di UPT 

Puskesmas Kampung Sawah di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan pasien BPJS terhadap kepuasan pasien menurut 

pandangan ekonomi islam. Objek penelitian ini adalah UPT Puskesmas Kampung 

Sawah Bandar Lampung. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 

analisis regresi sederhana, teknik kuesioner dengan jumlah sampel 100 pasien 

menggunakan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan pasien BPJS berpengaruh dan siginifikan terhadap kepuasan pasien. 

Dalam perspektif ekonomi islam kualitas pelayanan pasien merujuk pada prinsip 

ekonomi islam yaitu berbuat baik terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan 

dengan cara memberikan perhatian kepada para pasien dan tidak membeda-

bedakan pasien. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pasien BPJS, Kepuasaan Pasien, dan 

Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

 

 

 َخْيرُِ الناسِِ أَْنفَُعهُمِْ لِلناسِِ

 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 

(Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, 

dari Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-

Albani dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahîhah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan 

lebih lanjut mengenai judul ini, dapat memperoleh gambaran yang jelas, 

dan memudahkan dalam memahami serta untuk menghindari kekeliruan 

bagi pembaca. Maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan judul dalam 

proposal ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu ditegaskan dari judul 

penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan 

dan menghindari salah penafsiran, artinya dengan adanya penegasan pada 

setiap kata maka semuanya akan menjadi jelas, terarah,dan mudah untuk 

dipahami. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Terhadap Kepuasan Pasien Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada UPT Puskesmas Kampung Sawah Bandar Lampung)” 

adalah: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau 

benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sebuah produk atau 

pelayanan diukur dari seberapa jauhnya produk atau pelayanan 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011), h.1045 



2 
 

 
 

tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para 

penggunanya.
2
 

3. Pelayanan adalah sebuah interaksi dengan masyarakat mengenai suatu 

bisnis, sehingga masyarakat yang membutuhkan memiliki tingkat 

kepuasan seluruh yang berhubungan dengan bisnis tersebut.
3
  

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

dokter.
4
 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah 

badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga 

asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS 

terdiri dari peserta bantuan iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin 

serta orang tidak mampu, dan bukan penerima bantuan iuran jaminan 

kesehatan (non PBI).
5
 

6. Kepuasan adalah adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan.
6
 

7. Persepektif adalah pandangan atau sudut pandang.
7
 

                                                             
2
James T. McClave, P George Benson, Terry Sincich, Statistik Untuk Bisnis dan 

Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2010) h.401 
3
Ivonnewood, Layanan Pelangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), hlm.5 

4
Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 

5
Arti BPJS (On-line), tersedia di www.bpjskesehatan.go.id (16 Januari 2020) 

6
Philip Kotler & Gary Armstrong, Principle Of Marketing (15

th
 edition) (New Jersey: 

Pearson Prentice Hall, 2014), h. 150. 

http://www.bpjskesehatan.go.id/


3 
 

 
 

8. Ekonomi Islam adalah sebagai satu sistem ekonomi berlandaskan pada 

al-qur’an dan sunah yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syar’i dalam berekonomi.
8
 

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul ini adalah dimensi kualitas pelayanan pasien 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada kemampuannya 

memberikan mutu yang terbaik yaitu pelayanan yang diberikan UPT 

Puskesmas Kampung Sawah di Bandar Lampung untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pasien agar sesuai dengan harapan dan loyal 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif  

Keluhan pasien merupakan kualitas pelayanan yang perlu 

diperhatikan oleh instansi/puskesmas. Pelayanan yang kurang efisien 

yang diberikan kepada pasien berdampak pada penurunan kepuasan 

dari pasien. Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang 

akan diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti 

ingin mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pasien Badan 

Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan di UPT Puskesmas Kampung 

Sawah Bandar Lampung terhadap Kepuasan Pasien Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. Selain itu dari aspek yang penulis bahas, 

                                                                                                                                                                       
7
Kunarjo, Glosarium Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan, (Jakarta: Uii Press 2003), 

h.529 
8
Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta:pustaka Pelajar, 2013), h.69 
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permasalahan dari proposal skripsi sangat memungkinkan diadakan 

penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang 

diperlukan dangan menunjang.  

2. Secara Subjektif 

Penulis optimis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena 

tersedianya data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul 

yang diteliti, baik informasi langsung dari institusi terkait maupun dari 

perpustakaan serta media lainnya yang mudah didapatkan. Selain itu, 

judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis yaitu 

Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Masalah kesehatan bagi masyarakat telah menjadi suatu kebutuhan 

yang sangat utama, kebutuhan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan 

kesehatan yang prima, seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan 

masyarakat. Saat ini banyak tempat-tempat yang mulai menyediakan 

layanan kesehatan. Semakin banyak penyedia layanan kesehatan berarti 

semakin banyak pula pesaing yang muncul. Menghadapi persaingan di 

bidang layanan kesehatan ini, penyedia jasa pelayanan kesehatan dituntut 

untuk selalu memberikan layanan yang baik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya supaya kepercayaan pasien selalu diberikan kepada 

penyedia pelayanan kesehatan sehingga dapat berdampak pada kepuasan 

pasien. Tidak hanya pelayanan kesehatan yang bersifat menyembuhkan 



5 
 

 
 

saja tetapi memberikan kepuasan dan kenyamanan terutama bagi 

konsumen (anggota BPJS) atau pasien.
9
 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan hadir untuk 

memberikan jaminan secara nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dasar dan layak bagi masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS)  Kesehatan adalah sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan 

asuransi kesehatan dengan menggunakan sistem premi asuransi. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan merupakan dengan 

adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu 

karena pelayanan yang efisien, efektif, dan dituntut untuk memberikan 

informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan dan 

menghasilkan data yang akurat.
10

 

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta 

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh 

pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang 

optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan pada perorangan.
11

 

                                                             
9
Indah Dewi Mulyani, “Pengaruh Kenaikan Premi BPJS Terhadap Kepuasan Pelayanan 

Pasien Rawat Inap BPJS Mandiri Di RSUD Brebes” Jurnal Monex, Vol.6 No.2 Juni 2017 
10

Pengertian BPJS (On-line), tersedia di http://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590 (16 Januari 2020) 
11

Pengertian puskesmas (On-line) tersedia di: https://pengertiandefinisi.com/pengertian-

puskesmas-beserta-fungsi-dan-kegiatannya/ (17 Juli 2020) 

http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590%20(16
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590%20(16
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-puskesmas-beserta-fungsi-dan-kegiatannya/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-puskesmas-beserta-fungsi-dan-kegiatannya/
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Provinsi Lampung mempunyai 292 unit puskesmas yang tersebar 

diseluruh kabupaten dan kota, dimana jumlah puskesmas yang terdapat di 

Kota Bandar Lampung yaitu berjumlah 30 unit. Dengan adanya 30 unit 

puskesmas yang tersebar di Kota Bandar Lampung ini, sangat membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini 

karena jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung merupakan yang 

terpadat dan merupakan pusat jasa, perdagangan dan perekonomian di 

Provinsi Lampung, sehingga memerlukan pelayanan kesehatan yang 

banyak. 

Tabel 1.1 

Daftar JumlahPuskesmas di Kota Bandar Lampung 

No. Nama Puskesmas 

1. Puskesmas Bakung 

2. Puskesmas Kota Karang 

3. Puskesmas Sukamaju 

4. Puskesmas Pasar Ambon 

5. Puskesmas Sukaraja 

6. Puskesmas Panjang 

7. Puskesmas Way Laga 

8. Puskesmas Satelit 

9. Puskesmas Kampung Sawah 

10. Puskesmas Campang Raya 

11. Puskesmas Kupang Kota 

12. Puskesmas Sumur Batu 

13. Puskesmas Simpur 

14. Puskesmas Palapa 

15. Puskesmas Kebon Jahe 

16. Puskesmas Gedong Air 

17. Puskesmas Susunan Baru 

18. Puskesmas Segala Mider 

19. Puskesmas Kemiling 

20. Puskesmas Pinang Jaya 

21. Puskesmas Beringin Raya 

22. Puskesmas Kedaton 

23. Puskesmas Way Halim 
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24. Puskesmas Rajabasa Indah 

25. Puskesmas Way Kandis 

26. Puskesmas Labuhan Ratu 

27. Puskesmas Permata Sukarame 

28. Puskesmas Sukarame 

29. Puskesmas Kopri 

30. Puskesmas Sukabumi 

Sumber: Daftar Puskesmas di Bandar Lampung Berserta Alamat dan 

Nomor Telepon 

 

Dengan banyaknya jumlah puskesmas di Kota Bandar Lampung, 

menimbulkan adanya persaingan antar puskesmas. Setiap puskesmas 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

begitupula yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Kampung Sawah di Kota 

Bandar Lampung ini, berkewajiban untuk membantu masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. 

Dengan pelayanan kesehatan yang baik UPT Puskesmas Kampung 

Sawah mendapatkan penilaian akreditasi puskesmas dan pada tahun 2018. 

UPT Puskesmas Kampung Sawah mencapai predikat utama (B) dari 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

DM.01.01/KAFKTP/2062/2018 memiliki Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama.  

UPT Puskesmas Kampung Sawah berusaha untuk terus 

mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi organisasi agar dapat 

memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Puskesmas 

ini juga tidak segan untuk melakukan perbaikan baik pada fasilitas 

maupun kualitas pelayanan. Namun semua kualitas tersebut tidak akan 
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memberikan hasil yang positif apabila tidak di imbangi dengan pemberian 

kualitas pelayanan yang baik 

Penilaian pada kualitas pelayanan puskesmas merupakan hal penting 

sebagai acuan dalam pembenahan pelayanan sehingga terciptanya suatu 

kepuasan dan menciptakan suatu loyalitas dari pasien. Kualitas Pelayanan 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 267 yaitu: 

  ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ   ِ ِ

ِ ِِِ ِ  ِ ِ ِ ِ  ِِِ

 ِ ِِ ِِِ ِِِِِ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Qur’an surat Al Baqarah ayat 267 

diatas, bahwa Islam mengajarkan apabila ingin memberikan hasil usaha 

baik berupa barang maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan 

yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas 

kepada orang lain. 

Dilansir dari tribunlampung.co.id, Bandar Lampung, senin 16 

November 2015 pukul 15:03, menyatakan bahwa UPT Puskesmas 

Kampung Sawah, mempunyai kekurangan dalam penanganan pasien yaitu 

ada beberapa pegawai UPT Puskesmas yang tidak ramah atau respon 
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terhadap masyarakat yang datang, serta fasilitas UPT Puskesmas juga 

masih kurang dalam penanganan pasien.
12

 

Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan UPT 

Puskesmas Kampung Sawah terhadap kepuasan pasien masih kurang. 

Diterangkan dalam Al-qur’an surat Ali-Imran ayat 159: 

 ِ  ِِِِِِِ ِ ِ ِِ ِِ

ِِِ  ِ    ِ ِ  ِِ ِِ   ِ ِ  ِ

 ِِِِِِ  ِِِِِ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk berlaku lemah lembut 

agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada disampingnya. Apalagi 

pada puskesmas; dokter, perawat ataupun karyawan sebagai sumber daya 

manusia yang mempunyai peran penting dalam merawat dan melayani 

pasien. Apabila karyawan pada puskesmas mampu memberikan rasa aman 

dengan kelemah lembutannya, maka pasien akan merasa puas. Sebaliknya, 

bila karyawan tidak mampu memberikan rasa aman, maka pasien akan 

berpindah ke puskesmas lain.  

                                                             
12

Pegawai Puskesmas Kampung Sawah bersikap judes (On-line) tersedia di 

https://lampung.tribunnews.com/2015/11/16/ya-ampun-pegawai-puskesmas-kampung-sawah-

judes (06 Oktober 2020)  

https://lampung.tribunnews.com/2015/11/16/ya-ampun-pegawai-puskesmas-kampung-sawah-judes%20(06
https://lampung.tribunnews.com/2015/11/16/ya-ampun-pegawai-puskesmas-kampung-sawah-judes%20(06
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Tabel 1.2 

Laporan Kunjungan Pasien Peserta BPJS/JKN  

Tahun 2019 

UPT Puskesmas Kampung Sawah  

No. Bulan 
Rawat Jalan 

Rujukan 
Kunj. Sehat Kunj. Sakit 

1. Januari 515 1.675 253 

2. Febuari 391 1.243 225 

3. Maret 426 1.298 230 

4. April 393 1.304 211 

5. Mei 175 1.390 169 

6. Juni 300 1.105 194 

7. Juli 35 1.379 174 

8. Agustus 328 1.435 235 

9. September 308 1.657 222 

10. Oktober 340 1.516 232 

11. November 426 951 243 

12. Desember 457 1.459 236 

Total 4.094 16.412 2.624 

Jumlah Keseluruhan  23.130 

Sumber: Ruang Kasubag Tata Usaha UPT Puskesmas Kampung Sawah 

Bandar Lampung, Desember 2019  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan pasien BPJS 

pada tahun 2019 di UPT Puskesmas Kampung Sawah berjumlah 23.130 

dengan uraian  dalam rawat jalan terdiri dari 2 kunjungan yang pertama 

kunjungan sehat berjumlah 4.094 dan kunjungan sakit berjumlah 16.412  

dan rujukan berjumlah 2.624  

Kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan. Kepuasan 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang 

kuat dengan perusahaan. Baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada 

kemampuan penyediaan pelayanan untuk memenuhi harapan konsumen 

secara konsisten.
13

 UPT Puskesmas Kampung Sawah dituntut untuk selalu 

                                                             
13

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis disertai 
Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 100 
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menjaga kepercayaan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

agar kepuasaan pasiennya meningkat. Pihak puskesmas perlu secara 

cermat menentukan kebutuhan pasien sebagai upaya untuk memenuhi 

keinginan dan meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. 

Pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan harus bisa memberikan 

informasi dan kebutuhan pasien supaya keinginan pasien dapat terpenuhi 

dan meningkatkan kepuasaan pasien tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana UPT Puskesmas 

Kampung Sawah memberikan kualitas pelayanan yang akan memberikan 

pengaruh pada kepuasan pasien untuk lebih meningkatkan kinerja 

puskesmas. Karena, kinerja puskesmas yang baik akan menunjukkan 

kualitas pelayanan yang baik pula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pelayanan puskesmas yang diberikan kepada pasien 

sehingga timbulnya kepuasan dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelyanan 

Pasien BPJS terhadap Kepuasan Pasien Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada UPT Puskesmas Kampung Sawah Bandar Lampung)”. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar terfokus dan terarah 

maka penulis membatasi masalah yaitu pengaruh kualitas pelayanan 

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan UPT 

Puskesmas Kampung Sawah Bandar Lampung kepada pasien 
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penggunanya terhadap kepuasan para pasien di Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien di UPT Puskesmas 

Kampung Sawah Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien menurut perspektif 

ekonomi Islam? 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien di 

UPT Puskesmas Kampung Sawah Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pasien Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

G. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat dari penelitian yang akan 

dicapai yaitu: 
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1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

referensi, dan wawasan serta sebagai acuan bagi Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi 

bagi UPT Puskesmas Kampung Sawah di Bandar Lampung untuk 

mengetahui kualitas pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) terhadap kepuasan pasien menurut perspektif ekonomi 

islam. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas 

American Society for Quality Control mendefinisikan 

kualitas (quality) sebagai fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik 

dari sebuah produk atau jasa secara keseluruhan yang berpusat pada 

kemampuan produk atau jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah dinyatakan atau tersirat. Parasuraman, et al. 

dalam Fandy Tjiptono mendefinisikan 5 dimensi kualitas, seperti 

produk-produk fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty).
14

 

Setiap instansi pasti memiliki kualitas karna tanpa adanya 

kualitas yang efektif dan efisien perusahaan tidak akan berjalan 

lama. Sebuah produk atau jasa yang tahan lama dan andal memiliki 

kualitas lebih tinggi dibanding produk atau jasa yang tidak tahan 

lama dan tidak dapat diandalkan. Tercapainya tujuan instansi baik 

tujuan ekonomi, sosial, maupun politik, sebagian besar tergantung 

pada manajemen dalam instansi tersebut. 

                                                             
14

Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa: Prinsip Penerapan dan Penelitian (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2014), h. 293 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas atau mutu 

adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau sesuatu.
15

 Dibawah ini 

beberapa kutipan pendapat beberapa pakar di bidang majanemen: 

Menurut Kotler dalam Etta Mamang Sangadji merumuskan 

bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.
16

 

Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang dikutip oleh 

Tjiptono, kualitas dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk jasa, sumber daya manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
17 

Sunyoto menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran 

untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai 

guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang 

atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau 

mempunyai niai guna seperti yang diinginkan.
18

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan sesuatu kondisi yang lebih baik yang diberikan 

kepada pelanggan sesuai dengan harapan oleh penyedia jasa. 

                                                             
15

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta: Pusat Bahasa,2008)h.744 
16

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 99 
17

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik (Yogyakarta: Andi,2012), 

h.152 
18

Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 

2012),h.45 



16 
 

 
 

b. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan menentukan baik atau buruknya nama dari setiap 

instansi. Apabila pelayanan yang diberikan atau disarankan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dapat 

diinterpretasikan baik atau memuaskan. Sebaliknya, jika pelayanan 

yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan diinterpretasikan buruk. Dengan begitu, baik atau 

buruknya kualitas pelayanan yang diterima tergantung pada 

kemampuan penyedia pelayanan yang ada didalam instansi tersebut 

untuk memenuhi harapan secara konsisten. 

Menurut Fandy Tjiptono, pelayanan (service) bisa dipandang 

sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni 

service operation yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui 

keberadaannya oleh pelanggan (back office atau backstage) dan 

service delivery yang biasanya tampak (visible) atau diketahui 

pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage).
19

 

Definisi lain jasa menurut Kotler dan Keller yang 

diterjemahkan oleh Bob Sabran, jasa atau layanan adalah semua 

tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lain 

yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

                                                             
19

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik (Yogyakarta: Andi,2012), 

h.4 
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kepemilikan apapun produksinya dapat atau tidak terkait dengan 

produk fisik.
20 

Sedangkan menurut Kotler, pelayanan merupakan setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke 

pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan.
21

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan setiap tindakan yang ditawarkan yang secara langsung 

diberikan oleh satu pihak ke pihak lain. 

c. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan memberikan hubungan erat dengan 

kepuasan pasien. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan 

kepada pasien agar menjalin ikatan dengan perusahaan. Dengan 

adanya kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan perusahaan 

akan meningkatkan loyalitas pasien. Adapun beberapa definisi 

tentang kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: 

Menurut Fandy Tjiptono, kualitas pelayanan adalah ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan.
22

 

                                                             
20

Philip Kotler and Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi 12, Jilid 1) 

Terjemahan Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2012),h.36 
21

Philip Kotler dan Lane Keller, Marketing Management (Pearson: Global Edition, 2012), 

dikutip oleh Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 2015) h.36 
22

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik (Yogyakarta: Andi,2012), 

h.157 
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Menurut Lovelock dalam Tjiptono, kualitas pelayanan 

merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan 

oleh perusahaan jasa dalam rangka memuaskan konsumen dengan 

cara memberikan atau menyampaikan jasa melebihi harapan 

konsumen.
23

 

Menurut Sunyoto, mutu pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu 

adanya kesesuaian antara harapan konsumen dengan standar kerja 

karyawan, adanya kesesuaian antara standar kerja karyawan dengan 

pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan dan 

adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang 

diharpkan dengan konsumen. 

d. Dimensi Kualitas Pelayanan  

Menurut Zeithalm, Berry, dan Parasuraman Fandy Tjiptono, 

untuk mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya menggunakan 

5 dimensi yaitu, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

dan emphaty. Kelima dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:
24

 

1. Tangibles (berwujud), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan sarana komunikasi. Dengan demikian tangibles 

segala sesuatu sarana prasarana yang berwujud yang diberikan 

                                                             
23

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik (Yogyakarta: Andi,2012),  

h.270 
24

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction Edisi 

4(Yogyakarta: Andi, 2016)h.136 
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oleh pihak UPT Puskesmas Kampung Sawah untuk melayani 

pasien. 

2. Reliability (kehandalan), yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan dan dapat diandalkan. Dengan demikian reliability 

merupakan suatu kemampuan UPT Puskesmas Kampung Sawah 

dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan 

UPT Puskesmas Kampung Sawah memberikan jasanya secara 

tepat kepada pasien. 

3. Responsiveness (daya tanggap), yakni kesediaan untuk 

membantu para pelanggan menyampaikan jasa secara tepat. Jadi 

dimensi ini menekankan para perhatian dan kecepatan karyawan 

UPT Puskesmas Kampung Sawah terlibat untuk menanggapi 

permintaan, pertanyaan, dan keluhan pasien. 

4. Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para 

karyawan bebas dari bahaya. Dengan demikian assurance 

merupakan pengetahuan dan perilaku karyawan untuk 

membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri pasien dalam 

menggunakan jasa yang ditawarkan. 

5. Emphaty (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan pasien. Jadi komponen dari dimensi 
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kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh 

puskesmas, menyampaikan informasi kepada pasien atau 

memperoleh masukan dari pasien dan pemahaman merupakan 

usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan 

keinginan pasien. 

2. Kualitas Pelayanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Kualitas pelayanan yang diciptakan oleh instansi/puskesmas 

bertujuan bukan hanya ingin meningkatkan kepuasan pasiennya saja, 

melainkan untuk meningkatkan standarisasi puskesmas dan kinerja 

karyawannya juga. Namun, sebagai seorang muslim, dalam memberikan 

pelayanan haruslah sesuai dengan syari‟ah Islam guna mewujudkan nilai 

ketakwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam 

rangka menjalankan misi syari‟ah Islam. Tentunya tidak hanya 

berorientasi pada komitmen materi saja melainkan dijalankan pula 

melalui prakteknya sebagai bagian dari nilai ibadah. 

Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar dalam 

memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam 

sebagai mana dijelaskan dibawah ini:
25

 

a. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak mengada-ngadakan 

fakta, tidak berhianat serta tidak pernah ingkar janji. Hal ini sesuai 

dengan Al-Qur’an surat Asy-syu’araa’ ayat 181-183: 

                                                             
25

M. Yunus, Pengaruh Pelayanan Islami Karyawan terhadap Minat Nasabah Menabung 

dengan Akad Syari’ah di BMT Mitra Muamalat Kudus (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2012), h. 

11. 
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 ِ  ِِِِ    ِِ ِ ِ ِ  ِ

ِِِِِ  ِ  ِ   ِِ   ِِ ِ

ِِِِِ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 

orang- orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan 

timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-

Syu’araa’ ayat 181-183). 

 

b. Tidak menipu (Al-kazib) yaitu sikap yang sangat mulia dalam 

menjalankan bisnisnya adalah tidak menipu. 

c. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, 

sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh 

tanggung jawab. 

d. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang 

selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara 

sasama pebisnis.  

e. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika menjalani bisnisnya tidak 

boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari 

keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. 

Sehingga jika datang waktu sholat mereka wajib melaksanakannya 

sebelum habis waktuknya. 

f. Bersikap profesional selain memerintahkan bekerja, islam juga 

menuntun setiap muslim agar dalam bekerja dibidang apapun 

haruslah bersikap profesional. Inti dari sikap profesional adalah 
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harus cakap dan ahli dalam bidang pekerjaannya yang sedang 

dijalani/ditekuni. Memiliki semangat yang tinggi dalam setiap 

menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab terhadap apa yang 

telah dilakukannya terhadap pekerjaan tersebut. 

g. Bersikap amanah dan bertanggung jawab sikap amanah mutlak harus 

dimiliki oleh sesorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika 

dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan 

termasuk pada saat dia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. 

Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan 

pemahaman islamnya dan istiqomah dalam menjalankan syari’at 

islam. 

h. Memelihara etos kerja/bersungguh-sungguh islam mendorong setiap 

muslim untuk selalu bekerja keras serta bersungguh-sungguh 

mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan 

utama seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktivitas 

kerjanya dalam pandangan islam merupakan bagian dari ibadah 

karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban. 

Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kualitas pelayanan terhadap pasien yaitu standarisasi syari‟ah. Islam 

mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat dalam hukum syara’ 

dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan setiap 

permasalahan. 
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3. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan 

lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan 

Sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 

berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan penyelenggara 

jaminan sosial (BPJS) kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu 

Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan jaminan berupa 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
26

 

Setiap warga negara wajib mengikuti Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk 

perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya mengikuti 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan untuk orang 

atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan 

diri dan anggota keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). Dan untuk warga miskin nantinya Badan Penyelenggara Jaminan 

                                                             
26

Pengertian BPJS (On-line), tersedia di http://bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590 (16 Januari 2020) 

http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590%20(16
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/590%20(16
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Sosial (BPJS) akan ditanggung pemerintah sebagai Program Bantuan 

Iuran (PBI).
27

 

a. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 

1. Visi BPJS Kesehatan 

CAKUPAN SEMESTA 2019 

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia 

memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan 

oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 

2. Misi BPJS Kesehatan 

a) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga 

dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

b) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan 

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta 

melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 

c) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial 

dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 

d) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan 

prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 

                                                             
27

BPJS Kesehatan (On-line) tersedia di https://www.bpjs-kesehatan.go.id. (23 Januari 

2020) 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/
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meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja 

unggul. 

e) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem 

perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan 

manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS 

Kesehatan. 

f) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS 

Kesehatan. 

b. Tujuan dan Manfaat BPJS 

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat 

adalah: 

1. Memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada peserta 

diseluruh jaringan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat. 

2. Mendorong peningkatan kesehatan yang terstandar bagi peserta, 

tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan biaya 

pelayanan kesehatan. 

3. Terselenggara pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

c. Ruang Lingkup Pelayanan 

Ruang lingkup pelayanan (Perpres 12 Tahun 2013, Peraturan BPJS 

Kesehatan No. 1 Tahun 2014): 
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1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelayanan kesehatan 

tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik 

yang mencakup:  

a) Administrasi pelayanan;  

b) Pelayanan promotif dan preventif;  

c) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  

d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 

operatif;  

e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  

f) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;  

g) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat 

pratama;  

h) Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.  

2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi 

pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang 

mencakup:  

a) Administrasi pelayanan;  

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh 

dokter spesialis dan subspesialis;  

c) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah 

sesuai dengan indikasi medis;  

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
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e) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan 

indikasi medis;  

f) Rehabilitasi medis;  

g) Pelayanan darah;  

h) Pelayanan kedokteran forensik klinik;  

i) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah 

dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan 

bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk 

peti mati dan mobil jenazah;  

j) Perawatan inap non intensif; dan  

k) Perawatan inap di ruang intensif.  

3. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah 

persalinan sampai dengan anak ketiga tanpa melihat anak hidup 

atau meninggal.  

4. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas 

Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan 

menyelamatkan nyawa pasien.
28

 

d. Iuran  

1. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 

iuran dibayar oleh Pemerintah. 

 

                                                             
28

Panduan Praktis Tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan 

Oleh Bpjs Kesehatan Berdasarkan Regulasi Yang Sudah Terbit (On-line) tersedia di 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf 

(21 Agustus 2020) 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf%20(21
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf%20(21
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2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 

Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, 

anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai 

pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari 

Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) 

dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh 

peserta. 

 
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di 

BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji 

atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) 

dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh 

Peserta. 

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang 

terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, 

besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji 

atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima 

upah. 

5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti 

saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja 

bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah 

sebesar: 

 



29 
 

 
 

a) Sebesar Rp. 42.000,- (dua puluh lima ribu lima ratus 

rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di 

ruang perawatan Kelas III. 

 
b) Sebesar Rp. 100.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas II. 

 
c) Sebesar Rp. 150.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas I. 

Tabel 2.1 

Iuran BPJS 

Pembagian Kelas 

Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 64 

Tahun 2020 

Peraturan Presiden 

(Perpers) Nomor 82 

Tahun 2018 

Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) 
Rp. 42.000/perjiwa Rp. 23.000/perjiwa 

Kelas I Rp. 150.000/perjiwa Rp. 80.000/perjiwa 

Kelas II Rp. 100.000/perjiwa Rp. 51.000/perjiwa 

Kelas III Rp. 42.000/perjiwa Rp. 25.500/perjiwa 

Sumber Data Diolah 2020 

 
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis 

Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari 

Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan 

sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) 

gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan 
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masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh 

Pemerintah. 

 
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 

bulan Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran 

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila 

dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status 

kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan 

memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka 

dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan 

kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan : 

a) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) 

bulan. 

b) Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah). 

4. Kepuasan Pasien 

a. Pengertian Kepuasan Pasien 

Kata “kepuasan atau satisfaction‟ berasal dari bahasa Latin 

“satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau 

membuat).
29 

Secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai 

“upaya pemenuhan sesuatu‟ atau “membuat sesuatu memadai‟.  

Apakah pasien terpuaskan akan kualitas setelah 

menggunakan layanan yang diberikan oleh pihak puskesmas, dan 

                                                             
29

Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa: Prinsip Penerapan dan Penelitian (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2014), h. 353 
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apakah pasien merasa ingin kembali menggunakan layanan yang 

diberikan setalah menggunakan sebelumnya. Itu semua tergantung 

pada kinerja yang ada pada puskesmas. Terdapat beberapa definisi 

tentang kepuasan yang disampaikan oleh pakar antara lain: 

Tjiptono menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang dengan membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dengan yang diharapkannya. 

Menurut Zulian Yamit berpendapat bahwa, kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. 

Oliver dalam Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi terhadap surprise yang 

inheren atau melekat pada pemerolehan produk dan/atau pengalaman 

konsumsi.
30 

Dalam buku teks standar Marketing Management yang ditulis 

Kotler & Keller menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang yang timbul setelah membandingkan 

kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.
31 

Sementara itu Engel, et al. (1990) dalam Fandy Tjiptono 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

                                                             
30

Ibid h.353 
31

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h.139 
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atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul 

apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.
32 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

kepuasan pasien akan kualitas pelayanan kesehatan mencakup 

perbedaan antara harapan dan pelayanan kesehatan yang dirasakan, 

yaitu dengan membandingkan harapan pasien akan pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan dan penilaian pasien akan pelayanan 

kesehatan yang saat ini diperoleh atau didapatkan. Dengan menilai 

atau membandingkan keduanya, akan diketahui tingkat kepuasan 

pasien akan pelayanan kesehatan yang ditawarkan. 

Kepuasan pelanggan terhadap suatu perusahaan akan 

berimbas sangat luas bagi peningkatan keuntungan perusahaan 

tersebut. Atau dengan kata lain, apabila pelanggan puas terhadap 

pembelian jasa pada suatu perusahaan, maka pelanggan tersebut 

akan:
33

 

1. Loyal kepada perusahaan, artinya kecil kemungkinan pelanggan 

untuk pindah ke perusahaan lain dan akan tetap setia menjadi 

pelanggan perusahaan yang bersangkutan.  

2. Mengulang kembali pembelian produknya, artinya kepuasan 

terhadap pembelian jasa suatu perusahaan akan menyebabkan 

                                                             
32

Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa: Prinsip Penerapan dan Penelitian (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2014), h. 354 
33

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), Cet. ke-9, 

h.238. 
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pelanggan membeli kembali terhadap jasa yang ditawarkan 

secara berulang-ulang.  

3. Kesediaan merekomendasikan kepada kerabat, teman, maupun 

keluarga dari mulut ke mulut, hal inilah yang menjadi keinginan 

setiap perusahaan karena pembicaraan tentang kualitas 

pelayanan suatu perusahaan ke pelanggan lain akan menjadi 

bukti akan kualitas jasa yang ditawarkan. 

b. Mengukur Kepuasan Pasien 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

instasi/rumah sakit untuk mengukur dan memantau kepuasan 

pasiennya (juga pasien rumah sakit pesaing). Kotler mengemukakan 

4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:
34

 

1. Complaint and Suggestion System (sistem keluhan dan saran) 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan 

(customer oriented) perlu memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, 

pendapat dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan 

melalui kotak saran yang diletakkan di tempat strategis, 

menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon 

khusus (customer hotline), dan lain-lain. Informasi yang 

diperoleh dari media ini dapat memberikan ide-ide baru dan 

masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 
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memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan 

tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. 

2. Customer Satisfaction Survey (survey kepuasan pelanggan) 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan yang dilakukan dengan menggunakan metode survey, 

baik melalui pos ataupun telepon maupun wawancara pribadi. 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga 

memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya.  

3. Ghost Shopping (pembeli bayangan) 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan 

beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap 

sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan 

pesaing. 

4. Lost Customer (analisis pelanggan yang lari) 

Metode ini sedikit unik. Perusahaan menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah 

beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperolehnya 

informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

Puskesmas hendaknya dapat mengukur dan memantau kepuasan 

pasien dengan cara seperti diatas. Pertama sistem keluhan dan saran, 

puskesmas dapat menggunakan media kotak saran ataupun saluran 
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telepon untuk mengetahui keluhan pasien tentang fasilitas maupun 

pelayanan puskesmas sehingga pihak puskesmas dapat mengkoreksi 

dan memperbaiki hal tersebut. Kedua, survey kepuasan pelanggan. 

Dalam hal ini pihak puskesmas harus terjun kelapangan untuk 

mengetahui kepuasan pasien, misalnya wawancara atau dengan 

mengadakan seminar tentang pelayanan puskesmas yang dihadiri 

keluarga atau mantan pasien yang diakhiri dengan diskusi atau sesi 

pertanyaan. Dengan begitu pihak puskesmas secara langsung dapat 

mengetahui keluhan pasien terhadap puskesmas. Ketiga dan 

keempat, pembeli bayangan dan analisis pelanggan yang lari. Hal ini 

dapat dilakukan oleh pihak puskesmas untuk mengetahui hal apa 

yang dijadikan pasien beralih untuk menggunakan pelayanan jasa di 

puskesmas pesaing. 

Sedangkan menurut Tjiptono indikator kepuasan yang diteliti 

sebagai evaluasi atas kepuasan berkaitan dengan:
35

 

1. Penyedia layanan yang baik, 

2. Karyawan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan, 

3. Karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen, 

4. Karyawan mampu mengetahui keinginan dan mendiagnosis hal 

yang harus dilakukan dengan cepat, 

5. Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada 

keluhan konsumen. 
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5. Kepuasan Pasien Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam yang menjadi tolak ukur dalam 

menilai kepuasan pasien adalah standar syariah. Kepuasan pasien dalam 

pandangan syariah adalah tingkat perbandingan antara harapan pasien 

akan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan penilaian pasien akan 

pelayanan kesehatan yang saat ini diperoleh atau didapatkan.  

Kepuasan konsumen dalam pandangan syariah adalah tingkat 

perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang seharusnya 

sesuai dengan syariah dengan kenyataan yang diterima. Adapun pedoman 

dalam mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen, maka 

sebuah perusahaan baik yang memproduksi produk maupun jasa harus 

melihat kinerja perusahaan yang berkaitan dengan:
36

 

a. Sifat Jujur 

Sebuah puskesmas harus menanamkan sifat jujur kepada seluruh 

personel yang terlibat dalam UPT Puskesmas Kampung Sawah 

tersebut baik dengan seluruh staf yang berada di UPT Puskesmas 

Kampung Sawah mapun dengan pasien, dan orang-orang yang 

berada di sekelilingnya. Hal ini berdasarkan pada Al Qur‟an surat 

Al-Maidah ayat 8:ِ 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-

kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

Dari ayat diatas maka seorang personel harus bersikap jujur karena 

dengan adanya kejujuran dan tidak berbohong terhadap sesuatu 

maka tidak adanya dusta yang tersembunyi yang dilakukan oleh 

petugas kepada pasien dan juga Allah SWT. 

b. Sifat Amanah 

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, 

tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi 

hak orang lain, baik berupa harga ataupun yang lainnya. Dalam 

berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanah”, 

artinya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang 

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Berdasarkan 

uraian tersebut maka sebuah puskesmas memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada pasien, antara lain dengan cara 

menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan 

yang ditawarkan kepada pasien. Dengan demikian pasien dapat 
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mengerti dan tidak ragu dalam memilih pelayanan kesehatan 

tersebut. Hal ini berdasarkan pada Al Qur‟an surat Al- Anfaal ayat 

8: 

                    

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
 

Dari ayat di atas maka kita harus berperilaku amanah dalam 

melayani pasien. 

c. Benar  

Maksud dari benar ini adalah tidak adanya dusta dalam 

berkomitmen memberikan pelayanan baik kepada para pasien. 

Allah SWT. berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119: 

  ِ ِِ ِِِِ  ِِِِِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. 
 

Dari ayat di atas maka pelayanan harus bersifat benar artinya 

sesuatu hal yang sudah pasti benar terjadi dalam memberikan 

pelayanan baik jasa kepada pasien. 
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d. Berbuat Baik Terhadap Sesama dan Tidak Membedakan  

Konsep Islam mengajarkan bahwa kita sebagai umat muslim harus 

berbuat baik kepada sesama. Hal ini tampak dalam Al-Qur’an surat 

Al-Qashash ayat 77, yang menyatakan bahwa: 

  ِ ِ ِِ ِ  ِِِِ ِ ِ

  ِِ  ِ ِ ِِ  ِِِ ِِِ

 ِِِِِِِِِِِ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
 

Dari ayat di atas mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik 

kepada sesama manusia dengan tidak melihat pangkat, keturunan, 

ataupun hartanya, dapat juga disamakan dengan berbuat baik dalam 

pelayanan yang diberikan. Dalam masalah pelayanan juga dapat 

diartikan melayani dengan rendah hati dan tidak sombong. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terdapat beberapa skripsi yang 

topiknya sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi 

pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini: 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulina Eliza yang berjudul Analisis 

Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Kantor Kecamatan Siberut 
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Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil penelitian ini adalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Camat Kecamatan Siberut 

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian penjelasan (explanatory research), karena dalam penelitian ini 

berusaha mengembangkan konsep, menghimpun fakta, dan menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel penelitian melalui pengujian hipotesa. 

Populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Siberut 

Selatan yang berurusan dengan aparatur Kecamatan sedangkan metode 

sampling menggunakan teknik accidental sampling sehingga ditetapkan 

jumlah sampel 100 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat 

pada pada Kantor Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai yang diperlihatkan oleh t hitung > t tabel (10,716 > 1,645). Hal ini 

juga dibuktikan dari hasil pengujian signifikansi yang menyertainya yaitu Sig 

= 0,00 yang lebih kecil dari α = 0,05.
37

 

Dedi Suharyadi yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko Yoehan Wanaherang Bogor, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Yoehan yang berlokasi di Desa 

Wanaherang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dimana 
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penulis menggunakan pertimbangan sendiri dengan cara sengaja dalam 

memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

diperlukan dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan yaitu pelanggan Toko 

Yoehan. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis regresi sederhana dan koefisien determinasi.Hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan regresi: Ŷ 

= 8,216 + 0,709X dimana Konstanta (a) = 8,216 menunjukkan nilai konstan, 

dimana jika variabel X = 0 maka kepuasan pelanggan Toko Yoehan (Ŷ) = 

8,216. Berdasarkan uji t dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 0,000 lebih 

kecil dari 0,050 maka dapat dikatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Penerapan variabel Kualitas Pelayanan (X) 

terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y) memiliki koefisien korelasi (R 

Square) sebesar 0,402 atau 40,2 % dapat dikatakan bahwa perubahan 

kepuasan pelanggan dapat dijelaskan melalui kulaitas pelayanan sedangkan 

sisanya 59,8% dijelaskan varibel lainnya. Nilai R sebesar 0,634 atau 63,4 % 

berarti ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

konsumen.
38

 

Jusmawi Bustan yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota 

Palembang, hasil penelitian ini adalah Pertama, secara simultan dan parsial 

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit 

Pemerintah dan Swasta di Jakarta Kota Palembang sebesar 13,2%, Kedua, 
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secara umum data menunjukkan hasil penelitian secara menyeluruh metode 

deskriptif analisis kinerja kepentingan tidak ada perbedaan antara tingkat 

kepuasan pasien rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta di kota 

palembang. Semua Ketiga hasil analisis data dengan metode deskriptif 

menganalisis kepentingan kinerja kepuasan pasien (ekspektasi) di rumah sakit 

pemerintah dan rumah sakit swasta tidak tepat. Hal ini terlihat dari rata-rata 

total mean yang bernilai negatif.
39

 

Kiky Jenitha Rosalia, Ni Ketut Purnawati yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien RSU Surya Husada di 

Denpasar,  hasil dari penelitian ini adalah secara simultan kelima variabel 

baik dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Secara parsial, variabel bukti fisik, 

kehandalan, jaminan dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pasien, sedangkan untuk variabel daya tanggap tidak signifikan 

terhadap kepuasan pasien. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,513 menunjukkan 

bahwa 51,3 persen variasi kepuasan pasien bisa dijelaskan oleh kelima 

variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi, sedangkan 

sisasnya sebesar 48,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar kelima 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
40
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Sri Rahayu yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan BPJS dan 

Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Konsumen di Rumah 

Sakit Natar Medika Natar Lampung Selatan, hasil penelitian ini adalah 

berdasar pada hasil penelitian dari model teoritis yang diajukan dan telah diuji 

dengan pendekatan Structural Equation Modeling ternyata membuktikan 

bahwa Variabel Kualitas Pelayanan BPJS dengan indikator : Reliability, Daya 

tanggap, Assurance, Emphaty berpengaruh terhadap Kepuasan Pasien berobat 

di Rumah Sakit Natar Medika Lampung Selatan. Selain itu variabel lain yang 

juga memiliki pengaruh adalah Kualitas Pelayanan Rumah Sakit yang 

merupakan pengelola jasa yang memberikan pelayanan secara langsung 

kepada pasien dengan indikator : Kehandalan, Daya tangga, Assurance 

Emphaty dan Tangibel/tampilan fisik mempengaruhi tingkat kepuasan pasien 

yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit.Variabel 

kualitas pelayanan BPJS dan variable kualitas pelayanan Rumah Sakit 

keduanya memberi kontribusi terhadap tingkat kepuasan pasien. Besaran 

kontribusi variabel pengaruh terhadap tingkat Kepuasan Pasien antara lain : 

1.) Variabel Kualitas Pelayanan BPJS memberikan pengaruh langsung 

terhadap Kepuasan Pasien sebesar 0,14 atau 14%. 2.) Variabel Kualitas 

Pelayanan Rumah Sakit mempunyai kontribusi pengaruh langsung terhadap 

Kepuasan Konsumen sebesar 0,50 atau 50%. 3.) Hubungan antar Variabel 

Kualitas Pelayanan BPJS dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit memiliki 

hubungan pengaruh 0,09 atau 9%. 4.) Variabel Kualitas Pelayanan BPJS dan 

Variabel Kualitas Pelayanan Rumah Sakit secara bersama-sama memberikan 
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kontribusi pengaruh terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit sebesar 0,53 

(53%).
41

 

Berdasarkan penelitian terdahulu perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

variabel yang digunakan, metode analisa yang digunakan dan objek 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen meliputi 

Kualitas Pelayanan (X), sedangkan variabel dependen meliputi Loyalitas 

Pasien (Y). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisa 

regresi linier sederhana. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran merupakan modal konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
42

 Maka dari itu mengingat pentingnya kerangka 

berfikir dalam penelitian ini, adapun kerangka pemikiran yang dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Fikir 

 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Namun dalam penelitian ini menggambarkan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu pengaruh 

kualitas pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

terhadap kepuasan pasien. Hubungan antara variabel dependen (kepuasan 

pasien) yang dapat dipengaruhi dengan variable independen (kualitas 

pelayanan pasien BPJS). Dalam penelitian ini model hubungan antara 

variabel bebas yaitu kualitas pelayanan pasien BPJS (X) kemudian sebagai 

variabel terikat yaitu kepuasan pasien (Y). 

D. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya didalam kenyataan atau praktek. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah.43 Hipotesis 

penelitian ini menggunakan hipotesis assosiatif. Hipotesis assosiatif adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
44

 Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah pengaruh kualitas pelayanan pasien BPJS terhadap 

kepuasan pasien menurut perspektif ekonomi islam. Kualitas Pelayanan 
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Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.
45

  

Menurut Kotler & Keller “Satisfaction is a person’s feelings of 

pleasure or disappointment that result from comparing a product’s perceived 

performance or outcome to expectations. If the performance falls short of 

expactations, the outcome is dissatisfied. If it matches expactations, the 

customer is satisfied or delighted.”
46

 Yang berarti kepuasan adalah perasaan 

puas atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari perbandingan perfoma 

produk atau hasil dengan ekspektasi. Jika perfomanya kurang dari ekspektasi 

maka konsumen akan kecewa dan jika sesuai dengan ekspektasi konsumen 

akan merasa puas diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu memadai.  

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pada dimensi daya tanggap, 

jaminan, dan bukti langsung.
47

 Dari teori dan penelitian terdahulu peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Kualitas pelayanan pasien BPJS tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pasien  

H1 : Kualitas pelayanan pasien BPJS berpengaruh positif dan signifkan 

terhadap kepuasan pasien  
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