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KATA PENGANTAR 

 

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah merupakan 

hal mutlak yang harus diupayakan secara terus-menerus, agar mampu 

menjawab berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan salah satu fungsi utama pemerintah yang paling sering menjadi 

perhatian masyarakat, yaitu fungsi pelayanan umum. 

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan ke depan, diperlukan 

sebuah pengukuran terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. 

Pengukuran kualitas pelayanan publik tersebut harus dilakukan dengan 

metode dan media yang dapat dipertanggungjawabkan, bersifat 

menyeluruh terhadap semua unsur pelayanan, dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten 

Banyumas secara bertahap berupaya melakukan pengukuran kualitas 

pelayanan publik, khususnya terhadap instansi daerah yang 

melaksanakan pelayanan strategis dan langsung berhubungan dengan 

masyarakat. Di antara instansi daerah yang mendapatkan perhatian serius 

tersebut, salah satunya adalah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 

sebagai instansi daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Penyusunan buku Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo ini dilaksanakan melalui survei lapangan, yang 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Publik. Penyusunan buku dilakukan atas kerjasama 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jenderal Soedirman. 

Harapan kami, dengan terukurnya indeks kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, maka 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi RSUD Prof. Dr. Margono 



Soekarjo dan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus-menerus 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama dengan 

melakukan perhatian serius pada unsur pelayanan yang masih perlu untuk 

dilakukan perbaikan secara keberlanjutan. 

 

 

Purwokerto, Juli 2016 

Tim Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Unit Margono Soekarjo 

1. Kesimpulan 

a. Kesimpulan 9 (Sembilan) Unsur Layanan 

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya tentang nilai 

IKM di Unit Margono Soekarjo dari masing-masing unsur kemudian 

dapat diambil kesimpulan dari analisis tersebut secara keseluruhan. 

Rekapitulasi penilaian dari hasil analisis IKM pada Unit Margono 

Soekarjo dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Rekapitulasi Nilai IKM Keseluruhan 

NO UNSUR PENILAIAN NILAI KATEGORI 

1. Persyaratan 81,25 Baik 
2. Prosedur 83,88 Sangat 
3. Waktu Pelayanan  77,63 Baik 

4. Biaya / Tarif 87,38 Sangat 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 82,75 Sangat 
6. Kompetensi Pelaksana  87,13 Sangat 

7. Perilaku Pelaksana  88,75 Sangat  

8. Maklumat Pelayanan 87,38 Sangat 
9. Penanganan Pengaduan, Saran & 

Masukan 
81,88 Sangat 

TOTAL 758,00 

RATA-RATA IKM 84,20 

KATEGORI Sangat Baik 
Sumber: Data Primer 

 Dari hasil rekapitulasi berdasarkan pada data seperti paparan 

di bagian sebelumnya, kemudian dapat disimpulkan seperti 

tervisualisasi pada tabel 5.1. Dari data pada tabel 5.1 dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) untuk pelayanan publik di Unit Margono Soekarjo 

adalah sebesar 84,20 (delapan puluh dua koma dua kosong). Angka 



ini jika dikonversi ke dalam kelompok kualitas maka masuk dalam 

kategori sangat baik. 

 

b. Kesimpulan Pertanyaan Tambahan 

Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh, dapat 

diambil kesimpulan dari analisis terhadap pertanyaan tambahan 

secara keseluruhan. Rekapitulasi penilaian dari hasil analisis 

pertanyaan tambahan pada Unit Margono Soekarjo dapat dilihat pada 

tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Rekapitulasi Nilai Pertanyaan Tambahan 
Keseluruhan 

NO UNSUR PENILAIAN RESPONDEN NILAI KATEGORI 

1. Fasilitas Fisik 166 79,67 Baik 

2. Bagian Informasi dan 
Pendaftaran 

170 85,15 Sangat 

3. Kompetensi Perawat 150 84,50 Sangat 

4. Kompetensi Dokter 149 85,57 Sangat 

5. Bagian Laboratorium 140 78,21 Baik 

6. Bagian Farmasi 146 76,37 Baik 

7. Bagian Pembayaran 141 81,56 Sangat 

TOTAL 571,03 

RATA-RATA IKM 81,58 

KATEGORI Sangat Baik 
Sumber: Data Primer 

Berdasarkan data pada tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan nilai pertanyaan tambahan untuk beberapa 

bagian di Unit Margono Soekarjo adalah sebesar 81,58 (delapan 

puluh satu koma lima delapan). Angka ini jika dikonversi ke dalam 

kelompok kualitas maka masuk dalam kategori sangat baik. 

 

2. Rekomendasi 

Setelah melihat hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan Unit Margono Soekarjo, maka beberapa saran 

diberikan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terpadu 



satu pintu (one stop service) di lingkungan Unit Margono Soekarjo, 

yaitu: 

a. Perlunya meningkatkan pemahaman pasien mengenai 

persyaratan baik persyaratan teknis maupun administrasi, 

terutama persyaratan bagi pasien dengan jaminan sosial seperti 

BPJS, PBI, Non PBI, Jamkesda. 

b. Perlunya meningkatkan dan mengkomunikasikan standar 

kecepatan dalam pelayanan, terutama pada antrian di loket 

pendaftaran dan apotek di Unit Margono Soekarjo yang selama ini 

dirasa masih belum memadai. Perlunya tambahan tenaga medis 

yang menanggapi keluhan pasien rawat inap. Adanya koordinasi 

antar perawat saat tindakan penggantian infus pasien ataupun 

pelayanan lain yang diperlukan guna meningkatkan proses waktu 

pelayanan. Selain itu perlu ditingkatkan pula pemahaman kepada 

pasien terkait standar waktu pelayanan dan proses penanganan 

yang sering kali masih dianggap sesuatu yang sama. 

c. Perlunya penambahan fasilitas seperti toliet di kelas III, kipas 

angin di ruang tunggu pendaftaran dan bagian apotek, parkiran 

kendaraan roda dua, jemuran, sekat pasien di ruang III, tempat 

tunggu untuk pengunjung yang menjenguk dan tempat duduk di 

loket apotek. 

d. upaya berkelanjutan dalam usaha peningkatan profesionalisme 

tenaga medis di Unit Margono Soekarjo dengan cara mengikuti 

study lanjut, diklat atau pelatihan yang mendukung terciptanya 

pelayanan yang lebih prima. Selain tenaga medis, perlu dilakukan 

pula peningkatan kualitas kerja pada tenaga non medis yang ada 

pada saat ini. Tujuannya adalah demi terjaganya kualitas layanan 

kepada pasien secara berkelanjutan. 

e. Perlunya untuk meningkatkan keramahan pada seluruh bagian di 

Unit Margono Soekarjo baik itu di bagian pendaftraan, perawat, 

dokter, laboratorium dan bagian lainnya. 



f. Selain ramah, diharapkan dapat membudayakan sikap komunikatif 

dan meningkatkan kedekatan emosional dengan pasien, 

khususnya di bagian perawat. 

 

B. Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri 

1. Kesimpulan 

a. Kesimpulan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan 

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya tentang nilai 

IKM di Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri berdasarkan masing-

masing unsur kemudian dapat diambil kesimpulan dari analisis 

tersebut secara keseluruhan. Rekapitulasi penilaian dari hasil analisis 

IKM pada Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri dapat dilihat pada tabel 

5.3. 

Tabel 5.3. Rekapitulasi Nilai IKM Keseluruhan 

NO UNSUR PENILAIAN NILAI KATEGORI 

1. Persyaratan 77,50 Baik 

2. Prosedur 80,75 Baik 

3. Waktu Pelayanan  76,25 Baik 

4. Biaya / Tarif 71,25 Baik 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 83,00 Sangat 

6. Kompetensi Pelaksana  82,75 Sangat 

7. Perilaku Pelaksana  86,00 Sangat  

8. Maklumat Pelayanan 78,50 Baik 

9. Penanganan Pengaduan, Saran & 
Masukan 

73,75 Baik 

TOTAL 709,75 

RATA-RATA IKM 78,86 

KATEGORI Baik 
Sumber: Data Primer 

 Dari hasil rekapitulasi berdasarkan pada data seperti paparan 

di bagian sebelumnya, kemudian dapat disimpulkan seperti 

tervisualisasi pada tabel 5.3. Dari data pada tabel 5.3 dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) untuk pelayanan publik di Unit Pavilium Abiyasa 



dan Geriatri adalah sebesar 78,86 (tujuh puluh delapan koma 

delapan enam). Angka ini jika dikonversi ke dalam kelompok kualitas 

maka masuk dalam kategori baik. 

 

a. Kesimpulan Pertanyaan Tambahan 

Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh, dapat 

diambil kesimpulan dari analisis terhadap pertanyaan tambahan 

secara keseluruhan. Rekapitulasi penilaian dari hasil analisis 

pertanyaan tambahan pada Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri dapat 

dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Rekapitulasi Nilai Pertanyaan Tambahan 
Keseluruhan 

NO UNSUR PENILAIAN RESPONDEN NILAI KATEGORI 

1. Fasilitas Fisik 100 74,25 Baik 

2. Bagian Informasi dan 
Pendaftaran 

100 77,50 Baik 

3. Kompetensi Perawat 100 81,25 Baik 

4. Kompetensi Dokter 100 83,75 Sangat 

5. Bagian Laboratorium 99 78,03 Baik 

6. Bagian Farmasi 100 78,25 Baik 

7. Bagian Pembayaran 100 80,75 Baik 

TOTAL 553,78 

RATA-RATA IKM 79,11 

KATEGORI Baik 
Sumber: Data Primer 

Berdasarkan data pada tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan nilai pertanyaan tambahan untuk beberapa 

bagian di Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri adalah sebesar 79,11 

(tujuh puluh sembilan koma satu satu). Angka ini jika dikonversi ke 

dalam kelompok kualitas maka masuk dalam kategori baik. 

 

 

 



2. Rekomendasi 

Setelah melihat hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap layanan Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri, maka 

beberapa saran diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan 

kesehatan terpadu satu pintu (one stop service) di lingkungan Unit 

Pavilium Abiyasa dan Geriatri, yaitu: 

a. Perlunya meningkatkan pemahaman pasien mengenai persyaratan 

baik persyaratan teknis maupun administrasi, khususnya 

persyaratan bagi pasien dengan jaminan sosial seperti BPJS, PBI, 

Non PBI, Jamkesda, Selain sosialisasi, Unit Pavilium Abiyasa dan 

Geriatri dapat mengoptimalkan kembali papan informasi atau 

media sosial yang didesign menarik dan informatif. 

b. Perlunya meningkatkan koordinasi antar petugas medis dan non 

medis terkait standar kecepatan dalam pelayanan, terutama pada 

antrian di loket pendaftaran dan apotek di Unit Pavilium Abiyasa 

dan Geriatri yang selama ini dirasa masih belum memadai. 

Perlunya penambahan tenaga medis untuk menunjang kelancaran 

proses pelayanan. Selain itu perlu lebih ditingkatkan pula 

pemahaman kepada pasien terkait standar waktu pelayanan dan 

proses penanganan yang sering kali masih dianggap sesuatu yang 

sama. 

c. Perlunya menambah fasilitas seperti toliet di dekat loket apotek, 

parkiran kendaraan beratap/kanopi, dispenser dan seka. 

d. Perlunya meningkatkan kebersihan, terutama di area WC 

e. Perlunya perawatan dan perbaikan sarana prasaran yang dimiliki, 

serta penggantian saran prasarana yang rusak dan pengecetan 

kembali ruang inap. 

f. Perlunya meningkatkan standar kulitas layanan secara 

berkelanjutan, seperti meningkatkan profesionalisme tenaga medis 

di Unit Pavilium Abiyasa dan Geriatri dengan cara mengikut 



sertakan tenaga medis study lanjut, diklat atau pelatihan, sehingga 

kapasitas yang dimilki semakin kompetitif di kalangan layanan 

kesehatan publik lainnya. 

g. Untuk bagian laboratorium, perlu ditambah layanan untuk cek darah 

bagi pasien penderita TBC. 
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