
Manajemen Publik 

LAPORAN AKHlR 

PENELlTlAN PROFESOR 

PENGARUH POLlTlK ORGANlSASl TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN 

PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN Dl PADANGPANJANG 

Prof. 

Oleh 

Dasman Lanin, 

Dibiayai Oleh: 

Dana DlPA APBN-P Universitas Negeri Padang 
Sesuai dengan Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor 

Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 
Nomor: 727/UB35.2/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012 

FAKULTAS lLMU SOSlAL 

UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

2012 



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELlTlAN 

1. a. Judul Penelitian 

b. Bidang llmu 

2. Ketua Peneliti 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. Jenis Kelamin 
c. Golongan/Pangkat/NIP 
d. Jabatan Fungsional 
e. FakuItas/Jurusan/Prodi 
f. Lembaga Penelitian 
g. Alamat lnstitusi 
h. Telp/Fax/e-Mail 

3. Lama Penelitian 

4. Biaya Penelitian 

Pengaruh Politik Organisasi terhadap 
Kepuasan Masyarakat dengan Pelayanan 
Sektor Kesehatan di Padangpanjang 

Manajemen Publik 

Prof. Dasman Lanin, Ph.D 
Laki-laki 
IV/C/Pembina/1965704161986021OO1 
Guru Besar 
FIS/ISP/llmu Administrasi Negara 
Universitas Negeri Padang 
Jln.Prof.Hamka, Air Tawar Padang 
0751 

1 Empat (4) bulan 

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah) 

Padang, 30 Desember 2012 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Peizgaruh Politik Organisasi Terltadap Kepuasan 
Masyarakat Dengan Pelayanan Sektor Kesehatan di Padangpanjang, sesuai dengan 
Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor Universitas Negeri Padang Tahun 
Anggaran 20 12 Nomor: 727lUN3 5.2/PG/20 12 Tanggal 3 Desember 2C 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perrnasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selarna ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

,$adang, Desember 2012 
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ABSTRAK 

Pelayanan Kesehatan di Padangpanjang adalah sektor pelayanan publik yang diunggulkan 
atau setidaknya dicanturnkan dalam Rensra 2008-20013 sebagai program dan rencana 
yang the best practice di kota ini. Semua masyarakat mendapatkan skim Jarninan 
Kesehatan (Jamkesmas). Namun masih banyak keluhan masyarakat dalam ha1 
pelaksanaan layanan ini. Kepuasan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang 
disediakan pemerintah kota menjadi ukuran atau penilaian ekstemal efektifitas atau 
tidaknya pelaksanaan program unggulan tersebut. Salah satu faktor penyebab keluhan itu 
teridentifikasi adanya pilih-kasih berdasarkan kedekatan disamping adanya pengaruh latar 
belakang kepartaian dalam pelayanan yang terjadi. Penelitian ini ingin menjawab 
permasalahan berikut, yaitu; Bagaimana gambaran tingkat kepuasan masyarakat dengan 
pelayanan sektor kesehatan di Padangpanjang? Bagaimana gambaran tingkat suasana 
politik organisasi dalam dinas kesehatan Padngpanjang? Apakah terdapat pengaruh yang 
berarti dari suasana politik organisasi yang terjadi terhadap tingkat kepuasan masyarakat 
dengan pelayanan sektor kesehatan di Padangpanjang? 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab p~rn~asalahan di atas adalah 
dengan pendekatan kwantitatif yang diperkaya pemaknaanya dengan refleksi masyarakat 
pengguna pelayanan tersebut dengan ungkapan kualitatif. Teknik penarikan sampel 
dilakukan dua tahap, pertama dengan cluster dan tahap berikutnya denga proportional 
stratified random sampling, sehingga diperoleh sampel yang mengisi angket sebanyak 
1.086 responden. Angket yang digunakan divalidasi dan direliabelitas terlebih dahulu. 
Data yang terkumpul dengan angket ini dianalisis dengan statistik deskriptif, korelasional 
dan regresi sederhana. 

Hasil yang diperoleh dari metode di atas menunjukkan bahwa kepuasan 
masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan didominasi oleh ketidakpuasan, hanya 
sedikit yang merasa puts. Sedangkan suasana politik organisasi dalarn birokrasi sektor 
kesehatan sedikit relatif rendah. Kemudian telah terbukti bahwa semakin tinggi suasana 
politik organisasi, maka semakin rendah kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor 
kesehatan. Sebaliknya, semakin rendah suasana politik organisasi maka semakin tinggi 
tingkat kepuasan masyarakat. Jadi pengaruhnya signifikan negatif. Konstruk politik 
organisasi dapat dijadikan prediktor untuk kepuasan masyarakat, sebagaimana teoritikal 
yang ada dalam kajian teori penelitian ini. Rekomendasinya adalah bahwa untuk praktek 
manajemen pelayanan publik dan pengembangan penelitian berikutnya, politik organisasi 
dengan enam indikatomya, dapat dipertimbangkan secara absolut. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan Kesehatan di Padangpanjang adalah sektor pelayanan publik yang diunggulkan 

atau setidaknya diprogramkan menjadi rencana the best practice di kota ini. Hal ini terlihat 

dari dokumen renstra kota yang ingin melayani semua masyarakat kota dalam bentuk 

asuransi kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat -Jarnkesmas 

(Renstra Padangnjang 2008). 

Program unggulan pemerintah Padangpanjang sektor kesehatan di atas tersebut 

dalam pelaksanaannya teridentifikasi masih belum memuaskan masyarakat Padangpanjang. 

Hal ini terefleksi dari berbagai wawancara dengan masyarakat tentang gambaran kondisi 

pelayanan kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Anis, 35 tahun, masyarakat Koto 

Katiak Padangpanjang Timur, tanggal 20 September 2012 sebagai berikut. 

Manuruik ambo, kalau dapek ubek nan dihali dari !ua atau ka apotik tu 
digaraliskan pulo. Kadang kadang Garam oralit se bali di iua juo, ndak 
diagiah dek rumah sakik doh pak (Menurut saya, kalau dapat obat yang dibeli 
di luar atau apotik tersebut digeratiskan pula. Kadang garam oralit saja dibeli di 
luar juga, tidak diberi oleh rumah sakit pak). 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepuasan masyarakat dengan 

pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan untuk ditingkatkan penyediaannya. Karena 

pelayanan publik yang memuaskan masyarakat merupakan suatu keniscayaan sebagai 

akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah. Kondisi pelayanan publik yang belum 

memuaskan seperti kutipan di atas, tidak hanya dialami oleh pemerintah Padangpan-jang 

saja, akan tetapi juga dialami hampir oleh semua masyarakat (daerah) di Indonesia. 

Dewiyanto (2002) melihat bahwa ha1 itu terjadi lebih disebabkan oleh masih rendahnya 

kemampuan aparatur dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

1 



Di samping itu juga disebabkan oleh masih rendahnya pemaharnan konsep good 

governance di kalangan aparatur dinas pemerintahan daerah, apalagi penerapannya 

(Bapenas, 2002), masih tingginya potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (ICW, 2004), 

yang oleh Riggs (1996) disebutnya dengan model atau teori prismatic, dimana upeti terjadi 

dalam pelayanan tersebut, dan masih tingginya angka kemiskinan yaitu 21% yang 

berkorelasi negatif dengan peningkatan belanja daerah yang kaya atau rich (Lewis, 2005; 

BPS, 2004; Dasman Lanin; 2005). 

Lebih khusus, dalam pelaksanaan pelayanan publik terlihat pula bahwa pelayanan 

publik yang disediakan birokrasi masih jauh dari standard mini~lrdl pemenuhan kebutuhan 

seorang manusia yang bermartabat. Pada ha1 pelayanan publik adalah hak rakyat yang wajib 

dipenuhi (dilunasi) negara atau pemerintahan (Kurniawan & Puspitosari, 2007; Iqbal, 2007). 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa orientasi birokrat yang seharusnya melakukan 

pelayanan malah bersikap dan berperilaku minta dilayani. Minta dilayani berarti pegawai- 

pegawai minta dibayar atau apa saja yang berbentuk suap. Sikap ini terlihat seperti di Kediri 

dan Surabaya yaitu terdapat 55,4% dan 52,4%, birokrat minta dilayani (Kurniawan & 

Puspitosari 2007; LIPI, 2005), yang oleh Riggs (1996) bayaran itu disebut dengan upeti. 

Penelitian Afadlal (2003) menyimpulkan bahwa kegagalan dan amat buruknya pelayanan 

pemerintahan kota dan kabupaten adalah sebagai akibat disorientasi fungsi pokok dan 

kebijakan pemerintahan daerah dan birokrasi tanpa misi publik. Hal ini juga didukung oleh 

Prianto (2006) bahwa telah terjadi pelayanan publik yang masih jauh dari standar minimal. 

Berdasarkan kondisi pelayanan publik yang belum berorientasi dan belum memiliki 

misi publik di atas, bahkan cenderung bersikap ketidakpedulian, tidak responsif dan tidak 

dilakukan secara professional, menurut Kurniawan & Puspitosari (2007) adalah berakibat 



kepada pengguna pelayanan, yang dihadapkan kepada dua pilihan (choice) yang bersifat 

memaksa (coercion) yang tak mengenakkan sama sekali (rnenggerutu) di kalangan 

masyarakat. Pilihan itu ialah; untuk menggunakan secara tidak mengenakkan 

(dissatisfaction) atau tidak menggunakan sama sekali (sikap oposisi -- very dissatisfaction). 

Secara teoritis, banyak faktor yang dapat memengaruhi kepuasan masyarakat dengan 

pelayanan pemerintah daerah. Di samping faktor biaya, ketepatan waktu, profesionalisme 

penyedia layanan, sikap sopan santun staf dan lain lain (Thomson dan Mori, 2004), juga 

dipengaruhi oleh suasana politik internal organisasi pelayanan itu sendiri, yang disebut oleh 

Mintzberg (1983) dengan sistim politisasi dan Vigoda Gadet (2006) dengan politik 

organisasi. Maka ha1 inilah, salah satu, yang mendorong peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada, apakah suasana politik organisasi berpengaruh atau menjadi salah satu faktor penentu 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor publik ini? Hal ini bermanfa'at dalam 

memastikan variabel ini untuk dipertimbangkan dalam pelayanan publik pemerintahan 

daerah di samping secara praktis juga bermanfa'at untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan 

yang telah diprogramkan secara baik oleh pemerintahan daerah di Padangpanjang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagaimana formulasi berikut. 

1. Bagaiman gambaran tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di 

Padangpanj ang? 

2. Bagaimana garnbaran tingkat suasana politik organisasi dalam dinas kesehatan 

Padngpanj ang? 



3. Apakah terdapat pengaruh yang berarti dari suasana politik organisasi yang terjadi 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di 

Padangpanj ang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengenal-pasti gambaran tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor 

kesehatan di Padangpanjang. 

2. Untuk mengenal-pasti gambaran tingkat suasana politik organisasi dalam dinas kesehatan 

Padngpanjang. 

3. Untuk mnguji pengaruh variabel suasana politik organisasi yang terjadi terhadap tingkat 

kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di Padangpanjang. 

D. Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan riviu teori, konsep dan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah dalam 

tinjauan pustaka maka peneliti menyimpulkan dengan formulasi hipotesis altelnatif (Ha) 

bahwa "terdapat pengaruh yang berarti secara negatif dari suasana politik organisasi yang 

terjadi terhadap tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di 

Padangpanjang" 

E. Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian di atas dapat dicapai dalam penelitian ini, maka akan bermanfaat 

secara teoritis dan praktis. Secara teoritis berguna bagi memastikan faktor politik organisasi 

sebagai faktor penentu atau yang mempengaruhi terciptanya kepuasan masyarakat dengan 

pelayanan publik. 



Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi pelayanan 

kesehatan yang telah diprogramkan secara the best practice oleh pemerintah Padangpanjang, 

terutama yang berkenaan dengan suasana politik organisasi dalam sektor kesehatan kota 

maupun kondisi kepuasan masyarakat dengan pelayanan kesehatan tersebut. Evaluasi ini 

sangat bermanfaat bagi pemerintahan kota untuk mendisain dan memperbaiki pelayanan 

yang lebih baik lagi. 



BAB I1 
TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yang diriviu dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok 

yaitu (1) politik organisasi (organizational politic) yang meliputi eksistensi politik 

organisasi, dan karakteristik konstruk Politik Organisasi, (2) kepuasan masyarakat dengan 

pelayanan publik dan (3) efek politik organisasi pada kepuasan masyarakat. 

A. Politik Organisasi (Organizational Politic) 

Politik organisasi sebagai sebuah faktor penentu yang bersifat negatif perlu dipertimbangkan 

sebagai sebuah variabel bebas terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Untuk mengukuhkan proposisi ini, diuraikan selukbeluknya dalam sistimatika berikut (1) 

eksistensi politik organisasi di dalam sebuah organisasi, (2) politik organisasi dan 

karakteristik atau ciri-ciri konstruknya dan (3) efek politik organisasi terhadap kepuasan 

masyarakat. 

1. Eksistensi Politik Organisasi 

Dalam sebuah organisasi ditemukar, beberapa sistem yang beroperasi baik formal ataupun 

informal. Menurut Mintzberg (1983) terdapat lima sistem yang beroperasi dalam internal 

organisasi itu yaitu, Sistem Birokrasi, Sistem Supervisi/Personal, Sistem Kepakaran, Sistem 

Ideologi dan Sistem Politik. Tiga sistem terakhir adalah bersifat informal dan tetap 

mempengaruhi beroperasinya organisasi. Politik organisasi yang dikaji di sini masuk dalam 

apa yang disebut Mintzberg dengan sistem politik tersebut. Sistem ini hadir dalam organisasi 

secara informal, sebagai kenyataan yang memang ada di dalam sebuah organisasi manapun. 

Selama orang-dalam (insiders) organisasi tetap taat, maka surnbangannya pada keperluan 

(tujuan) organisasi tetap besar. Namun orang-dalam (insiders) tidak selalu taat. Mereka juga 



merupakan sumber pengaruh (injluencers) guna memenuhi keperluan sendiri, hampir tidak 

berdaya (lengai) mencapai keperluan organisasi yang lebih besar. Seseorang yang menerima 

delegasi kuasa atau otoritas akan membuat keputusan-keputusan, baik pada level manejer 

tengah, analisis-teknostruktur, orang-orang staff (stagers) ataupun operator sebagai kuasa 

manajemen eksekutif. Di dalam delegasi itu ada diskresi (discretion). Diskresi itu membuka 

jalan permainan lain, jenis kuasa yang khusus, kuasa politik. Inilah latar belakang 

munculnya sebuah sistem politik dalam koalisi internal organisasi. Sukar diatur dengan 

undang-undang. 

Menurut Mintzberg (1983), politik merujuk kepada perilaku kelompok atau individu 

yang informal yang tidak sah (illegitimate) dan gerakan tersembunyi (clandestine). Ada 

fenomena organisasi, seperti sistem kepakaran dan ideologi, meskipun keduanya sistem 

informal tetapi diakui dan aktif secara interaksi pada orang-dalam, dengan kuasa formal atau 

otoritas (personal dan birokrasi), tetapi sistem politik tidak diakui sebagai satu sistem 

otoritas dan kepakaran, ia hanya diterima sebagai ideologi. Ada semacam kosensus dala~n 

organisasi ha1 yang demikian. Kenyataannya, sistem politik mampu mengambil alih dan 

memblok kuasa otoritas formal dengan kuasa politik yang dimainkan oleh orang-orang 

dalam (insiders) yang memiliki sumber pengaruh. Organisasi sebagai sebuah persaingan 

kelompok kuasa secara gerombolan (massal), masing-masing berupaya mempengaruhi 

kibijakan organisasi dalam bentuk kepentingan diri sendiri, setidak-tidaknya dalam bentuk 

penyimpangan kepentingan organisasi. Jadi, sistem politik dalam organisasi dapat 

menggantikan tempat otoritas formal melalui kuasa politik yang disusun dalarn permainan 

politik (political games) orang-orang dalam (insiders) secara tidak resmi, proses yang tidak 



diakui, dengan sumber pengaruh dari dalam organisasi itu. Orang-dalam organisasi berupaya 

memuaskan keperluannya yang sempit itu. 

Dalam sebuah organisasi didominasi oleh salah satu dari sistem itu dan yang lainnya 

menjadi peserta dan pelengkap ataupun menjadi pelemah dari sistem yang lainnya 

(Mintzberg, 1983). Ada lima proposisi yang menjelaskan hubungkait atau model koalisi dari 

sistem ini dalam sebuah organisasi yang disebut oleh Mintzberg dengan koalisi internal 

organisasi, yaitu (1) Jika pengendalian personal dalam sistem otoritas mendominasi pada 

koalisi internal organisasi, maka sistem politik condong dihindari, dan sistem kepakaran & 

pengendalian birokrasi tidak digalakkan, meskipun dalam bentuk lemah sistem ideologi 

memperkuat otoritas personal. Ini disebut Koalisi Internal Personalisasi; (2) Jika 

pengendalian birokrasi dalam sistem otoritas mendominasi, maka sistem ideologi condong 

dihindari, dan sistem kepakaran tidak digalakkan, meskipun pengendalian personal 

memperkuat birokrasi secara sendirian pada level yang lebih tinggi dan sistem politik hadir- 

serentak dalam bentuk lemah menantang dan mengeksplorasi (meneroka) aspek-aspek 

otoritas tertentu dan meluruskan ketidakefisiensiannya. Ini disebut dengan Koalisi Internal 

Birokratik; (3) Jika sistem ideologi mendominasi, maka sistem otoritas (dalam bentuk 

personal dan birokrasi) dan sistem politik dihindari sebesar-besarnya, dan sistem kepakaran 

biasanya tidak digalakkan. Ini disebut dengan Koalisi Internal Ideologik; (4) Jika sistem 

kepakaran mendominasi, maka sistem ideologi dan sistem otoritas (dalam bentuk personal 

dan birokrasi) biasanya tidak digalakkan, tetapi sistem politik hadir-serentak sebagai 

kekuatan kedua dalam koalisi internal. Ini disebut dengan Koalisi Internal Profesional; (5) 

Jika sistem politik yang mendominasi, maka ia condong tidak menggalakkan semua yang 



lainnya, sistem-sistem legitimasi dari pengaruh (atau juga ia memunculkan kelemahannya 

sendiri). Ini disebut dengan Koalisi Internal Politisasi. 

2. Karakteristik Konstruk Politik Organisasi 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa sistem politik yang berlaku dalam 

sebuah organisasi bersifat informal, illegitimate, dan secara operasional bercirikan; (1) 

Ketidaktaatan pemegang otoritas atau penerima delegasi pada tujuan organisasi dalam 

membuat putusan, (2) Memenuhi keperluan sendiri berbanding keperluan organisasi (3) 

Tidak berdaya mencapai keperluan organisasi yang lebih besar, dan (4) Pertandingan 

kelompok kuasa (klik) secara gerombolan (massal), masingmasing berusaha mempengaruhi 

kebijakan organisasi (Mintzberg, 1983). DuBrin (1990) menilai bahwa organisasi yang 

unggul (excellence) wajib membebaskan diri dari politik organisasi, meskipun pakar lain, 

memandang ada segi positif dan negatifnya (Mintzberg, 1983; Cropanzano, 1997 dan 1995). 

Akan tetapi Yusof (2001:ll) menyimpulkan bahwa politik organisasi lebih banyak 

mendatangkan pengaruh negatifnya, mudharat atau masalah (problem) berbanding 

positifnya, manfa'at atau faedah yang bakal diperoleh. Sebab Yusof melihat bahwa politik 

organisasi menonjolkan objektif peribadi walaupun terpaksa menggunakan orang lain. 

Pengamalan politik organisasi akan berlaku konflik dan kekeliruan karena adanya agenda 

individu yang tersembunyi, wujudnya kecelaruan sebagai akibat gelagat-gelagat yang sukar 

dihalang dan persaingan menang-kalah. 

Ada proposisi yang menarik dari Yusof ini yaitu "semakin tinggi dan signifikan 

ganjaran yang diharapkan maka semakin licik, licin, lincah dan ligat gelagat politik yang 

akan dimainkan". Yusof menegaskan bahwa sungguhpun politik internal organisasi tidak 

dapat dielakkan, akan tetapi tidak bermakna klik atau kelompok kecil yang punya tujuan 



(matlamat) sendiri mempraktekan nepotisme dan kronisme. Karena dua ha1 ini akan 

menghilangkan semangat keterlibatan dan rasa memiliki peke rja lain (luar klik), menghalang 

komitrnen yang tinggi, menurunnya kepuasan keja  dan menjejaskan kesetiaan mereka 

(Yusof, 2001 :262-264). Orang orang yang menjalankan organisasi lebih banyak melakukan 

hubungan dengan orang orang yang sevisi politik dan seideologis dengannya. Konspirasi 

dan konfigurasi politik seideologi bakal berlaku secara intents, di samping bemsaha 

melakukan perangkulan friksi dan faksi lain dengan melakukan negosiasi, yang 

menghabiskan energi dan waktu sehingga di sinilah berlakunya perselingkuhan yang 

dikatakan Yusof di atas dengan nepotisme dan lu*onisinc, aleh Minztberg (1 980) disebutnya 

manejer publik yang watak politik (the political manager). Jadi begitulah karakteristik atau 

ciri-ciri yang mengikuti konsep politik organisasi, atau dengan kata lain bahwa demikianlah 

makna yang dikandung oleh konstruk politik organisasi itu. 

B. Kepuasan Masyarakat dengan Pelayanan Publik 

Kepuasan (satisfaction) adalah istilah yang berasal dari 'saris' artinya memadai ditambah 

'fusio' yang artinya membuat (bahasa latin). Jadi kepuasan dapat berarli membuat sesuatu 

memadai atau usaha memenuhi sesuatu menjadi memadai. Atau juga didefinisikan sebagai 

perasaan yang baik yang dimiliki seseorang ketika mendapatkan sesuatu atau apa yang 

diinginkan terjadi maka terjadilah seperti itu (Hornby, 2006). 

Kepuasan (satisfuction) telah menjadi konsep penelitian yang mulai berkembang 

dalarn sektor publik, meskipun di sektor swasta berkembang secara relatif sudah sangat lama 

dan cepat. Dalam sektor swasta konsep kepuasan pelanggan telah menjadi satu ukuran 

utama untuk suatu kualitas pelayanan itu sendiri (Supranto, 2006:4), karena ukuran keras 

(hard measures) seperti ukuran suatu spare part  (suku cadang) hanya cocok untuk industri 
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pengolahan saja (manufacturing), sedangkan untuk perusahaan jasa dan menejemen publik 

dengan ukuran keras, yang nampaknya lebih konkrit, tidak dipergunakan lagi dalam 

memperkirakan mutu pelayanan (quality of service). Kecenderungan menggunakan ukuran 

subjektif atau lunak (sop measures) sebagai indikator mutu telah berlaku. Disebut lunak 

(so)) di sini karena ukuranya bertumpu pada persepsi dan sikap (percepfions and attitudes) 

pelanggan. Pengukurannya meliputi kuesioner kepuasan pelanggan untuk menentukan 

persepsi dan sikap pelanggan mengenai mutu barang atau jasa yang mereka pilih. Bahkan 

MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) di Amerika meletakkan bobot yang 

paling tinggi pada kepuasan pelanggan (customer sutisjuition) bagi perusahaan bisnis yang 

ingin mendapatkan award itu. Kemudian kepuasan memiliki subjek (pelanggan) dan objek 

(produk pelayanan) yang berupa barang atau jasa, yang dapat dilihat dari segi keseluruhan 

ataupun karakter produknya (sifat, atribut atau dimensinya) seperti kepuasan terhadap 

keramahan pelayannya, warna barangnya atau tempat pelayanannya (Aritonang, 2005:3; 

Supranto, 2006:5). 

Berkat berkembangnya ide demokratisasi dalam pemerintahan atau pelayanan sektor 

publik, maka akuntabilitasnya tidak hanya pada internal organisasi publik saja akan tetapi 

juga kepada eksternal; masyarakat, publik dan citizen (tidak hanya kunsomer, pelanggan 

atau pengguna, melainkan mencakup masyarakat secara keseluruhan). Pemerintahan telah 

merubah paradigrnanya dari state oriented menjadi public oriented, yang semula 

menerapkan konsep pamong dan ambtenar yang mengabdi pada tuannya, berubah menjadi 

pelayan pada masyarakatnya, dari abdi negara dan kekuasaan berubah menjadi abdi 

masyarakat dan rakyat yang bermuara pada penciptaan kepuasan, kepercayaan dan suara 

publik atau partisipasi politik (Vigoda-Gadot, 2006; Kurniawan & Puspitosari, 2007; 



Ratminto & Winarsih, 2006; Napitupulu, 2007; Ndraha, 2005a). Vigoda-Gadot (2006: 301) 

menekankan bahwa metode penelitian yang dilakukanya kontras dengan yang biasa 

dilakukan dalam teori menejemen pada umurnnya, yang menumpukan pada persepsi staf dan 

menejer. Dia meneliti kepuasan masyarakat dengan pelayanan dalam persepsi masyarakat 

(citizen) sebagai klien. Rasional utamanya adalah "this approach was based on the idea that 

these views are important for a better understanding of other perceptions and behaviors of 

citizen toward government and toward the wider political and democratic system". 

Kepuasan juga salah satu bentuk hasil (outcome) pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintahan, di samping juga melahirkan kepercayaan (trust in governance ), suara (voice) 

dan kemanjuran politik (political eficacy), partisipasi (political participation), dan juga 

pada skop makro adalah kesejahteraan masyarakat (Vigoda-Gadot, 2006; Kurniawan & 

Puspitosari, 2007). Akan tetapi sangat banyak yang mengenyampingkannya dan tidak 

berusaha mewujudkannya dalam bentuk yang tertata dengan baik (Napitupulu, 2007; 

Ndraha, 2005b). 

Kepuasan adalah penilaian menyeluruh pelanggan (customer) atau masyarakat tentang 

produk atau pelayanan. Penilaian yang menyeluruh terhadap pelayanan publik telah 

dijadikan variabel terikat kunci (key dependent variuble) mengenai fokus penelitian di dalam 

pelayanan pemerintahan daerah (local government service delivery). Demikian sebahagian 

kesimpulan riviu Ryzin (2005) terhadap penelitian DeHoog, Lowery and Lyons, 1990 dan 

Lyons, Lowery and DeHoog, 1992 dan Ryzin sendiri, 2004. Sementara Vigoda-Gadot 

(2006) mendefinisikan secara operasional dalam penelitiannya bahwa kepuasan adalah 

variabel yang menyangkut informasi yang detail mengenai pandangan masyarakat (citizen) 

dengan berbagai pelayanan publik pada tingkat nasional dan masyarakat. Masyarakat 



diberikan dab berbagai pelayanan yang diurus oleh organisasi dan institusi sektor publik. 

Menurut Aritonang (2005), jika harapan masyarakat lebih tinggi berbanding kenyataan yang 

dialaminya maka masyarakat merasa tidak puas (dissatisfaction), jika harapan masyarakat 

sama atau lebih rendah berbanding kenyataan yang dialaminya maka masyarakat merasa 

puas (satisfaction). 

Perkembangan teori kepuasan yang lebih tajam dalam melihat jurang atau kesenjangaa 

(gap) antara prestasi nyata dengan prestasi yang diharapkan adalah teori yang menggunakan 

model diskonfirmasi (ketidaksesuaian), seperti yang telah digunakan oleh La Tour & Peat 

(1977), dan penelitian Oliver (1980). Dalarn pelayanan publik pemerintahan daerah 

penelitian Ryzin &k Gregg (2005) mencoba menguji keampuhan model ini untuk 

keduakaliiiya (sebelurnnya tahun 2004) sehingga menemukan untuk sektor publik sebuah 

model yang disebutnya dengan the Expectancy Disconfirmation Model of Citizen 

Sati,sfuction with Local Government. Mereka menggunakan istilah diskonfmasi, bukan 

konfirmasi, adalah cara pandang teori ini, yang membedakannya dengan teori sebelumnya. 

Paradigma diskonfirmasi yang dimmuskan oleh Patterson (1 993) berasumsi bahwa; 

pertama, Harapan (H) yang terdapat dalam diri seseorang berasal dari pengetahuan 

mengenai produk, pengalaman dengan produk, komunikasi pemasaran (atau sosialisasi 

untuk sektor publik) dan penilaian dari mulut ke mulut antara masyarakat atau pelanggan. 

Kedua, segi prestasi atau Kinerja (K) yaitu performance yang dipersepsi oleh pelanggan atau 

masyarakat. Ketiga, berlaku proses perbandingan antara H dengan K, yang oleh Ryzin, & 

Gregg, (2005) disebutnya dengan proses Substractive Disconfirmation. Hasil dari proses 

perbandingan itu, menurut Patterson akan melahirkan tiga ha]; ( I )  jika K < H, maka berlaku 

negative disconfirmation yang menimbulkan dissatisfaction, (2) jika K > H, maka berlaku 
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positive disconJirmation yang menimbulkan very satisfactory atau delight dan ( 3 )  jika K = 

H, maka berlaku confirmation yang kadang-kadang menimbulkan satisfaction dan kadang- 

kadang dissatisfaction. Keadaan yang ketiga ini oleh Erevelles & Leavitte (1992) disebutnya 

dengan simple comfirmation yang mengarah kepada keadaan netral yaitu tidak menimbulkan 

kepuasan dan tidak pula melahirkan ketidakpuasan. 

C. Efek Politik Organisasi pada Kepuasan Masyarakat 

Jenis the political manager, banyak menghabiskan waktunya di luar organisasi tetapi untuk 

tujuan yang berbeda dengan misi organisasi. Ia merangkul posisi manajemen yang 

kompliketit, ia merekonsiliasi (reconcile) aksi kekuatan kekuatan politik yang sangat besar. 

Jenis ini memainkan spokesman and negotiator. Dengan demikian, kondisi di dalam 

organisasi itu menjadi tidak terurus dan memilki pembahagian tugas yang tidak jelas, dan 

iklim di dalamnya mendorong sistem yang amat ketat (Minztberg 1980). Di Indonesia 

umurnnya dan di setting penelitian ini khususnya, memang terasa seperti yang dibayangkan 

Mintzberg di atas. Budaya pemerintahan daerah masih tidak transparan, tidak akauntibel dan 

masih memiliki hasil pembelajaran yang negatif dari pengalaman intervensi partai politik 

dan militer yang berkuasa selama 32 tahun (semasa orde baru), yang menyebabkan tujuan 

pelayanan menj adi tidak jelas memihak publik atau masyarakat. Mereka masih minta 

dilayani, dan sangat peduli pada pimpinan partai politik (Agus Dwiyanto, 2006, Wasistiono, 

2003). Pengalaman buruk selama Orde Baru, PNS sebagai kendaraan politik Golkar, telah 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik, ierjadinya bias pilih-kasih latar belakang partai 

politik ini, dengan mudah terbaca pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota, misalnya 

dalam manajemen KTP aiau penerimaan berbagai jenis bantuan pemerintahan, seperti Kredit 

Usaha Kecil (KUK) dan sebagainya (Subarsono, 2006). 



Penelitian mengenai politik internal organisasi dan kaitannya dengan kepuasan 

masyarakat telah diselidiki oleh Vigoda-Gadot (2006) sebagai variable bebas (independent 

variable) terhadap kepuasan masyarakat atau terhadap "citizen ' summary judgment about 

the product or  service" sebagai variabel bebasnya Hasilnya membuktikan bahwa terdapat 

korelasi negatif yang signifikan antara politik organisasi dengan kepuasan masyarakat, 

dengan kontribusi -19% (h.295). Kesimpulannya bahwa politik internal organisasi adalah 

prediktor langsung pada kepuasan dengan pelayanan (h.300) dan ini didukung oleh 

Nalbandian 1980 seperti direviu peneliti. Kemudian Vigoda-Gadot tahun 2003 juga telah 

menyimpulkan juga bahwa pemerintahan daerah pcnuh dengan politik internal, Jan inilah 

salah satu pembedanya yang substansial dengan sektor privat dalam melayani kepuasan 

stakeholdersnya yang beragam (Vigoda-Gadot, 2006:301). 

Namun secara metodologis Vigoda-Gadot merekomendasikan bahwa Cronbach7s 

alpha-nya yang lebih rendah dari 0,70 yaitu hanya 0,66 untuk diupayakan ditingkatkan, 

meskipun masih dapat diterima. "We recommend that future studies try to create an even 

more reliable and robust scale of OP based on additional relevant items" (h.302). Untuk 

penambahan item OP (organizational politic) telah dupayakan tiga item lagi yang diperoleh 

dari mereviu pendapat Minztberg, DuBrin dan Yusof seperti yang telah dikemukakan di 

atas. Secara konkrit item tersebut adalah (1) kompetisi antar klik (click competition- 

clandestine) dan (2) penyimpangan kepentingan organisasi (deviation of the organizational 

interest), dan (3) pembahagian tugas yang tidak jelas. Sementara Vigoda-Gadot (2006: 293) 

dalam penelitianya telah menggunakan tiga item yang berbeda yaitu (1) tujuannya untuk 

beberapa orang saja (the purposes of only af iw individuals), (2) pilih kasih ($moritism) dan 

(3) terpengaruh oleh tekanan politik (affected bv Political pressures). 



Barangkali replikasi penelitian Vigoda-Gadot, dengan menambah tiga item dari tiga 

item yang sudah ada, merupakan upaya penguatan variabel politik organisasi ini dalam 

penentuan kepuasan masyarakat. Upaya ini menjadi sangat relevan ketika dikontekskan 

dengan karakteristik manajemen sektor publik pemerintahan daerah pada umumnya 

dibanding dengan jika dikontekskan pada sektor privat, yang tidak terlalu perlu 

mempertimbangan faktor ini. Akan sangat cocok lagi jika dikontekskan dengan manajemen 

sektor publik pemerintahan daerah Indonesia, yang terbudaya keras dengan nuansa 

politisasinya. Vigoda-Gadot (2006) merekomendasikan untuk mempartimbangkan indikator 

budaya, untuk melakukan pennelitian yang salfia di negara yang berbudaya yang berbeda, 

karena ia baru menguji variabel ini selama lima tahun di Israel. Penelitian replikasi di 

Indonesia yang budayanya berbeda dengan Israel secara umum dan juga sangat berbeda dari 

segi budaya pemerintahan daerahnya, termasuk memberikan dukungan membangun 

perkembangan konstruk politik organisasi ini dalam relasinya dengan kepuasan masyarakat. 

Apalagi penelitian ini dilakukan dengan cross-sectional separti yang disarankan Vigoda- 

Gadot, karena ia telah melakukannya dengan cara longitudinal yang dikesannya memiliki 

bias yang sulit diingat oleh responden mengenai pengalamannya selama lima tahun 

kebelakang. Tetapi dengan cross-sectional masyarakat akan segera dapat membandingkan 

ha1 yang diharapkanya dengan pengalaman yang dilaluinya dalam pelayanan publik tersebut, 

dan akan lebih mudah pula mereka menyatakan persepsinya tentang kondisi politik 

organisasi yang dirasakannya. 



angket di lapangan, baik validitas angket maupun reliabilitasnya dilaksanakan uji coba 

(try-out) angket dan menganalisisnya dengan menggunakan formula produc-moment dan 

alpha yang dibantu oleh program komputer SPSS. Angket yang valid dan reliabel 

dijadikan angket untuk mengumpulkan data penelitian ini. Sedangkan data kualitatif 

untuk pemaknaan keadaan kepuasan masyarakat dilakuka Focus Group Discussion 

(FGD) dengan dua kelompok masyarakat yaitu ( I )  kelompk masyarakat miskin (MM) 

dan (2) kelompok tokoh masyarakat (TM). 

E.Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan statistik berupa persentase, mean dan 

kecenderunga sentral lainnya sesuai dengan kepentingan penelitian. Kemudian juga 

digunakan regresi. Semuanya menggunakan komputer SPSS. Kemudian diinterpretasikan 

sejalan dengan variabel dan indikator yang diteliti. 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

A. Keadaan Penyedia (Provider) Pelayanan Kasehatan Kota 

Keadaan Dinas dan jajarannya sebagai penyedia pelayanan kesehatan kota Padangpanjang, 

dirasa perlu dideskripsikan terlebih dahulu sebelum hasil penelitian yang terkait dengan rumusan 

masaiah dikemukakan dalam bab ini. Hal tesebut dimaksudkan supaya hasil penelitian ini dapat 

diperkaya pemaknaannya dalarn konteks yang lebih objektif. Kondisi dinas dan jaiarannya ini 

akan dideskripsikan dalam tujuh keadaan berikut, yaitu; (1) Tugas pokok, fungsi dan struktur tata 

kerja dinas kasehatan sebagai institusi penyedia polayanan kesehatan kota; (2) Visi, Misi, Tujuan 

dan Sasaran Dinas Kasehatan Kota sebagai penyedia pelayanan kesehatan kota; (3) Kebijakan 

dan Strategi penyedia pelayanan kesehatan kota; (4) Ketersedian tenaga pelayan kesehatan kota; 

(5) Sarana dan prasarana kasehatan yang dimiliki dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

kota; (6) Jumlah Masyarakat atau pendcduk yang dilayani; dan (7) Masalah aktual yang dihadapi 

dalam pelayanan kesehatan kota. 

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Tata Kerja Pelayanan Kasehatan Kota 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kasehatan Kota 

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja kota, dinas kasehatan adalah dinas yang memiliki 

tugas pokok untuk melaksanakan sebahagian urusan wajib yang menjadi otoritas pemerintah 

daerah di sektor kasehatan. Untuk menyelenggarakan urusan wajib itu, dinas kasehatan 

mempunyai fungsi: ( I )  perencanaan, perumusan kebijakan (kebijakan) teknis di sektor 

kasehatan, (2) pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, (3) pembinaan terhadap 

unit pelaksanaan teknis dinas, (4) administrasi urusan ketatausahaan dinas kasehatan, (5) 



pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan sektor kasehatan 

basal 4 bahagian 3 Perda kota Padangpanjang No 23 tahun 2004). 

b. Struktur dan Tata Kerja Pelayanan Kasehatan Kota 

Struktur dinas ini terdiri dari: (1) Kepala Dinas, (2) Bahagian tata usaha, (3) bidang upaya 

pelayanan kasehatan, (4) bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan 

lingkungan, (5) bidang promosi kasehatan dan kasehatan penunjang, (6) Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Puskesrnas, (7) UPTD gudang farmasi, (8) kelompok jabatan fungsional (pasal 5 

bahagian 3 Perda kota Padangpanjang No 21 tahiin 2004). Adapun pembahagian tugas masing- 

masing bidang tersebut dan sub-sub organisasinya diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 22, 

sedangkan hubungan tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta eselonering diatur dalam 

pasal 23 sampai pasal 29 Perda kota Padangpanjang No 23 tahun 2004. Untuk lehih jelasnya 

struktur dan tata kerja dinas kasehatan ini perhatikan garnbar berikut. 



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Padangpanjang 

WAKlL WALIKOTA 
I I 

SEKRETARIS DAERAH 

I KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA I 
BAGIAN TATA USAHA 

KELOMPOK PEJABAT I 
FUNGSIONAL 4 

1. KASUBAG 
UMUM& KEPEG PC,EVAPOR 

4. BID. UPK 5. BID. PBPL j 

7. KASl KESGA 

8. KASl GIZI & 1 
INSTlTUSl 

10. KASl PL 

1 6. BID. PROMKES & KESPEN I 

11. KASl PRO K & UKBDM 

12. KASl RAS & KESPEN 

3. KOTO KATl K 

Keterangan: 
1. Kasubag Umum&Kepeg : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Kasubag Keu : Kepala Sub Bagian Keuangan 
3. Kasubag Pc,Evapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
4. Bid. UPK : Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan 
5. Bid. P3PL : Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan 
6. Bid. Promkes&Kespen : Promosi Kesehatan dan Kesehatan Penunjang 
7. Kasi Kesga, Perkesdas & R : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan 

Dasar & Rujukan 
8. Kasi Gizi & lnstitusi : Kepala Seksi Gizi dan lnstitusi 
9. KASl P2 & P2 : Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengamatan 

Penyakit Penyakit 
10. Kasi PL : Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 
11. Kasi Promkes &UKBM : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Manusia 
12. Kasi Ras&Kespen : Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Kesehatan Penunjang 
13. UPTD PUSKES : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Gunung, Kebun Sikolos, Koto Katik dan Gudang Farmasi) 



2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kasehatan Kota 

Dinas kasehatan kota dan jajarannya sebagai penanggungjawab dan penyelenggara atau penyedia 

(provider) pelayanan kesehatan kota, memiliki visi berpandangan jauh ke depan dan berkarya 

agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif dalam pelayanan 

masyarakat. Karena itu visinya adalah hidup sehat secara Islami dan kota Padangpanjang 

menjadi tujuan pelayanan kasehatan dari masyarakat daerah lain. Adapun misi dinas ini adalah 

mewujudkan Padangpanjang: (1 ) menjadi tujuan pelayanan kasehatan, (2) jarninan pelayanan 

kasehatan yang berkualitas, (3) peningkatan angka harapan hidup, (4) penataan Sistem Informasi 

Kasehatan (SIK), dan (5) menyediakarl fasilim pelayanan kasehatan yang mudah dijangkau, 

bermutu dan profesional (Renstra Dinas Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 dan 

2009-20 13). 

Dinas kasehatan kota hertujuan: ( 1 )  menjadikan pelayanan kasehatan sebagai pusat 

niukan dan tujuan pelayanan kasehatan di wilayah Sumatera Bagian Tengah, (2) peningkatan 

derajat kasehatan masyarakat mandiri, dan (3) mewujudkan program kasehatan yang tertuang 

dalarn program Milleniurn Development Goal's -MDG'S (Renstra Dinas Kasehatan Kota 

Padangpanjang Tahun 2009-20 1 3). 

Dinas kasehatan kota memiliki 3 sasaran yang ingin dicapai, yaitu: (1) membangun 

fasilitas kasehatan yang representatif dan benvawasan lingkungan, (2) meningkatnya umur 

harapan hidup dan (3) menurunnya angka kematian bayi dan ibu serta menurunnya prevalensi 

gizi buruk (Renstra Dinas Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 dan 2009-201 3). 

3. Kebijakan dan Strategi Pelayanan yang Dimiliki Kota 

Arah kebijakan pembangunan kasehatan Padangpanjang ialah mewujudkan pusat pelayanan 

kasehatan bertaraf internasional dengan lima cara: pertarnu, mewujudkan Kota Padangpanjang 



sebagai kota tujuan pelayanan kasehatan di wilayah Sumatera Bagian Tengah. Langkah dan 

upaya untuk itu adalah ; pemantapan administrasi pelayanan kasehatan di Rumah Sakit Umurn 

Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), melalui pendidikan dan pelatihan 

dalarn upaya mendukung keberadaan RSUD, membuat profil RSUD secara detail mengenai 

infonnasi RSUD sebagai salah satu langkah promosi terhadap keberadaan rumah sakit, 

meningkatkan kualitas pelayanan kasehatan baik di puskesmas dan terutama di RSUD, dan 

melakukan kerjasama dengan bcberapa rumah sakit yang ada di dalam negara maupun di luar 

negara untuk kegiatan magang paramedis atau saling tukar paramedis. 

Kedua, memberikan jaminan pelayanan kasehatan yang berkualitas bagi seluruh 

masyarakat. Ada pula beberapa langkah dan upaya yang diarahkan kepada: meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kasehatan melalui diklat dan memberikan 

kesempatan kepada beberapa paramedis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, menyederhanakan dan mempersingkat prosedur pelayanan kasehatan, baik di puskesmas 

maupun di RSUD sehingga masyarakat yang akan berobat tidak terlalu lama menunggu, dan 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kasehatan baik di RSUD maupun di puskesmas. 

Ketiga, peningkatan angka harapan hidup di Kota Padangpanjang, beberapa langkah dan 

upaya diarahkan kepada: (1) optimalisasi pelaksanaan kota sehat dengan pengamatan, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit, (2) pelaksanaan kegiatan safeguarding (ketahanan 

diri), dan (3) mengajak masyarakat untuk selalu hidup bersih dan menjaga lingkungm tetap 

bersih dan sehat 

Keempai, penataan sistem infonnasi kasehatan yang lebih baik dan komprehensif, 

beberapa langkah dan upaya diarahkan kepada: menerbitkan agenda dan prosedur pelayanan 



kasehatan baik di RSUD dan puskesmas, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

berbagai jenis penyakit secara kontinyu dan terencana, mengadakan dialog interaktif pada stasiun 

radio swasta yang ada tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kasehatan, 

pelayanan kasehatan dan penyakit, sehingga masyarakat akan sesegera mungkin mendapat 

informasi yang akurat tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, dan pengembangan 

manajemen (Sistem Informasi Kasehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta regulasi). 

Terakhir (kelima), peningkatan jangkauan kualitas dan pemerataan pelayanan kasehatan, 

beberapa langkah dan upaya diarahkan kepada: optimalisasi terhadap akses dan kualitas 

pelayanan kasehatan, melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana kasehatan, 

membentuk jaringan pelayanan kasehatan separti optimalisasi Posyandu (pos pelayanan terpadu) 

dan dasa wisma, memberikan insentif yang cukup bagi tenaga kasehatan sehingga 

keterjangkauan pelayanan kasehatan dapat lebih ditingkatkan, dan melakukan monitoring serta 

evaluasi terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh puskesmas terhadap masyarakat sebagai 

pengguna jasa pelayanan (Renstra Dinas Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 dan 

2009-20 13). 

4. Kondisi Ketersedian Tenaga Pelayanan Kesehatan Kota 

Jumlah tenaga pelayanan kasehatan pada Dinas kesehatan kota, senarainya dapat dilihat pada 

tabel 4.1 di bawah ini. 

Berdasarkan table 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa tenaga dokter berjumlah 36 orang 

(spesialis 7 orang, urnum 18 orang, dan dokter gigi 11 orang), tenaga perawat 120 orang (tarnat 

S 1 sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 97 orang an SPK sebanyak 18 orang), sedangkan tenaga 

Bidan ada sebanyak 73 orang (DIII sebanyak 36 orang dan DI sebanyak 37 orang). 



Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Kasehatan 

No. Jenis Tenaga 
Tenaga Medis 
Dokter spesialis 
Pasca Sarjana 
Dokter Umum 
Dokter Gigi 
Sarjana Kasehatan Masyarakat 
Apoteker 
S1 Keperawatan 
S1 Gizi 
Psikolog 
S1 Lainnya 
Dlll Keperawatan 
Dl11 Kasehatan Lingkungan 
Dlll Bidan 
Dlll Rekam Medik 
Dlll Gizi 
Dlll Analis Kasehatan 
Dlll Gigi 
Dlll Farmasi 
Dlll Radiologi 
Dlll Fisioterapi 
Dlll Teknik Elektromedik 
Dlll Lainnya 
Dl Bidan 
Perawat (SPK) 
Asisten Apoteker 
Perawat Gigi 
Analis Kasehatan 
Pekarya Kasehatan 
Tenaga Non Medis: 
S LTA 
SLTP 
SD 

Jurnlah 

DKK I RSUD 

Sumber: Kepegawaian DKK + Kepeg. RSUD Padangpanjang Tahun 2008 

Jumlah 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kasehatan Kota 

Sarana dan prasarana pelayanan kasehatan kota sebagai pendukung kualitas pelayanan dari aspek 

tangible keadaannya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Berdasarkan table 4.2 tersebut diketahui bahwa praktek dokter tersedia 34 tempat, Bidan 

30 tempat, pos kesehatan kelurahan 16 tempat (ada setiap kelurahan), Posyandu adalah tempat 



yang dominan yaitu ada sebanyak 122 tempat (untuk balita 90 dan lansia 32 buah). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa penanganan kesehatan oleh dokter praktek jauh lebih banyak daripada yang 

ada di rumah sakit pemerintah. 

Tabel 4.2. Data Sarana dan Prasarana Kasehatan Kota 

Sumber: Kasi RAS, Kespen dan Kasi UKBM DKK Padangpanjang 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

6. Jumlah Masyarakat yang Harus Dilayani 

Berdasarkan visi, misi kota serta arah kebijakan kesehatan kota ini, sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka semua masyaraakat yang menjadi penduduk kota ini menjadi sasaran 

pelayanan kesehatan kota, menjadi kewaajiban kota untuk melayani kesehatan mereka, bahkan 

kota ini juga ingin meujudkan kota tujuan untuk pengobatan dari daerah lain atau sekitarnya. 

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) dan warga Padangpanjang atau masyarakat 

Padangpanjang yang menjadi kewajiban kota atau yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas 

kesehatan kota dengan jajarannya (dengan segala potensinya yang ada) untuk melayani sektor 

kesehatan ini dapat diketahui dari table berikut ini. 

Sarana dan Prasarana 
Rumah Sakit 
Puskesmas 
Puskesmas Pembantu 
Klinik Pengobatan 
Puskesmas Keliling 
Praktek Dokter 
Praktek Bidan 
Pos Kasehatan Kelurahan 
Posyandu Balita 
Posyandu Lansia 
Poskenstren 
Apotik 
Rumah obat berizin 
Battra dengan izin praktek 

Total 

Jumlah 
2 
3 
7 
0 
3 
34 
30 
16 
90 
3 2 
3 
7 
6 
6 

239 

% 
0,83 
1,25 
2,92 

0 
1,25 
14,22 
12,55 
6,76 
37,65 
13,38 
1,25 
2,92 
2,51 
2,51 

100,OO 



Tabel 4.3. Jumlah Masyarakat yang Harus Dilayani Kota 

Jumlah PenduduW 

Masyarakat 1 Kecarnatan 

B.  Tanah Pak Lambik 
Padang 1 9. Silaing Bawah 

Kelurahan 

Padang 
Panjang 
Timur 

KK 

1. Koto Panjang 
2. Koto Katik 
3. Ngalau 
I .  Ekor Lubuk 
5 .  Sigando 
5. Ganting 
7. Guguk Malintang 

3.417 orang 
922 orang 

2.161 orang 
2.152 orang 
1 -398 orang 
1.959 orang 
4.833 orang 

Panjang 
Barat 

10.Silaing Atas 
1 1. Pasar tisang 
1 2. Kampung Manggis 
13. Tanah Hitam 
14.Pasar Baru 
15. Bukit Surungan 
16. Balai Balai 

Jumlah 

2.346 orang 
3.579 orang 
5.407 orang 
3.391orang 
1.537 orang 
2.051 orang 

394 
1001 

1.67 1 orang 
4.254 orang 

Sumber: Biro Statistik Padangpanjang, Keadaan 27 Disember 2007 

1162 
10.864 

Berdasarkan table di atas, kelihatan bahwa masyarak~t kota ini tersebar di 16 

4.939 orang 
51.017 orang 

kelurahan dengan komposisi penyebarannya hampir merata, kecuali di enam kelurahan yang 

agak terkonsentrasi (agak banyak) yaitu di kelurahan Koto Panjang, Guguk Malintang, Silaing 

Bawah, Pasar Usang, Tanah Hitam dan Balai Balai. 

Bila dibandingkan jumlah penduduk dengan jumlah dokter, bidan dan perawat yang tersedia 

maka kelihatan bahwa jumlahnya belum memadai atau belum berbanding seimbang untuk 

sebuah pelayananan kesehatan yang memuaskan. 

7. Masalah Aktual yang Dihadapi Kota 

Berdasarkan rencana strategis (Rensra) Walikota Padangpanjang, pembangunan kasehatan di 

Padangpanjang tetap mengacu pada pembangunan nasional sektor kasehatan, yang diarahkan 

kepada jangkauan yang lebih luas dan merata, dengan harapan pelayanan kasehatan dapat 



dirasakan oleh seluruh masyarakat, yang pada gilirannya pelayanan kasehatan membawa darnpak 

kepada tingkat kasehatan masyarakat, guna memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif 

dalam artian ekonomi. Baik atau buruknya penanganan kasehatan masyarakat dengan mudah 

dapat dideteksi melalui indikator angka kematian kasar, angka kematian bayihalita, angka 

kematian ibu melahirkan dan angka harapan hidup. Indikator ini di Padangpanjang menunjukkan 

bahwa indikator kematian kasar adalah sebesar 45 jiwa, angka kematian bayihalita sebesar 

91399 dari kelahiran bayi hidup, sedangkan angka kematian ibu rnelahirkan adalah 11399 orang 

ibu melahirkan hidup, sementara angka harapan hidup adalah 62,s tahun (Renstra Dinas 

Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 dan 2009-201 3). 

Adapun program dinas kasehatan sebagai penydia pelayanan kesehatan mas~arakat atau 

masyarakat memiliki kegiatan: (1) pembinaaan forum kota sehat dan pengawasan TTU, TPM, 

kualitas air, (2) pembuatan produk hukum tentang pengawasan makan-minum, obat tradisional 

dan kosmetik, (3) pencegahan dan deteksi dini keluarga kurang gizi. Deteksi dini tumbuh 

kembang balita dan penanggulangan gizi buruk/kurang serta pemantapan usaha kesehatan 

sekolah (UKS), (4) pemantauan status gizi paradigma baru dan pemantapan sistem kewaspadaan 

pangan dan gizi, (5) peningkatan kasehatan malperinatal kasehatan balita, remaja, usia subur, 

usia lanjut dan pelayanan kasehatan rujukan,(6) penanggulangan gizi masyarakat, (7) 

pencegahan penyakit dengan imunisasi, surveilens CDRIAFPCDR ITB dan epidemiologi, (8) 

peningkatan kuantitas SDM tenaga kasehatan, (9) pembangunan baru dan rehab sarana dan 

prasarana, serta pengadaan barang dan jasa kasehatan, dan (9) adalah pengembangan jaminan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat atau warga (Renstra Dinas Kasehatan Kota Padangpanjang 

Tahun 2009-20 1 3). 



B. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan Pelayanan Sektor Kesehatan Kota 

Gambaran tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di kota 

Padangpanjang ini dikemukakan dalam dua bentuk deskripsi kuantitatif dan diikuti dengan 

ungkapan masyarakat dalam bentuk kualitatif sebagai pengayaan pemaknaan dalam bahasa 

masyarakat itu sendiri secara naturalistik. Secara benuutan garnbaran tersebut dikemukan 

dengan sistimatika (I)  gambaran umum tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor 

kesehatan, (2) garnbaran tingkatan kepuasan masyarakat dilihat dari aspek-aspek demografi, dan 

(3) gambaran kepuasan masyarakat berdasarkan ungkapan masyarakat dalam rangka 

memperkaya pemaicnaan. 

1. Gambaran Umum Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan Pelayanan Sektor Kesehatan 

Gambaran umum tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan, sebagai 

variabel terikat penelitian ini, menunjukkan bahwa kelompok yang tidak puas (diskonfirmasi 

negatif) lebih besar dibanding dengan yang netral (konfirmasi), dan begitu pula bahwa yang 

netral (konfirmasi) lebih besar pula dari yang puas (diskonfinnasi positif) yang terjadi pada dinas 

kesehata kota Padangpanjang. Untuk lebih konkritnya perhatikanlah tabel 4.4 di bawah ini. 

Berdasarkan tabel 4.4 di bawah diketahui bahwa tingkat yang tidak puas dan yang sangat 

tidak puas berjumlah 78,5%, netral 20,3% dan yang puas sebesar 1,2%. Artinya, data ini 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kota yang dilakukan dinas kasehatan 

dan jajaranya di Padangpanjang didominasi oleh yang diskonfirmasi negatif yaitu sebesar 78,5%, 

dan sedikit saja yang sudah puas yaitu sebesar 1,2% . 



Tabel 4.4 Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan Pelayanan Sektor Kesehatan 

VAR00002 

Sumber: Survey Data 

Bila data pada table di atas digambarkan dengan grafik, maka gambaran grafik 

histogramnya dapat diperhatikan sebagai berikut. 

. 
Valid 4.00 

-3.00 

-2.00 

-1 .OO 
.OO 
1 .OO 
Total 

Gambar 4.1. Grafik Histogram Tingkat Kepuasan Masyarakat 

2. Gambaran Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Aspek Demografi 

Frequency 
20 

117 

216 
500 
220 

13 
1086 

Gambaran kepuasan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang telah disediakan kota selarna 

ini dapat dilihat dari berbagai aspek demografi. Laporan ini menganalisis kepuasan masyarakat 

berdasarkan aspek demografi berikut, yaitu; umur, jantina, status perkawinan, latar belakang 

Percent 
1.8 

10.8 

19.9 
46.0 

20.3 
1.2 

100.0 

Valid Percent 
1.8 

10.8 

19.9 
46.0 

20.3 

1.2 
100.0 

Cumulative 
Percent 

1.8 

12.6 

32.5 

78.5 
98.8 

100.0 



tingkat pendidikan, agama yang dianut, etnik atau kesukubangsaan, penghasilan, status 

kemiskinan yang ditetapkan kota dan keyakinan politik yang mereka anut. 

a. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Umur 

Kepuasan masyarakat yang dianalisis dalam tabel silang pada tabel berikut ini, dikelompokkan 

dalam tiga kelas interval umur, dalam upaya persiapan analisis chi-square, dan tingkat kepuasan 

masyarakat dikelompokkan ke dalam empat tingkatan yaitu; sangat tidak puas, tidak puas, netral 

dan puas. Karena tingkat sangat puas, tidak diperoleh satupun responden, maka tidak diikutkan 

dalarn analisis tersebut. 

Tabel 4.5. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Umur 

Sumber: Survey Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa distribusi responden terbesar adalah 

kelompok umur antara 36-45 tahun yaitu ada sebanyak 40,2%. Kecenderungan tingkat kepuasan 

mereka (semua kelas) adalah diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas) yaitu 

berjumlah 90,9%. Di antara tiga kelas interval umur itu yang paling tinggi diskonfirmasi 

negatifnya adalah kelas umur 36-45 tahun yaitu berjumlah 37,2% berbanding 28,8% dan 24,9% 

untuk kelas umur 46- >=61 tahun dan 4<=25-35 tahun. Perbandingan kelas umur ini dengan 

r 

Kelas Interval 
Umur <=25-35 

Tahun 

36-45 Tahun 

46->=61 
Tahun 

Total 

prosentase tingkat kepuasan dapat dilihat tabel berikut. 

3 4 

Total 

294 

27,1% 

437 

40.2% 

355 

32,7% 

1086 
100,0% 

TingxKepuasan 
Sangat 

Tidak Puas 

38 

3,5% 

33 

3,0% 

19 

1,8% 

90 
8,3% 

Tidak Puas 

232 

21,4% 

372 

34.2% 

293 

27.0% 

897 
82,6% 

Netral 

23 

2,1% 

30 

2,8% 

40 

3.7% 

93 
8,6% 

Puas 

1 

0,1% 

2 

0,296 

3 

0,3% 

6 
0,6% 



Tabel 4.6. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Umur 

Sumber: Survey Data 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat umur masyarakat, maka 

semakin memperlihatkan kecenderungan prosentase mereka, lebih banyak yang puas dan yang 

netral (puas = 16,7%; 33,3% dan 50%, serta yang netral = 24,7%; 32,3% dan 43,0%). Sebaliknya 

juga terlihat bahwa semakin tinggi tingkat umur mereka semakin sedikit prosentase mereka 

yang sangat tidak puas (42,2%; 36,7% dan 2 1,1%). Sementara, j ika dikomulatifkan prosentase 

sangat tidak puas dan tidak puas dalam kelompok diskonfirmasi negatif, maka kecenderungan itu 

agak kabur, sebab kecenderungan prosentase terbesarnya berada pada kelas umur di tengah (36- 

45 tahun) yaitu 78,2% bukan pada kelas bawah (<=25 - 35 tahun) yaitu 68,1%), meskipun pada 

tingkat umur yang lebih tinggi tetap cenderung prosentasenya menurun yaitu 53,8%. 

Kelas Umur 
Urn <=25-35 Count 
ur Tahun 

Expected Count 
% within Urnur 

% within 
Skor-Kepuasan 

36-45 Count 
Tahun 

Expected Count 
% within Umur 

% within 
Skor-Kepuasan 

46->=61 Count 
Tahun 

Expected Count 
% within Urnur 
% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 
Expected Count 

% within Umur 
% within 
Skor-Kepuasan 

Total 

294 

294,O 

100,0% 

27,1% 

437 

437,O 

100,0% 

40.2% 

355 

355,O 

1 OO,O% 

32.7% 

1086 

1086,O 

1 OO,O% 

I OO,O% 

Sangat 
Tidak 
Puas 

38 

24,4 

12,9% 

42,2% 

33 

36,2 

7,6% 

36,7% 

19 

29,4 

5.4% 

21.1% 

90 

90,O 

8,3% 

100,0% 

Tingkat 

Tidak 
Puas 

232 

242,8 

78,9% 

25,9% 

372 

360,9 

85,1% 

41,5% 

293 

293,2 

82,5% 

32,7% 

897 

897,O 

82,6% 

100,0% 

Kepuasan - 

Netral 

23 

25,2 

7,8% 

24,7% 

30 

37,4 

6.9% 

32,3% 

40 

30,4 

11,3% 

43,0% 

93 

93,O 

8,6% 

1 OO,O% 

Puas 

1 

1,6 
0,3% 

16,7% 

2 

2,4 
0,5% 

33,3% 

3 

2,O 
0.8% 

50,0% 

6 

6,O 
0,6% 

10o,oO/o 



Kemudian, berdasarkan data di atas, juga dilihat keadaan kepuasan masyarakat tersebut 

dalam hubungkaitnya dengan tiga kelompok umur itu, dengan menggunakan analisis Chi- 

Square, untuk memastikan hubungan kelas umur itu dengan kepuasan masyarakat, sehingga 

diperoleh gambaran demografi tentang umur ini dalam kaitannya dengan kepuasan. Hasilnya 

ternyata diperoleh gambaran bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat umur 

masyarakat dengan tingkat kepuasan mereka dengan pelayanan kesehatan pemerintah daerah, 

pada taraf signifikansi 0,006, dengan nilai Pearson Chi-Square sebesar 17,982. Artinya, semakin 

tinggi umur masyarakat semakin cendenurg mereka puas dan semakin muda usia mereka maka 

semakin cenderung pula tidak puas dan sangat tidak puas. Demikianlah gambaran kepuasan 

masyarakat dilihat dari segi kategori umur dalam konteks demografi penelitian ini. 

b. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Jantina 

Kepuasan masyarakat yang dianalisis dalam tabel silang pada tabel berikut ini, dikelompokkan 

dalam jantina, dalam upaya persiayan analisis chi-square, dan tingkat kepuasan masyarakat 

dikelompokkan ke dalam empat tingkatan yaitil; sangat tidak puas. tidak puas, netral dan puas. 

Tabel 4.7. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Jantina 

Sumber: Survey Data 

Jantina 
Jantina Laki-laki 

Perempuan 

Total 

. .- Total - - - - - - 

638 

58,7% 

448 

41,3% 

1086 

100,0% 

- Tinget-Kepuasan 
Sangat 

Tidak Puas 

5 1 

4,7% 

39 

3,6% 

90 

82,6% 

Puas 

3 

0,3% 

3 

0.3% 

6 

0,6% 

Tidak Puas 

51 8 

47,7% 

379 

34,g0h 

897 

82,6% 

Netral 

66 

6,1% 

27 

2.5% 

93 

8,6% 



Berdasarkan tabel di atas, distribusi responden hampir seimbang antara jantina laki-laki 

dan perempuan, yaitu 58,7% berbanding 41,3%. Sedangkan distribusi tingkat kepuasan mereka, 

yang terbesar berada pada tingkat diskonfirmasi negatif yaitu sebesar 90,9% (tidak puas = 82,6% 

dan sangat tidak puas = 8,3%), dan porsi diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak 

puas) laki-laki lebih besar (52,4%) berbanding porsi perempuan (38,4%) dalam keseluruhan 

responden. Dengan garnbaran distribusi responden di atas dapat dianalisis perbandingan 

kepuasan mereka melalui tabel berikut. 

Tabel 4.8. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Jantina 

Jantina 
Jantina Laki-!aki Count 

Expected Count 

% within Jantina 

% within 
Skor-Kepuasan 

Perempuan Count 

Expected Count 

% within Jantina 

% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 

Expected Count 
% within Jantina 
% within 

I Skor-Kepuasan 
Sumber: Survey Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat atau menunjukkan bahwa setiap tingkat kepuasan 

masyarakat, prosentasenya didominasi oleh jantina laki-laki, baik pada tingkat sangat tidak puas, 

Total 

638 

638,O 

100.0% 

Tingkat K e p z n  - -- 

tidak puas, ataupun pada tingkat netral kecuali pada tingkat puas, yaitu 56,7%; 57,7%; dan 

71,0%. Adapun pada tingkat diskonfirmasi positif (puas) antara jantina laki-laki dengan 

Sangat 
Tidak 
Puas 

5 1 

52.9 

8,0% 

perempuan memperoleh prosentase yang sama yaitu masing-masing 50,0%. Secara umum, 

Tidak 
Puas 
518 

527.0 

81,2% 

Netral 
66 

54.6 

10,3% 

Puas 
3 

35 
0,5% 



jantina tidak menunjukkan kecenderungan tertentu atau keterkaitan antara jantina dengan 

berbagai tingkat kepuasan. Contohnya, laki-laki memiliki kecenderungan prosentase yang tinggi 

pada setiap tingkat kepuasan tersebut. Begitu juga perempuan memiliki kecenderungan 

prosentase yang rendah pada setiap tingkat kepuasan. 

Kemudian, Berdasarkan data di atas, juga dilihat keadaan kepuasan masyarakat tersebut 

dalam hubungkaitnya dengan jantina, dengan rnenggunakan analisis Chi-Square, untuk 

memastikan pula hubungan jenis jantina itu dengan kepuasan masyarakat, sehingga diperoleh 

gambaran demografi aspek jantina ini dalam kaitannya dengan kepuasan. Hasilnya terbukti 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jantina masyarakat dengan tingkat 

kepuasan mereka dengan pelayanan kesehatan pemerintah kota, pada taraf signifikansi 0,05. 

Karena hasil korelasi Pearson Chi-Square hanya signifikan pada taraf 0,092 saja. Minya,  

hubungan jantina tidak dapat dijadikan penjelas tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan 

pemerintah daerah. Demikianlah gambaran kepuasan masyarakat berdasarkan kategori jantina. 

c. Gambaran Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Status Perkawinan 

Kepuasan masyarakat berdasarkan perkawinan, distribusi respondennya dikelornpokkan kepada 

dua kelompok yaitu (1) kawin dan (2) tidak kawin yang mencakup belum pernah kawin dan 

bercerai yang terdiri dari janda (untuk perempuan) dan duda (untuk laki-laki). Distribusinya 

dapat dilihat tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 di bawah menunjukkan bahwa 78,7% berbanding 2 1,3% dari responden yang 

kawin dan yang tidak kawin tersebut, didominasi oleh yang tidak puas di kalangan yang telah 

kawin, yaitu sebesar 66,7%. Dari gambaran data responden di atas dapat dibandingkan antara 

yang kawin dan tidak kawin dalam bentuk prosentase, pada tiap kelompok kepuasan, seperti 

tabel 4.9 di bawah ini. 



Tabel 4.9 Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Kategori Perkawinan 

Status Perkawinan 
Perkawinan Kawin 

Tidak Kawin (Belum 
Kawin, DudatJanda) 

Total 

Sumber: Survey Data 

Selanjutnya, berdasafkan tabel silang (crosstab) 4.10 di bawah ternyata perbandingan 

diskonfirmasi positif (puas) antara yang kawin dengan yang tidak kawin menunj ukkan 

Total_ Tingkat-Kepuasan 

perbandingan yang menyolok, dimana 83,3% yang kawin merasa puas dengan pelayanan 

61 724 65 5 855 

Sangat 
Tidak 
Puas 

pemerintah daerah dan hanya 16.7% saja yang merasa puas di kalangan yang tidak kawin. 

Tabel 4.10. Perbandingan Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Perkawinan 

Tidak 
Puas 

Status Perkawinan 
Kawin Kawin Count 

Expected Count 

Netral 

% within Kawin 

% within 
Skor-Kepuasan 

Tidak Kawin Count 
(Belum Kawin, 
DudaIJanda) 

Expected Count 
% within Kawin 

% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 

Expected Count 

% within Kawin 
% within 
Skor-Kepuasan 

Puas 

Sangat 
Tidak 
Puas 

6 1 

70.9 
7,1% 

67,8% 

29 

19.1 

12.6% 

32,2% 

90 
90,O 

8,3% 

100,0% 

I 

T o t a l  

Sumber: Survey Data 

39 



Begitu juga pada tingkat konfirmasi (netral) yaitu ada 69.9% di kalangan yang kawin berada 

pada sikap netral, dan 30,1% penilaian yang sama terdapat pada kalangan yang tidak kawin. 

Sementara penilaian yang bersifat diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas) di 

kalangan yang kawin juga lebih besar prosentasenya dibanding yang tidak kawin, yaitu 80,7% 

dan 67,8% berbanding 19,3% dan 32.2%. 

Kemudian, jika data di atas dianalisis melalui Chi-Square, maka diperoleh gambaran 

demografi dari aspek kawin dan tidak kawin ini dalam bentuk korelasi yang menunjukkan 

signifikansi pada taraf 0,005, dengan nilai Pearson Chi-Square 12,96. Artinya, bahwa status 

perkawinan dalam konteks penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan masyarakat. 

d. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Pendidikan 

Untuk kepentingan analisis hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepuasan, 

pengelompokan pendidikan disederhanakan menjadi 3 kelompok yaitu, pendidikan dasar (SD 

dan SLTP), menengah (SMA dan SMK), dan tinggi (Akademi, Diploma, S1, S2, S3 dan 

Spesialis). Untuk lebih jelasnya dikemukakan sebagaimana dalam table berikut. 

Tabel 4.11. Gambaran Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Tingkat Pendidikan 

Tingkat 
Sangat 
Tidak Tidak 

Tinakat Pendidikan I Puas I Puas 
Pendidikan Pendidikan 

Dasar 1 321 318 
3,0% 29,3% 

Pendidikan 
Menengah 36 328 

3,3% 30,2% 
Pendidikan 25 1 

23.1% 
Total 

Netral 

Sumber: Survey Data 



Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi responden relatif bemariasi, 37,1% 

berpendidikan menengah, 343% berpendidikan dasar dan 28,4% berpendidikan tinggi. Namun 

distribusi ketiga tingkat pendidikan itu berda pada diskonfirmasi positif (puas) dan konfirmasi 

(netral), cenderung menunjukkan arah bahwa semakin tinggi pendidikan semakin tinggi 

kepuasannya dan semakin besar jurnlah yang netral. Sebaliknya pada tingkat kepuasan 

diskonfmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas), cenderung bahwa semakin tinggi 

pendidikan semakin sedikit yang tidak puas dan sangat tidak puas. Demikianlah gambaran 

distribusi responden dalam penelitian ini. Adapun perbandingan kepuasan masyarakat 

berdasarkan tingkat pendidikm tersebut dapat dibandingkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.12. Perbandingan Kepuas 

i 

Tinakat Pendidikan 

Total 

Pendidikan Count 
Dasar 

Expected Count 

% within 
Pendidikan 
% within 
Skor-Kepuasan 

Pendidikan Count 
Menengah 

Expected Count 

% within 
Pendidikan 
% within 
Skor-Kepuasan 

Pendidikan Count 
Tinggi 

Expected Count 

% within 
Pendidikan 
% within 
Skor-Kepuasan 
Count 

Expected Count 

% within 
Pendidikan 
% within 
Skor-Kepuasan 

n Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Pendidikan 

Sangat 

Sumber: Survey Data 



Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, seperti tergambar dalam 

tabel di atas memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka 

prosentasenya cenderung pula besar pada tingkat kepuasan diskonfirmasi positif (puas) dan pada 

tingkat konfirmasi (netral) yaitu pada pendidikan dasar sebesar 16,7% yang puas dan meningkat 

menjadi 33.3% pada pendidikan menengah serta naik lagi menjadi 50% pada tingkat pendidikan 

tinggi. Begitu pula pada tingkat kepuasan konfirmasi (netral) yaitu secara berurutan 25,8% 

berbanding 39,8% dan 34,4% pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Sebaliknya juga 

berlaku semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil pula tingkat kepuasan diskonfirmasi 

negatif (tidak puas dan sangat tidak puas), meskipun bersifat relztif. 

Kemudian, hasil analisis korelasi Chi-square tingkat pendidikan dengan tingkat 

kepuasan, menunjukkan hasil yang signifikan pada taraf 0,001 prosentase dengan nilai Pearson 

Chi-Square 27,377. Artinya, bahwa latar belakang tingkat pendidikan masyarakat berhubungan 

rapat dengan tingkat kepuasan mereka pada taraf signifikan 1%. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka dengan pelayanan 

sektor kesehatan pemerintah kota. Demikianlah gambaran atau deskripsi demografi dalam aspek 

pendidikan responden penelitian ini. 

e. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Agama yang Dianut 

Agama responden penelitian ini dikelompokkan pada Islam dan non-Islam (Kristian, Katolik, 

Hindu dan Budha). Dan distribusi yang terbesar berada dalam kelompok tingkat tidak puas 

dalam kelompok Islam, yaitu sebanyak 80,7% seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.13. Keadaan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Agama yang Dianut 

Sumber: Survey Data 

Dominasi responden yang beragama Islam yaitu 98% merupakan sebuah kekhasan 

penelitian ini, guna mengizinkan peneliti mendapatkan wilayah penelitian replikasi yang 

berbeda dengan penelitian kepuasan yang diadakan di Israel, Arnerika Serikat dan Inggeris, 

yang telah dijadikan landasan teoritik penelitian ini. Meskipun tingkat kepuasan diskonfirmasi 

negatif (tidak puas dan sangat tidak puas) sebesar 89% di kalangan masyarakat yang beragama 

Islam secara data deskriptif, akan tetap menjadi relevan dan malah sangat menarik dalam 

menguji replikasi yang dimaksud. 

Agama yang Dianut 
Agarna Islam 

Non Islam (Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha) 

Total 

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa prosentase masyarakat yang 

beragama non-Islam sangat sedikit (2%) berbanding yang beragama Islam, dan di antara mereka 

yang sedikit itu 953% berada dalam tingkat kepuasan diskonfirmasi negatif (tidak puas). 

Sementara masyarakat yang beragama Islam yang berjumlah 98% dari responden yang 

be jumlah 1086 itu, juga menumpuk pada tingkat kepuasar? diskonfirmasi negatif (tidak puas) 

sebesar 82,3%. 

Tot. l 

1064 

98% 

22 

2% 
1086 

l0O.O0h 

Tingkat Kepuasan 
Sangat Tidak 

Puas 
90 

8,3% 

0 

O,O% 
90 

8.3% 

Netral 
92 

8.5% 

1 

0,1% 
93 

8.6% 

Tidak 
Puas 
876 

80,7% 

21 

1,9% 
897 

82.6% 

Puas 
6 

0,6% 

0 

O,O% 
6 

0.6% 



Tabel 4.14. Perbandingan Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Agama yang Dianut 

, Agama yang 
Dianut 

lslarn Count 

Expected Count 

% within Agarna 

% within 
Skor-Kepuasan 

Non Islam Count 

Expected Count 
% within Agarna 

% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 
Expected Count 

% within Agsma 

Sumber: Survey Data 

Total 

1064 

1064,O 
100,0% 

Tingkat Kepuasan 

% within 
Skor-Kepuasan 

Berdasarkan keadaan latar belakang agama yang dianut responden seperti yang 

Sangat 
Tidak Puas 

90 

88,2 
8,5% 

100.0% / 100.0% I 100.0% / loo; 1 100,0% 

digambarkan tabel di atas, dilakukan pengetesan korelasinya terhadap tingkat kepuasannya pada 

pelayanan pemerintah daerah, maka diperoleh hasilnya bahwa latar belakang agama tidak 

menunjukkan hubungan yang signifikan pada kepuasan masyarakat tersebut. Uji Chi-Square dari 

Puas 
6 

5,9 
0,6% 

Tidak 
Puas 

876 

878,8 
82,3% 

SPSS menunjukkan angka yang jauh dari taraf signifikansi 0,05, yaitu diperoleh angka 0,414. 

7 

Netral 
92 

91,l 

8,6% 

Artinya, agama yang dianut masyarakat tidak menjadi penjelas tinggi-rendahnya kepuasan 

masyarakat dengan pelayanan sector kesehatan pemerintah kota. Demikianlah keadaan gambaran 

demografi dalam aspek agarna yang dimiliki penelitian ini. 

f. Gambaran Tingkat Kepuasan Dilihat dari Segi Kategori Etnik 

Kepuasan masyarakat yang dianalisis dalam tabel silang pada tabel berikut ini, dikelompokkan 

dalam dua kelas yaitu Minang dan non-Minang (Jawa, Sunda, Batak, Nias, Aceh dan lain-lain). 

Keadaan kedua kelompok itu dapat dicermati dalam tabel berikut. 



Tabel 4.15. Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Etnik 

Tabel distribusi responden di atas, didominasi oleh etnik Minang sebanyak 92,6% dan di 

kalangan etnik Minang itupun menumpuk pada tingkat diskonfirmasi negatif (tidak puas) sebesar 

76,5%. Hal ini adalah juga spesifik lokus penelitian ini, selain kekhasan agama masyarakat yang 

telah di kemukakan di atas. Artinya penelitian ini menjadi lebih relevan dalam melakukan 

replikasi penelitian yang sama pada situasi agama dan etnik (budaya) masyarakat yang berbeda 

sebelumnya. Setting responden peneli tian yang seperti ini menjad i lebi h bermakna j ika dikaitkan 

dengan upaya pengujian variable independen yang akan diuji setelah ini. 

Etnik - 
Minang 

Non Minang (Jawa, 
Sunda, Batak, Nias, 
Aceh, Lain-lain) 

Total 

Walaupun dominasi etnik Minang yang homogen ini menjadi kekhasan respondennya, 

perbandingan diskonfirmasi negatif (tidak puas) ternyata juga sama banyaknya dalam proporsi 

kelompok internal masing-masing kelompok itu, yaitu sama-sama berjumlah 82%. Akan tetapi 

dalarn tingkat kepuasan diskonfirmasi positif (puas), etnik Minang sangat dominan yaitu 100% 

dan etnik non-Minang tidak ada yang puas sama sekali. Data yang ekstrim ini, diuji dengan uji 

Chi-Square, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara latar 

belakang etnik dengan tingkat kepuasan masyarakat dalarn pelayanan kesehatam pemerintah kota 

pada taraf signifikansi 0,05. 

Total 

1006 

92,6% 

80 

7,4% 

1086 

100,0% 

Tingkat Kepuasan 
Sangat 

Tidak Puas 

82 

73% 

8 

0,8% 

90 

8,3% 

Tidak 
Puas 

831 

76,5% 

66 

6.1% 

897 

82,6% 

Netral 

87 

8,0% 

6 

0,6% 

93 

8,6% 

Puas 
6 

0,6% 

0 

O,O% 

6 
I 

0,6% 



Tabel 4.16. Perbandingan Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Etnik 

Minang Count 

Expected 
Count 
% within 
Etnik 
% within 
Skor-Kepua 
san 

Non Minang (Jawa, Sunda, Count 
Batak, Nias, Aceh, Lain-lain) 

Expected 
Count 
% within 
Etnik 
% within 
Skor-Kepua 
san 

Total Count 
Expected 
Count 
% within 
Etnik 
'10 within 
Skor-Kepu 
asan 

Sumber: Survey Data 

Tingkat 
Sangat 

iepuasan -+ 

Karena hasil uji signifikansi Chi-Square-nya diperoleh sebesar 0,826. Artinya, Etnik tidak dapat 

dipertimbangkan sebagai latar belakang yang menyebabkan kepuasan masyarakat dari pelayanan 

pemerintah daerah dalam penelitian ini. 

. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Kategori Penghasilan 

Kepuasan masyarakat berdasarkan penghasilan mereka dikelompokkan kepada empat kelas 

penghasilan yaitu; tidak mencukupi, kurang mencukupi, mencukupi dan sangat tidak mencukupi. 

Distribusi keempat kelas tersebut dalam tingkat kepuasan dapat ditarnpilkan dalam tabel di 

bawah ini. 



Tabel 4.17. Keadaan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Penghasilan 

Sumber: Survey Data 

Berdasarkan distribusi dalam tabel silang di atas dapat diketahui bahwa prosentase 

Tingkat Penghasilan 

Penghasila Tidak Mencukupi 
n 

Kurang Mencukupi 

Mencukupi 

Sangat Mencukupi 

Total 

terbesar diantara kelas penghasilan tersebut berada dalam kelas penghasilan mencukupi, yaitu 

berjurnlah 38,9%, kemudian diiringi oleh kelas tidak mencukupi sebesar 24,6% dan kelas kurang 

mencukupi 22,3%. Sedangkan kelas yang sangat mencukupi adalah sebesar 14,2%. Pada kelas 

Total 

267 

24,6% 

242 

22,3% 
423 

38.9% 
1 54 

14.2% 
1086 

100.0% 

Sangat 
Tidak 
Puas 

26 

2,4% 

21 

1,9% 

39 

3,6% 
4 

0.4% 
90 

8,3% 

mencukupi, distribusinya secara dominan terletak pada tingkat kepuasan diskonfirmasi ncgatif 

(tidak puas) sebesar 32,0%. Dari distribusi di atas dianalisis perbandingan antara kelas dan antara 

Tingkat . ---- Kepuasan 

tingkat kepuasan tersebut seperti deskripsi tabel 4.18 di bawah ini. 

Tidak 
Puas 

220 

20,3% 
207 

19,196 

348 

32,0% 

Jika dibandingkan antara kelas penghasilan tersebut dalarn tingkat kepuasan 

diskonfirmasi positif (puas), maka prosentase tingkat penghasilan mencukupi berada pada 

prosentase tertinggi yaitu sebesar 50% dm kemudian tingkat penghasilan sangat mencukupi 

sebesar 33,3%, sementara tingkat tidak mencukupi ada sebesar 16,7%. Begitu juga pada tingkat 

Netral 

20 

1.8% 
14 

1,3% 

33 

3,0% 
26 

konfirmasi (netral) tingkat penghasilan mencukupi berada pada prosentase terbesar juga (35,5%) 

yang diiringi oleh tingkat penghasilan sangat mencukupi (28,0%) dan tidak mencukupi serta 

kurang mencukupi (masing-masing 2 1,5% dan 1 5,1%). 

Puas 

1 

0.1% 
0 

3 I 
0.3% 

2 

0.2% 
6 

0.6% 

11,2% 1 2,4% 
897 93 

82,6% 8,6% 



Tabel 4.18. Perbandingan Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Penghasilan 

Sumber: Survey Data 

Adapun pada tingkat kepuasan diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas) 

perbandingan prosentase terbesarnya juga terletak pada tingkat mencukupi yaitu 38.8% dan 

43,3% dan tidak diikuti oleh tingkat sangat mencukupi seperti dalam tingkat kepuasan 

diskonfirmasi positif dan konfirmasi (netral) akan tetapi diikuti oleh tingkat penghasilan yang 

tidak mencukupi dan kurang mencukupi yaitu sebesar 24,5% dan 28,9% serta 23,1% dan 

23,3%. 

Total 

267 

267,O 
100.0% 

24,6% 

242 

242,O 

100.0% 

22,3% 

423 

423,O 

100.0% 

39.0% 

1 54 

154,O 

100,0% 

14,2% 

1086 

1086,O 

lOO,O% 

I OO,O% 

Kelas 
Penghasilan 

Tidak Count 
Mencukupi 

Expected Count 

% within Penghasilan 

% within 
Skor-Kepuasan 

Kurang Count 
Mencukupi 

Expected Count 

% within Penghasilan 

% within 
S kor-Kepuasan 

Menaikupi Coun! 

Expected Count 

% within Penghasilan 

% within 
Skor-Kepuasan 

Sangat Count 
Mencukupi 

Expected Count 

% within Penghasilan 

% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 
Expected Count 
% within 
Penghasilan 
%within 
Skor-Kepuasan 

Tingkat - Kepuasan 
Sangat 
Tidak 
Puas 

26 

22,l 
9,7% 

28.9% 

21 

Tidak 
Puas 

220 

220,5 
82,4% 

24,5% 

207 

199,9 

Netral 

20 

22,9 

7,5% 

21,5% 

14 

20,7 

23,3% 

39 

35,l 

9,2% 

43,3% 

4 

12.8 

2,6% 

4.4% 

90 

90,O 

8,3% 

100.0% 

Puas 

1 

1.5 
0,4% 

16,7% 

0 

1,3 
5.8% 

15.1% 

33 

36,2 

7,8% 

35,5% 

26 

13.2 

16,9% 

28,0% 

93 

93,O 

8,6% 

1 OO,O% 

85.5% 

23,1% 

348 

349,4 

82,3% 

38,8% 

122 

127,2 

79,2% 

13,6% 

897 

897,O 

82,6% 

100,0% 

0.0% 

O,O% 

3 

2,3 
0,7% 

50,0% 

2 

0,9 
1,3% 

33,3% 

6 

6,O 

0,6% 

100.0% 



Kemudian, korelasi antara tingkat penghasilan tersebut dengan tingkat kepuasan seperti 

yang digambarkan di atas, dianalisis dengan menggunakan Chi-Square. Hasilnya menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan tingkat kepuasan mereka pada taraf 

signifikansi 0,002 dan nilai uji Chi-Square-nya adalah sebesar 26,160. Dengan demikian, 

diperolehlah gambaran bahwa penghasilan masyarakat, dalarn penelitian ini, berhubungan rapat 

dengan tingkat kepuasan mereka. 

h. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Status Kemiskinan 

Kepuasan masyarakat berdasarkan status kemiskinan dapat dikelompokkan kepada dua kelas 

yaitu; Kepala Keluarga (KK) miskin dan KK tidak miskin. Distribusi kedua kelas tersebut dalarn 

hubungannya dengan tingkat kepuasan tersebut dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.19. Keadaan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Status Kemiskinan 

Sumber: Survey Data 

Tabel 4.19 tersebut menampilkan bahwa 62,9% adalah KK tidak miskin dan 37,1% KK 

miskin. Dalam KK tidak miskin, distribusi terbanyaknya berada pada tingkat kepuasan 

diskonfirmasi negatif sebanyak 5 1,3% dan diiringi oleh KK miskin sebanyak 3 1,3%. Distribusi 

KK miskin dan KK tidak miskin pada tabel tersebut, jika dibandingkan dalam tingkat 

kepuasannya masing-masing, maka perbandingan prosentasenya dapat dilihat sebagaimana 

dalarn tabel berikut. 

49 

Status Kerniskinan 

KK Miskin 

KK Tidak Miskin 

Total 

-- Total - 

403 

37,1% 

683 
62.9% 

1086 

I OO,O% 

TingkaLKepuasan - - 

Sangat 
Tidak Puas 

37 

3,4% 
53 

4.9% 

90 

8,3% 

Puas 

1 

0,1% 

5 
0,5% 

6 

0.6% 

Tidak 
Puas 

340 

31,3% 

557 
51,3% 

897 

82,6% 

Netral 

25 

2,3% 

68 
6,3% 

93 

8,6% 



Tabel 4.20. Perbandingan Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Status Kemiskian 

Status Kemiskinan 

KK Miskin Count 

Expected Count 

% within Kerniskinan 

% within Skor-Kepuasan 

KK Tidak Miskin Count 

Expected Count 

% within Kerniskinan 

Total 
% within Skor-Kepuasan 
Count 

Expected Count 

X within Kemiskinan 

% within 
Skor-Kepuasan 

Sumber: Survey Data 

Pada tabel di atas dapat difahami perbandingan tingkat kepuasan KK miskin dan KK 

tidak miskin dalam prosentase. Pada tingkat kepuasan diskonfirmasi positif (puas), terlihat 

Tot. l 

403 

403,O 

100,0% 

37,1% 

683 

683,O 
100,0% 
62,9% 

1086 

1086,O 

lOO,O% 

100.0% 

Ti~gkat Kepuasan 

bahwa KK tidak miskin adalah KK yang prosentasenya lebih besar berbanding KK miskin yaitu 

Sangat 
Tidak 
Puas 

37 

33,4 
9,2% 

41,1% 

53 

83,3% berbanding 16,7%. Begitu juga pada tingkat kepuasan konfinnasi (netra!) dan tingkat 

kepuasan diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas), KK tidak miskin juga lebih 

Tidak 
Puas 

340 
332,9 

84,4% 

37,9% 

557 

besar perolehan prosentasenya yaitu 73,1%; 62,1%; 58,9% berbanding 58,9%; 58,9%; 41,1%, 

akan tetapi kecenderungannya berbanding terbalik, dimana KK tidak miskin menunjukkan arah 

3,8 
0,7% 
83,3% 

6 

6,O 
O,S% 
loo: 

Netral 

25 

345 
6,2% 

58,9% 

68 

58,5 

10,0% 
73,1% 

kadar prosentase yang semakin menurun, jika tingkat kepuasannya semakin negatif. Sebaliknya 

Puas 

1 

2,2 
0,2% 

16,7% 

5 

90 

90,O 

8,3% 

100,0% 

terjadi pada KK miskin yaitu semakin meningkat kadar prosentasenya jika semakin mengarah 

kepada tingkat kepuasan yang negatif itu. 

897 

897,O 

82,6% 

100.0% 

Kemudian, jika hubungkait tabel silang di atas, dianalisis korelasinya dengan 

93 

93.0 

8,6% 

100.0% 

menggunakan uji Chi-Square, maka diperoleh taraf signifikansinya 0,107. Dengan demikian, 

keadaan kemiskinan atau status kemiskinan dalam penelitian ini ternyata tidak memiliki 



hubungan yang signifikan pada taraf 0.05 dengan tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan 

kesehatan pemerintah kota, karena hanya signifikan pada taraf 10,7% saja. Artinya, gambaran 

deskripsi demografi pada latar belakang status kemiskinan dalam penelitian ini, menunjukkan 

ketiadaan hubungan yang signifikan dengan variabel kepuasan masyarakat. 

i. Gambaran Tingkat Kepuasan Masyarakat dari Segi Keyakinan Politik yang Danut 

Kepuasan masyarakat berdasarkan keyakinan politik yang ada dapat dikelompokkan kepada 5 

kelas yaitu keyakinan politik dengan azas keagamaan, kerakyatan, kebangsaan, sosialis dan 

lainnya. Distribusi responden dalam taburan tingkat kepuasan yang; sangat tidak puas, tidak 

puas, netral dan puas dapat dilhat pada tabel 4.21 di bawah ini. 

Tabel 4.21. Keadaan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dilihat dari Segi Keyakinan Politik 

I Kevakinan Politik 

Azas Keagamaan e 
I Azas Kerakyatan 

I Azas Sosialis 

Lain-lain 

Total 

Sumber: Survey Data 

Berdasarkan tabel silang (crosstab) antara keyakinan politik dan tingkat kepuasan di atas 

dapat diketahui bahwa, secara umum distribusinya didominasi oleh keyakinan politik berazaskan 

keagamaan dan kebangsaan yaitu sebanyak 53,2% dan 26,2%. Kemudian tingkat kepuasan 

T o t a c  

543 

53,2% 

267 

26,2% 

120 

11,8% 

50 

4,9% 

40 

3,9% 

- TingXKepuasan - -  

Sangat 
Tidak Puas 

46 

43% 

19 

1,8 % 

15 

15% 

0 

0.0% 

5 

0,5% 

Tidak 
Puas 

439 

43,0% 

227 

22,3% 

97 

9,5% 

44 

4,3% 

34 

3,3% 

Netral 

56 

5,5% 

19 

1,8% 

6 

0,6% 

6 

0.6% 

1 

0.1% 

Puas 
2 

0.2% 

2 

0,2% 

2 

0,2% 

0 

O,O% 

0 

O,O% 



mereka yang terbanyak berada dalam tingkat kepuasan diskonfirmasi negatif (tidak puas) yaitu 

terdapat sebanyak 43,0% dalam kelas kayakinan politik keagarnaan dan 22,3% dalam keyakinan 

politik kerakyatan. 

Jika dibandingkan prosentase antara kelas keyakinan politik mereka itu pada setiap 

tingkat kepuasan maka akan tergambar dalam tabel 4.22 di bawah ini. 

Tabel 4.22. Perbandingan Kepuasan Masyarakat dari Segi Kategori Keyakinan Politik 

Sumber: Survey Data 

Total 

543 

543,O 

100.0% 

53.2% 

267 

267,O 

100,0% 

26,2% 

120 

120,O 

1 OO,OO/o 

11,8% 

50 

50.0 

100,0% 

4,9% 

40 

40,O 

100,0% 

3,9% 

1020 

1020,O 

lOO,O% 

100,OO/o 

- 
Keyakinan Politik 

Azas Count 
Keagamaan 

Expected Count 

% within Kyknpolitik 

% within 
Skor-Kepuasan 

Azas Count 
Kerakyatan 

Expected Count 

% within Kyknpolitik 

% within 
Skor-Kepuasan 

Azas Count 
Kebangsaan 

Expected Count 

'10 within Kyknpolitik 

% within 
Skor-Kepuasan 

Azas Sosialis Count 

Expected Count 

% within Kyknpolitik 

% within 
Skor-Kepuasan 

Lain-lain Count 

Expected Count 

% within Kyknpolitik 

% within 
Skor-Kepuasan 

Total Count 

Expected Count 
% within 
Kyknpolitik 
Oh within 
Skor-Kepuasan 

Puas 

2 

3.2 
0.4% 

33,3% 

2 

1,6 
0,7% 

33.3% 

2 

0,7 
1,7% 

33,3% 

0 

0,3 
O,O% 

O,O% 

0 

,2 
o,o% 

O,O% 

6 

6,O 

0,6% 

100,OOh 

Sangat 
Tidak 
Puas 

46 

45.3 

8,5% 

54,1% 

19 

22,3 

7,1% 

22,4% 

15 

10,O 

I 2,5% 

17,6% 

0 

4,2 

,0% 

,O% 

5 

3,3 
I 2.5% 

5.9% 

85 

85,O 

8,3% 

lOO,O% 

Tingkat - .- 

Tidak 
Puas 

439 

447,7 

80,8% 

52,2% 

227 

220,l 

85.0% 

27,0% 

97 

98,9 

1 80.8% 

11.5% 

44 

41,2 

88.0% 

5,2% 

34 

33.0 

85,0% 

4,0% 

841 

841,O 

82,5% 

100,OOh 

Kepuasan 

Netral 

56 

46,8 

10,3% 

63,6% 

19 

23,O 

7,1% 

21,6% 

6 

10.4 

5,0% 

6,8% 

6 

4-3 
12,0% 

6,8% 

1 

3 3  
2,5% 

1,1% 

88 
88,O 

8.6% 

100,OOh 



Pada tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan diskonfirmasi positif 

(puss), didominasi oleh tiga keyakinan politik yaitu berazaskan keagamaan, kerakyatan dan 

kebangsaan, masing-masing sama besar (33,3%). Sedangkan pada tingkat kepuasan konfirmasi 

(netral) didominasi oleh keyakinan politik berazaskan keagamaan yaitu sebesar 63,6%, begitu 

juga pada tingkat kepuasan diskonfirmasi negatif (tidak puas dan sangat tidak puas), keyakinan 

politik keagamaan mendominasi prosentaseannya yaitu sebesar 52,2% dan 54,1%. 

Kemudian, jika tabel silang seperti perbandingan data di atas, dianalisis korelasinya 

dengan menggunakan uji Chi-Square, maka diperoleh hasil korelasinya sebesar 0,107. Artinya, 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan politik yang ada dalam masyarakat 

dengan tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan kesehatan pemerintah kota pada taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan demografi yang 

menyangkut keyakinan politik masyarakat tidak berhubungan sangat dengan tingkat kepuasan 

masyarakat yang diselidiki dalam kajian ini. 

C. Gambaran Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Ungkapan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat berdasarkan ungkapan masyarakat (kualitatif) ini adalah dalam usaha 

memperkaya pemaknaan secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran kepuasan tersebut dalam 

ungkapan nyata masyrakat sehari-hari. Artinya angka kuantitatif yang diperoleh dengan angket 

dimaknai dengan ungkapan demi ungkapan yang mereka refleksikan dalam FGD. 

Berdasarkan table 4.4 di atas bahwa ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik 

sektor kasehatan itu ada sebanyak 78,5% (yang terdiri dari 46,0% level pertama, 19,9% level 

kedua, 10,8% level ketiga dan 1,8% level keempat) yang berada dalam klasifikasi diskonfirmasi 

negatif (negative disconJirmation) daripada konstruk kepuasan (satisfaction). ketidakpuasan 



yang dipanggil diskonfirmasi negatif (negative disconfirmation) ini, ingin difahami dalam 

ungkapan atau attrihutionion masyarakat langsung. 

Ada beberapa aspek yang menyebabkan ketidakpuasaan (dissatisfaction) masyarakat dari 

pelayanan kasehatan kota di antaranya; soal biaya pengobatan dan sikap pegawai kesehatan, 

disamping fasilitas dan jumlah tenaga medik yang tersedia. Tokoh Masyarakat Balai-balai 

mengunkapkan bahwa "kita tidak dapat pula menutup mata bahwa pelayanan kurang memadai, 

ya.. . tapi tetap kita tambah dan perbaiki. Menurut pengamatan saya yang merasa tidak puas itu 

adalah masyarakat yang mengidap penyakit kronis" (Peserta 7, FGD November 201 2 kelompok 

TM). Artinya pasien mernerlukan pengobatan yang mahal dan lama. 

Obat yang mahal memang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat di Padangpanjang. 

Informan dari masyarakat miskin, FGD 17 November 201 2, mengungkapkan bahwa "Duo hulun 

ko, mambali ubek agak Rp 50.000.00 di suruah bali ka Yarsi, nduk awak bali doh. Pitih tu hana 

nan ndak ado, bau lui ... Sahananyo paralu kami ko dibantu mambali ubek" (peserta 4, FGD 17 

November 2012 MM). Artinya sudzih dua bulan ini, membeli obat sekitar Rp.50.000, disuruh 

membeli ke apotek Yarsi, tidak saya beli. Karena uang itu betul yang tidak a d a  bagaimana 

lagi ... Sebenarnya perlu kami yang seperti ini dibantu membeli obat yang di luar tersebut. 

Kemudian "Harapan kita adalah dapat bantuan jugalah untuk obat yang dibeli di luar itu atuu 

disediakan obat itu selengkapnya di rumah sakit oleh pemerintah" (Peserta 4, FGD 17 

November 20 12 MM). 

Sejalan dengan itu, peserta yang lain juga mengunkapkan sebagai berikut. 

Kok dapek ubek nan dibali dari lua atau ka apotik tu digaratiskan pulo. Kadang 
kadang Garam oralit se bali di lua juo, ndak diagiah dek rumah sakik doh pak 
(Harapan kalau dapat obat yang dibeli di luar atau apotik tersebut digeratiskan 
pula. Kadang gararn oralit saja dibeli di luar juga, tidak diberi oleh rumah sakit 
pak = peneliti) (peserta 6, FGD 17 November 201 2 MM). 



Lebih tegas lagi kelompok masyarakat Miskin dari peserta 9 dalarn FGD 17 November 

2012 itu dengan ungkapan bahwa "Kalau kurang obat tersebut, tentu dituntut ke DPR dan 

pemerintah. Ini kan hak kita. Dicantumkan dalam UUD. Kalau ndak hapuih se UUD tu (kalau 

tidak demikian dihapus saja UU tersebut = peneliti)". Malah ada timbul kecurigaan dengan 

ungkapan. 

Saya curiga pak ... jan-jan ubek nun dibali di lua tu nan sabana ubek, awak 
diagiah nan murah-murah, bantuak bodrek se. Ndak mancegaan tapi 
mananangan sajo, Mudah-mudah tidak. Paralu juo difeliti dek urang perguruan 
tinggi tu, supayo pemerintah ko ndak ma~gicuah rakyat se taruih, ... lalu badirau 
galak! 

Artinya, jangan-jangan obat yang dibeli di luar tersebut yang sebenar obat yang 

menyembuhkan, kita diberi yang murah harganya seperti bodrek umpamanya. Tidak 

menyembuhkan tapi menenangkan saja sifatnya. Mudah-mudahan tidak demikian. Perlu pula 

diteliti oleh orang perguruan tinggi, supaya pemerintah ini tidak menipu rakyat saja terus 

menerus.. . . Diiringi dengan ketawa bersama oleh peserta (peserta 12, FGD 17 November 20 12 

MM). 

Di kalangan informan Tokoh Masyarakat, juga memandang bahwa soal obat yang 

mahal menjadi pengaduan ketidakpuasan masyarakat, seperti ungkapannya berikut. 

Kalau bisa masyarakat tidak mengeluarkan pitih (uang) satu sen pun, kalau perlu 
diantar-jemput orang sakit ini dengan mobil khusus, tentu bagi yang memerlukan. 
Ada cara lain yang dipraktekan di sebuah kabupaten yaitu semua masyarakat 
punya dokter keluarga. Kalau ada yang ke Rumah Sakit berarti doktemya gagal. 
Saya rasa memang masih ada yang perlu dibenahi, katakanlah ada yang salah. 
Perlu perbaikan secara bertingkat sesuai dengan keadaan. Saya tahu bahwa 
semenjak Suir Syam walikota, memang dinomorsatukan kesehatan. Yang 
membanggakan adalah JPKMPP baru Padangpanjang se Indonesia.! (Peserta 10, 
FGD November 20 12kelompok TM). 



Sejalan dengan itu, masyarakat juga mengunkapkan ketidakpuasannya dengan ungkapan 

berikut. 

Asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (ASKES PNS) pun, selalu ada yang 
dibeli di luar rumah sakit. Apalagi kita yang tidak PNS. Perkiraan jumlah urang 
nan mambali ubek di lua ado kiro-kiro 80%. Kadang-kadang uhek limo macam, 
ado duo bali di lua. Satiok barubek ado resep untuak bali di lua. Contoh, ubek 
lapan macam, tujuah ado, ciek bali di lua, Rp 50.000, ndak jadi babali doh 
(perkiraan orang yang membeli obat di luar ada kira-kira 80%. Kadang-kadang 
obat lima macam, ada dua dibeli di luar. Setiap berobat ada resep untuk dibeli di 
luar. Contoh, obat delapan macam, tujuh ada, satu dibeli di luar, Rp. 50.000,-, 
tidak jadi dibeli = peneliti) (peserta 7, FGD 17 November 2012 MM). 

Ungkapan Informan 7 di kalangan Masyarakat miskindi atas, didukung oleh ungkapan 

yang lain bahwa " Harapan awak Kalau dapek indak ado ubek hali di lua. Kalau babali di lua 

maha, ndak tabali doh, tanlu ndak sanang-sanang doh" (peserta 8, FGD 17 November 2012 

MM). Artinya, harapan kita, kalau dapat tidak ada obat yang dibeli di luar. Kalau dibeli di luar 

mahal, tidak mampu kita membelinya, tentu kita tidak akan sehat-sehat juga. 

Dilihat dari aspek lain, yaitu aspek orang kaya, ternyata juga belum puas lagi dengan 

pelayanan kasehatan yang tersedia, seperti ungkapan Petugas Polindes (Poliklinik Desaj dari 

Tanah Hitam berikut. 

Masyarakat belum puas dengan pelayanan yang sudah ada di Padangpanjang. 
Ternyata orang kaya berobatnya ke dokter spesialis praktek sore di rurnahnya, itu 
namanya keluar (exile) dari program yang telah disediakan. Tentu penyebabnya 
bahwa program tersebut tidak memenuhi harapan mereka. Keluhan masyarakat 
KK miskin juga muncul cukup banyak, karena pulang dari rumah sakit diberi 
resep obat untuk dibeli di luar yang harganya sampai Rp 80.000. Bukan obat yang 
diberi tapi resep obat yang akan dibeli di pasar atau apotik. (Peserta 2, FGD 
November 2012 kelompok TM). 

Sikap pegawai kesehatan yang kurang ramah juga menjadi surnber ketidakpuasan itu, 

seperti ungkapan masyarakat bahwa "Pengalaman awak rnernang kalat: barubek gratis, tapi 

kalau minta rujukan, pelayan mambuduik" (Peserta 4 ,  FGD November 2012kelompok TM). 



Artinya, Pengalaman say% memang kalau berobat tidak bayar, tapi kalau meminta rujukan 

(kerumah sakit besar = peneliti), pelayan rumah sakit tersebut keberatan dengan ekspresi 

menolak. Sikap pegawai kesehatan bentuk lain juga terlihat seperti berikut. 

Ada orang (petugas = peneliti) rumah sakit itu yang ngomong begini pak 'iko 
alah dapek bantuan, ndak ado-ado nyo doh sabalun ko (ini sudah dapat bantuan, 
yang tidak pernah ada sarna sekali sebelum ini = peneliti). Pada ha1 uang yang 
digunakan pemerintah tersebut juga berasal dari rakyat. Ndak pantas inyo 
mangecek sarupo tu doh. Kan lah tugas inyo tu (Tidak pantas petugas itu 
mengucapkan serupa itu. Kan sudah tugas dia = peneliti) (Peserta 5, FGD 17 
November 2012 MM). 

Berkaitan dengan rujukun (tempat yang ditunjuk untuk pengobatan yang intensif), supaya 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga dikeluhkan masyarakat, seperti ungkapan bahwa 

"Balahiah labiah sakik awak baru dapek. Yang ke Jakarta terbatas urangnyo" (Peserta 4 ,  FGD 

November 2012 kelompok TM). Artinya, kalau sakit kita sudah parah baru dilayani, yang dirujuk 

ke Jakarta terbatas jumlahnya Kemudian pengaduan itu juga diungkapkannya seperti berikut. 

Harapzn kita pelayanan di puskesmas, segera memberikan atau hams memberi 
rujukan, karena penyakitnya tidak bisa ditangani di puskesmas. Juga dialami 
bahwa hasil atau keampuhan obat paten tidak sama dengan obat generik yang 
diberikan rumah sakit. Mungkin obat yang dibeli di luar atau di apotik ini yang 
bisa membuat sakit pasien sembuh. Tidak tahulah kita (Peserta 4, FGD November 
20 12kelompok TM). 

Jika dilihat dari segi tenaga medik, maka dijumpai ungkapan ketidakpuasan itu seperti 
berikut. 

Saya ingin meluruskan informasi saja. Cuma dari segi oknumnya (dokter, 
perawat) yang kurang melayani dengan baik, maklumlah manusia tidak sempurna. 
Pengalaman saya sudah berulangkali mengantarkan masyarakat berobat ke rumah 
sakit, ternyata tidak ada yang mengeluh, urusannya lancar-lancar saja. Ada ibu 
yang akan melahirkan yang saya antarkan, temyata bagi ibu atau masyarakat saya 
yang melahirkan anak 1-2 orang tidak membayar atau gratis, kalau di luar itu 
diganti, seperti anak nomor 3 umpamanya. Saya rasa yang mengeluh itu mungkin 
informasinya tidak tuntas (Peserta 5 ,  FGD November 2012 kelompok TM). 



Lain lagi pandangan Tokoh Masyarakat lainnya yang mengunkapkan bahwa "Saya rasa 

Informasi yang kurang sampai dan kurang lengkap" (Peserta 6, FGD November 20 12 kelompok 

TM). Inforrnan dari peserta 6 ini menarnbahkan. 

Kalau kita baca aturan dan informasi di puskesmas, sebenarnya pelayanan 
kesehatan kita sudah baik. Ada cara atau jalamydprosedurnya, umpamanya kalau 
masyarakat kurang puas, disampaikan lewat jalannydprosedurnya itu, maka akan 
ditanggapi pemko. Ambo pernah mancubo, Alhamdulillah diganti beli obat saya. 
Obat Askes JPKMPP sudah ada aturan, boleh bertanya persamaan obatnya supaya 
dibeli dengan murah di apotik. Contoh lagi, kita diberi resep amox, terticillin. 
Kemudian diantaranya yang mahal, kita bisa bertanya ke dokternya; apakah bisa 
diganti dokter? Menurut saya, bagi kebanyakan masyarakat agak berat 
berkomunikasi dengan dokter. Itu juga masalah (Peserta 6, FGD November 2012 
kelompok TM). 
Ksiidakpuasan (dissatisfaction) itu juga ditemukan pada bahagian poli dan tenaga 

mediknya yang tidak hati-hati, tidak profesional dan tidak mencukupi dari segi jumlah dan 

fasilitas. Hal ini diketahui melalui ungkapan masyarakat berikut. 

Pelayanan di klinik anak, terlihat sangat jelek atau bobrok. Seperti banyak 
kejadian di klinik anak itu. Banyak perawatan anak yang tak ditangani dengan 
baik dan hati-hati, seperti kasus anak saya; lidah putih-putih, diperiksa dan diobat 
tidak sembuh, kemudian kembali diberi ohat yang sama lagi, nampaknya nggak 
cocok. Karena merasa dipermainkan, saya pergi ke dokter Hamdi praktek sore. 
Akhirnya diketahu bahwa anak saya kena serangan virus, lalu diberi obat dan 
sembuh. Kasus anak yang saya alami ini juga pernah dialami oleh banyak orang 
yang sama-sama tukar informasi tentang pengobatan anak di rurnah sakit ini. 
Sebaiknya, diharapkan ada dokter di poliklinik anak ini, tidak hanya perawat saja. 
sangat tidak puas! (Peserta 8, FGD November 2012 kelompok TM). 
Hal yang sama dengan poliklinik di atas juga terjadi di poliklinik spesialis penyakit 

dalam, seperti ungkapan berikut. 

Ada pemandangan di poli penyakit dalam yang tidak memuaskan pasien. Salah 
satu dokter penyakit dalam, melayani pasien dengan berarnai-ramai dalam satu 
karnar pemeriksaan. Menurut saya, semua orang sakit ingin pelayanan yang 
maksimal, tapi tidak dilakukan. Pasien, sebenarnya ingin banyak bertanya tentang 
penyakitnya, tapi orang dalam satu kamar banyak dan ramai-ramai, kesempatan 
konsultasi dengan tuntas dan memuaskan tidak diperolehnya. Harapannya, dokter 
spesialis ditarnbah, supaya tidak berdesak-desakan di kamar pemeriksaan dan 
masyarakat betul-betul puas dengan pelayanan yang diberikan (Pesertal 1, FGD 
November 20 12 kelompok TM). 



Jadi demikianlah ketidakpuasan (dissatisfaction) pelayanan publik sektor kesehatan, 

yang dalam kuantitatif berjumlah sebanyak 78,5% tersebut, dalam ungkapan masyarakat secara 

kualitatif, yaitu merangkumi aspek obat yang mahal dan tidak disampaikan (delivery) secara 

penuh, rujukan ke rumah sakit besar yang terbatas, aspek sikap pegawai kesehatan yang belum 

berorientasikan pesakit (pasien) secara baik, aspek jurnlah dan profesionalisme petugas medik 

yang belum memadai, fasilitas fisik dan masa konsultasi masyarakat yang belum mencukupi, 

serta informasi pelayanan yang belum lengkap dan sampai secara tuntas dan adanya perilaku 

sangat tidak puas (very dissatisfiction) di kalangan masyarakat yang mampu atau kaya. 

Seinentara ungkapan yang puas (satisfaction) dalam pelayanan kasehatan dapat 

diperhatikan ungkapan bahwa "Manuruik b a n ,  barubek indak mengaluaan dana saketek juo 

doh, nan alah mancuho!. Keceknyo, kawan tu lai pueh pak" (Peserta 1, FGD 17 November 

20 12 kelompok MM). Artinya, berdasarkan kawannya, berobat tidak mengeluarkan dana sedikit 

pun, bagi yang telah mencoba! kata kawannya itu ada puas pak. 

Kalau minta rujuak ka  rumah sakik gadang, resep di lua hali sorang. Suntik-inpus 
ndak mambaie doh. Ambo operasi usus huntti lai puu.7 pelayanannyo. Barubek ka 
puskesmas lai elok. (Peserta 2, FGD 17 November 20 12 kelompok MM).Minya, 
kalau meminta rujukan ke rumah sakit (RS) yang besar, resep di luarlyang tidak 
terdapat di RS beli sendiri. Bersuntik dan berinfus tidak membayar. Saya operasi 
usus buntu, ada puas pelayanannya. Berobat ke Puskesmas (pusat kesehatan 
masyarakat) ada eloknya juga. 
Kemudian refleksi yang agak puas, karena adanya respon positif terhadap ketidakpuasan 

masyarakat, terungkap dalam kutipan berikut. 

Salah satu manfaat reformasi adalah dulu rakyat takut ke pemerintah, Kini 
pemerintah yang takut ke kita. Pernah kejadian, pelayanan rawat inap yang kurang 
baik lalu ketika itu datang walikota, awak sahuik, berangnyo ka p e r m ~ a l  lu (saya 
sarnpaikan, marah pak Walikota ke perawat tersebut = peneliti). Jadi suara kita 
sekarang didengarkan oleh pemerintah. Lumayanlah jadinya pelayanan kesehatan 
itu di Padangpanjang (Peserta 3, FGD 1 7 November 20 12 MM). 



Kepuasan yang tipis seperti di atas juga terungkap dalam pernyataan informan kelompok 

masyarakat Miskin pada FGD 17 November 2012 oleh peserta 10, dalam bentuk lain, seperti 

berikut. 

Kalau di bandingkan antara pelayanan rumah sakit pemerintah dengan pelayanan 
pendidikan oleh pemerintah, maka pelayanan kesehatan sedikit lebih baik. Tentu 
pelayanan kesehatan tersebut menjadi ha1 yang agak baru di kota ini. Puaslah 
rasanya sedikit. Tapi jangan tanggung-tanggung atau setengah hati 
memperhatikan kesehatan masyarakat ini. 
Namun ungkapan yang lebih puas dari yang dikemukakan di atas, terlihat dari seorang 

yang berumur lebih tua, walaupun kepuasannya itu agak terpaksa, seperti tergambar berikut ini. 

Ambo lah hiduik 60 tahun, yo iko baru nan mancubo ka rumah sakikyang banyak 
kafonggarannyo. Mungkin walikota awak urang rumah sakik atau dokrer 
kesehatan, makonyo program ko manjadi penting. Salamo ko ambo cuman 
berubek ka puskesmas, dan kalau ndak sanang, awak pai ba-uruik dan ubek 
kampuang se. Bukan ndak tahu ka rurnah sakik tu lahiah rancak tapi ndak ado 
ib.. . ( jari tangannya digesek-gesekannya) (Peserta 1 1, FGD 1 7 November 20 1 2 
MM). 
Artinya, saya sudah berumur 60 tahun, ya inilah baru yang mencoba ke rumah sakit yang 

banyak kelonggaranyakemudahannya. Mungkin walikota kita ini dokter rwnah sakitkasehatan, 

makanya program ini menjadi penting. Selama ini saya hanya berobat ke puskesmas, kalau tidak 

sembuh saya pergi berurut dan obat kampung saja. Bukan tidak tahu ke rumah sakit itu lebih baik 

tapi tidak ada ini! (jari tanganya digesek-gesekannya menyimbolkan uang tidak punya). 

Kepuasan yang lebih agak tegas, diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat dalam FGD 

November 20 12 seperti berikut. 

Khusus masyarakat RT 2 GM, sepanjang penilaian saya, mereka sudah cukup 
merasa puas dengan apa yang diberikan pemerintah mengenai kemudahan 
berobat. Alasannya ada tiga macam; pertama, adanya program Jamkesmas 
(jaminan kesehatan masyarakat) dari pemerintah; kedua, ada pula program 
pemerintah yang disebut dengan Jarnkesda (jarninan kesehatan daerah), dan 
ketiga, ada lagi yang diprogramkan dengan nama JKMPP (jaminan kesehatan 
masyarakat Padang Panjang) atau disebut juga dengan Askeskom (asuransi 
kesehatan komunitas). Akhimya masyarakat Padangpanjang terbagi habis dalam 
semua program, seluruh masyarakat Padangpanjang gratis untuk berobat (Peserta 
I ,  FGD November 20 12 kelompok TM). 



Kepuasan serupa di atas, yaitu dengan harapan perlu adanya perbaikan hal-ha1 yang tidak 

dipuasi, atau dengan kata lain ketidakpuasan yang ada dapat dibiarkan oleh masyarakat, seperti 

ungkapan berikut. 

Sepanjang yang saya lihat di lingkungan saya, pelayanan kesehatan di 
Padangpanjang ini sudah sangat memuaskan masyarakat. Posyandu (pusat 
pelayana terpadu untuk anak urnur bawah lima tahun), klinik bersalin, cek 
jantung, cek gula, ada lagi posyandu untuk lansia (lanjut usia), makan tambahan 
bagi anak yang rawan gizi, dan berbagai pengarahan sudah dilakukan pemerintah, 
semuanya disediakvl dengan sebuah dinas yaitu dinas kesehatan. Karena saya 
sering ikut sosialisasi itu semua, maka saya yakin di tempat lain, di RT lain juga 
dilakukan ha1 yang sama. Tapi kita tidak boleh pula menutup mata bahwa 
pelayanan kurang memadai, ya ... tapi tetap kita tambah dan perbaiki. Menurut 
pengamatan saya yang merasa tidak puas itu adalah masyarakat yang mengidap 
penyakii kronis (Peserta 7, FGD November 20 12 kelompok TM). 
Sejalan dengan itu juga diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat dari pejabat RT (Rukun 

Tetangga) Bukit Surungan dalam FGD November 2012 seperti berikut. 

Pandangan saya bahwa pemerintah sudah berusaha serius untuk melayani 
kesehatan masyarakat ini. Ada Posyandu, Puskeskel (pusat kesehatan keluarga), 
bidan desa sudah ada, jadi banyak masalah kesehatan masyarakat yang telah bisa 
ditangani, tidak ada masalah lagi. Menurut saya bagi yang yang menderita 
penyakit kronis, mengapa ke puskesmas, langsung saja ke UGD (Unit Gawat 
Darurat). Saya kira, masalahnya cuma informasi ini yang tidak diketahui 
masyarakat. Seperti, antara yang dilayani di poli dengan yang di UGD memang 
berbeda. Namun demikian semuanya sepakat saja kita, ha1 itu perlu ditingkatkan 
terus (Peserta 9, FGD November 2012 kelompok TM). 

Melalui ungkapan kelompok Tokoh Masyarakat dan kelompok Masyarakat Miskin dalam FGD 

tanggal I7 dan 24 di atas dapat difahami bahwa kepuasan masyarakat tersebut memang 

kelihatan tidak terlalu menguat dan itupun jumlahnya dalam penemuan kuantitatif hanya 1,2%. 

C. Gambaran Tingkat Suasana Politik Organisasi dalam Sektor Kesehatan Kota 

Politik organisasi (organiszationalpolitic) sebagai variabel tidak terikat memiliki enam indikator 

yaitu; tujuannya untuk beberapa orang saja (the purposes of only a few individuals), pilih kasih 

~ v o r i f i s m ) ,  terpengaruh oleh tekanan politik (affecfed by politicalpressures), adanya kompetisi 

klik (click competition- clandestine), penyimpangan kepentingan organisasi (deviation of the 

organizational interesf) dan pembahagian tugas yang tidak jelas. 



Semua indikator politik organisasi di atas sebagai ukuran penilaian masyarakat melalui 

angket yang mereka isi, telah dikumpulkan datanya secara kolektif, seperti yang diklasifikasikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.23. Keadaan Variabel Politik Organisasi 
No. 
1. 

Somber: Survey Data 

2. 

Tabel di atas, ternyata menunjukkan bahwa suasana politik organisasi dalam organisasi 

Keadaan 
Tinggi 

dinas yang dinilai oleh masyarakat, keberadaatmya cenderung rendah. Ada sebesar 55,06% yang 

Rendah 
Jumlah  

berada dalam kategori rendah dan 44,94% yang dalarn kategori tinggi. Dengan demikian dapat 

f 
488 

dikatakan bahwa organisasi pelayanan sektor kesehatan pemerintah Padangpanjang, relatif 

598 
1086 

cenderung mampu menciptakan birokrasi pelayanan yang tidak pilih kasih, tidak terpengaruh 

Prosentase 
44,94 

dengan tekanan politik dan tidak berlakunya kompetisi klik dalam agen pelayanan pemerintah 

Ket. 
Rerata= 

55,06 
100,O 

daerah secara kuat atau tinggi. 

43,ll 

D. Pengaruh Politik Organisasi terhadap Kepuasan Masyaraakat 

1. Normalitas dan Lineritas Data 

Normalitas data dan lineritas data, untuk keperluan analisis regresi dan multi regresi merupakan 

persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Persyartan klasik ini telah dianalisis dengan program 

SPSS Kalmogorov-Smirnov Z. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel datanya normal 

dan liner. Justeru itu analisis regresi dapat dilanjutkan. Untuk grafik histogram dengan kurva 

normalnya dan lineritas tersebut dapat dikemukakan garnbar berikut. 



Gambar 4.4. Histogram Kurva Nonnalitas 

Histogram 

Dependent Variable: Kepuasan Diskofirmasi 
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Gambar 4.5. Keadaan Lineritas Data Penelitian 

Nonnal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Kepuasan Disknfirrnasi 

Observed Cum Prob 



2. Pengujian Hipotesis 

Sebagaimana diketahui, dalam bab 1 telah diformulasikan hipotesis kpenelitian ini yang 

dinyatakan dengan bentuk hipotesis alternatif (Ha) bahwa "terdapat pengaruh yang berarti secara 

negatif dari suasana politik organisasi yang te rjadi terhadap tingkat kepuasan masyarakat dengan 

pelayanan sektor kesehatan di Padangpanjang" 

Berdasarkan data yang telah dimasukkan dalam mekanisme simple-regression untuk 

melihat pengaruh Politik Internal Organisasi terhadap Kepuasan Masyarakat, maka diperoleh 

ringkasan model yang menunjukkan nilai R, R Square dan nilai Adjusted R Square seperti 

tercantum dalam tabel berikut. 

b Dependent variable: ~ e ~ u a s a n  
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 

Tabel 4.24 Nilai Kontribusi R, R Square dan Adjusted R Square 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R adalah 10,5%. R Sqzlare sebesar 1,1% 

Model 

1 

dan nilai Adjusted R Square diperoleh 1%. Artinya, terdapat sebanyak 1% kontribusi variabel 

bebas Suasana Politik Organisasi terhadap variabel Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan 

a Predictors: (Constant). Kesehatan 

R 

.105(a) 

sektor kesehatan kota. Jika nilai tersebut diuji dengan F, maka h a i l  analisisnya dapat dilihat 

sebagai beri kut. 

R Square 

.011 

Adjusted R 
Square 

.010 

Tabel 4.25. Uji F ANOVA(b) 

Model 

Std. Error of 
the Estimate 

2.372 

Durbin-Watson 

1.587 

Sum of 
Squares 

1 Regression 

Residual 

Total 

df 

a Predictors: (Constant), Kesehatan 
b Dependent Variable: Kepuasan 
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 

68.006 

6098.120 

6166.126 

Mean Square 
1 

1084 

1085 

F 
68.006 

5.626 

Sig. 

12.089 .OO 1 (a) 



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F dengan df 111084 (F 1,1084) adalah 

12.089 dan ternyata pengaruhnya signifikan pada taraf signifikansi 0,01%. Dengan demikian 

dapat dipercaya secara akademik bahwa suasana politik organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan kota, dengan tingkat kepercayaan 99%. 

Sementara kekuatan pengaruh variabel bebas Suasana Politik Organisasi ini terhadap kepuasan 

masyarakat dapat diketahui melalui tabel berikut. 

I Kesehatan 1 -.046 / .013 ( -.lo5 1 -3.477 1 .001 1 

Model 

I 
1 (Constant) 

a Dependent Variable: Kepuasan 
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 

Unstandardized 
Coefficients 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa nilai Standard Coefficients Beta variabel 

Sig. 
Standardized 
C o e f f m s  

ti 

-3.032 

bebas Suasana Politik Organisasi adalah sebesar (-10,5%) dengan P < 0,001. Variabel bebas 

t 

Suasana Politik Organisasi telah memunculkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

Std. Error 
.200 

masyarakat dengan Adjusted R Square sebanyak 1 %, sedangkan kekuatan pengaruhnya dengan 

Standard Coeficients Beta yang sebesar -10,5% memberikan penjelasan kepada kita bahwa 

Beta 

setiap turunnya satu persen nilai perilaku politik organisasi dalarn birokrasi sektor kesehatan kota 

akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 10,5%. Begitu pula sebaliknya, bila perilaku 

-1 5.170 

politik birokrasi sektor kesehatan kota meningkat 1% (setiap 1%) akan menurunkan kepuasan 

,000 

masyarakat sebesar 10,5%. 

Jika hasil di atas dikaitkan dengan hipotesis penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa 

hasil regresi yang menunjukkan signifikan pada taraf 0,001 itu mengakibatkan Ha diterima. 

Dengan demikian berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari variabel Suasna Politik 



Internal Organisasi terhadap variabel terikat kepuasan masyarakat pada taraf kepercayaan 99% 

atau signifikansi 0,001, dengan kontribusinya sebesar -1,0%. Jadi dengan demikian, variabel 

Politik Internal Organisasi dapat menjadi penjelas dan prediktor bagi variabel kepuasan 

masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan pemerintah kotah. 

Lebih lanjut dapat difahami bahwa jika Variabel Suasana Politik Internal Organisasi 

yang beratribut; tujuannya hanya untuk beberapa orang saja, pilih kasih, terpengaruh oleh 

tekanan politik, adanya kompetisi klik, penyimpangan kepentingan organisasi, pembagian tugas 

yang tidak jelas yang semakin meningkat, maka semua atribut Suasana Politik Internal 

Organisasi ini akan menyebabkan semakin menurunnya tingkat kepuasan masyarakat dim 

sebaliknya juga berlaku. Jika dilihat dari Beta-nya dapat lagi difahami bahwa setiap perubahan 

satu standard deviation dalam variabel Suasana Politik Internal Organisasi sebagai prediktor, 

maka berpengaruh sebesar - 10,5% standard deviation pada Kepuasan Masyarakat sebagai 

variabel criterion. 

Secara lebih rinci di bawah ini diringkas hasil pengaruh masing-masing indikator 

Suasana Politik Organisasi tersebut terhadap kepuasan masyarakat. Perhatikan table 4.27 di 

bawah ini. 

Berdasarkan tabel 4.27 di bawah dapat diketahui bahwa dari enam indikator politik 

internal-organisasi tersebut maka indikator 1 (the purposes of only a few individual) merupakan 

indikator utama dari variabel suasana politik organisasi ini dengan Adjusled R Square dan 

Betanya masing masing 1,4% dan -12,3%. Kemudian diikuti oleh indikator 2 (favoritism), 6 

(ambiguity job description), 4 (click competition-clandestine), 5 (deviation of the organizational interest) 

dan 3 (affected by political pressures) seperti terlihat dalam tabel 4.27 tersebut. 



Tabel 4.27. Ringkasan Pengaruh Masing-masing Indikator Politik Organisasi 

Politlk Internal-Organisasi(X) 

lndikator 1: tujuan yang hanya 
untuk beberapa orang saja 
(the purposes of only a few 
individuals) 
lndikator 2: pilih kasih 
(favoritism) 
lndikator 3: terpengaruh oleh 
tekanan politik (affected by 
political pressures) 
lndikator 4: adanya kornpetisi 
klik (click competition- 
clandestine) 
lndikator 5: penyirnpangan 
kepentingan organisasi 
(deviation of the 
organizational interest) 
lndikator 6: pernbagian tugas 
yang tidak jelas (ambiguity job 
description) 

Vaariabel Y 

Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat 

Adjusted R 
Square 

.014 

(1,4%) 

.010 

(110%) 

.001 
(0,1%) 

-004 
(0,4%) 

.003 

(0,3%) 

.004 

(0,4%) 

Beta 

-.I23 
(-12,3%) 

-.I03 
(-10,3%) 

-.045 

(-4,5%) 

-.070 

(-7%) 

-.066 

(-6,6%) 

-.073 

(-7,3%) 

Sig. 

.OOO 

(0,001) 

.001 

(0,1%) 

.042 

(4,2%) 

.022 

(2,294) 

.029 

(2,9%) 

.017 

(1,7%) 



BAB V 
DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Kepuasan Masyarakat 

Sebagaimana temuan atau hasil penelitian ini pada bab empat bahwa masyarakat sebagi penilai 

eksternal tentang efektifitas pelayanan sektor kesehatan kota telah membuktikan bahwa mereka 

hanya puas sebanyak 1,2% saja terhadap pelayanan sektor kesehatan yang disediakan kota, dan 

20,3% netral (tidak merasakan ketidakpuasnnya dan juga tidak merasakan kepuasamya). 

Kemudian selebihnya yaitu sebesar 78,5% menyatakan ketidakpuasannya dan sangat tidak puas. 

Hal ini sangat jauh dari visi Padangpanjang yang ingin menciptakan hidup sehat secara Islami 

dan menjadi tujuan pelayanan kasehatan dari masyarakat daerah lain. Bila diukur dari misi dinas 

yang menyediakan layanan kesehatan ini, maka nampaknya masih jauh dari kenyataan, dimana 

misinya diantaranya adalah mewujudkan Padangpanjang: (I) jaminan pelayanan kasehatan yang 

berkualitas, dan (2) menyediakan fasilitas pelayanan kasehatan yang mudah dijangkau, bermutu 

dan profesional (Renstra Dinas Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 & 2009-20 1 3), 

di samping juga jauh dari tujuan yang ditetapkan kota yaitu: ( I )  menjadikan pelayanan kasehatan 

sebagai pusat rujukan dan tujuan pelayanan kasehatan di wilayah Sumatera Bagian Tengah, (2) 

peningkatan derajat kasehatan masyarakat mandiri, dan (3) mewujudkan program kasehatan 

yang tertuang dalarn program Millenium Development Goal S -MDG'S (Renstra Dinas 

Kasehatan Kota Padangpanjang Tahun 2009-20 13). 

Temuan pada bab empat tentang kepuasan masyarakat dilihat dari aspek demografi, maka 

telah ditemukan bahwa aspek demografi tertentu (umur, status perkawinan, pendidikan, dan 

tingkat penghasilan) berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat dan aspek-aspek tertentu 

(jantina, agama, etnik, status kemiskinan di kota dan keyakinan politik yang dianut) tidak 

berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat. Bila diukur dari pemerataan layanan kesehatan 
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kota maka ha1 ini belum tercapai dengan baik. Kebijakan kota yang telah ditetapkan dalam rensra 

kota pada sektor kesehatan mengarahkan pembangunan kasehatan Padangpanjang untuk 

mewujudkan pusat pelayanan kasehatan bertaraf internasional dengan lima cara: perlama, 

mewujudkan Kota Padangpanjang sebagai kota tujuan pelayanan kasehatan di wilayah Sumatera 

Bagian Tengah. Kedua, memberikan jaminan pelayanan kasehatan yang berkualitas bagi seluruh 

masyarakat. Ketiga, peningkatan angka harapan hidup di Kota Padangpanjang. Keempat, 

penataan sistem informasi kasehatan yang lebih baik dan komprehensif. Terakhir (kelima), 

peningkatan jangkauan kualitas dan pemerataan pelayanan kasehatan (Renstra Dinas Kasehatan 

Kota Padangpanjang Tahun 2004-2008 dan 2009-201 3). 

Setelah ditelusuri melalui FGD maka secara kualitatif maka ada beberapa yang belum 

dipuasi masyarakat yaitu aspek obat yang mahal dan tidak disampaikan (delivery) secara penuh, 

rujukan ke rumah sakit besar yang terbatas, aspek sikap pegawai kesehatan yang belum 

berorientasikan pesakit Qasien) secara baik, aspek jumlah dan profesionalisme petugas medik 

yang belum memadai, fasilitas fisik dan masa konsultasi masyarakat yang belum mencukupi, 

serta informasi pelayanan yang belum lengkap dan sampai secara tcntas dan adanya perilaku 

sangat tidak puas (very dissatisfacfion) di kalangan masyarakat yang mampu atau kaya. 

Kondisi-kondisi yang diungkapkan masyarakat ini tentu disebabkan masih terbatasnya tenaga 

medik hanya 357, (yang dokter hanya 40 orang) berbanding jumlah masyarakat yang lebih 51 

ribu orang, serta sarana yang terbatas seperti terlihat pada tabel 4.1. Disamping juga persediaan 

obat yang kurang memadai, seperti ungkapan masyarakat dari FGD (masih banyak yang 

membeli obat di apotik luar). 



B. Gambaran Suasana Politik Organisasi 

Politik Organisasi (organiszational politic) sebagai variabel tidak terikat yang enam indikator 

yaitu; tujuannya untuk beberapa orang saja (the purposes of only a few individuals), pilih kasih 

@oritism), terpengaruh oleh tekanan politik (affected by political pressures), adanya kompetisi 

klik (click competition- clandestine), penyimpangan kepentingan organisasi (deviation of the 

organizational interest) dan pembagian tugas yang tidak jelas. Temuan dalam bab empat 

menunjukkan sedikit cenderung rendah yaitu sebanyak 55,06% dan tinggi sebanyak 44,94%. 

Artinya suasana politik dalam birokrasi sektor kesehatan relatif terkendali. Akan tetapi yang 

idealnya, birokrasi yang netral terhadap hal-ha1 yang berkaitan dengan indikatc-r- politik 

organisasi ini mesti diupayakan sesuai denga Wiberian yang dikenal dengan impersonal. Bila 

diukur dengan birokrasi yang ideal ini maka masih ada sekitar 44,94% lagi politik organisasi ini 

yang harus dieliminir dalam proses organisasi pelayanan sektor kesehatan kota. 

C. Pengaruh Politik Organisasi terhadap Kepuasan Masyarakat 

Politik organisasi sebagai variabel bebas, terbukti menjadi sebuah variabel yang absolut 

dipertimbangkan sebagai variabel tidak terikat terhadap variabel terikat kepuasan masyarakat 

dengan pelayanan seltor kesehatan pemerintah kota, sebagaimana ha i l  uji hipotesis dalam bab 

empat. Artinya, pengaruh politik organisasi terhadap kepuasan ternyata bersifat negatif, semakin 

tinggi suasana politik organisasi dalam birokrasi penyelenggara pelayanan sektor kesehatan pada 

pemerintah kota, maka semakin menurun kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang 

disediakan atau berikan. Sebaliknya semakin rendah suasana politik organisasi dalam birokrasi 

penyelenggara pelayanan sektor kesehatan kota, maka akan mempertinggi kepuasan masyarakat 

dengan pelayanan sektor kesehatan pemerintah kota tersebut. 

Temuan di atas sesuai pula dengan temuan Vigoda-Gadot (2006) sebagai variabel tidak 

terikat (independent variable) terhadap kepuasan masyarakat atau terhadap "citizen ' summary 
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judgment about the product or  service" sebagai variabel terikatnyayang membuktikan bahwa 

terdapat korelasi negatif yang sgnifikan antara suasana politik organisasi dengan kepuasan 

masyarakat, dengan kontribusi -19% (h.295). Kesimpulannya adalah politik internal organisasi 

adalah prediktor langsung pada kepuasan dengan pelayanan 01.300) dan ini didukung oleh 

Nalbandian 1980 seperti direviu oleh Vigoda-Gadot. Kemudian Vigoda-Gadot tahun 2003 juga 

telah menyimpulkan juga bahwa pemerintah daerah penuh dengan politik internal, dan inilah 

salah satu pembedanya yang subsknsial dengan sektor privat dalam melayani kepuasan 

stakeholdersnya yang beragarn (Vigoda-Gadot, 2006:301). 

Sebenarnya menurut Mintzberg (1983) terdapat lima sistem yang beropcmi dalam 

internal organisasi itu yaity Sistem Birokrasi, Sistem Supervisiffersonal, Sistem Kepakaran, 

Sistem Ideologi dan Sistem Politik. Tiga sistem terakhir adalah bersifat informal dan tetap 

mempengaruhi beroperasinya organisasi. Politik organisasi yang dikaji disini masuk dalam apa 

yang disebut Mintzberg dengan sistem politik tersebut. Sistem ini hadir dalam organisasi secara 

infonnal, sebagai kenyataan yang memang ada di dalam sesebuah organisasi manapun. Selarna 

orang-dalam (insiders) organisasi tetap taat, maka sumbangannya pada keperluan (tujuan) 

organisasi tetap besar. Namun orang-dalam (insiders) tidak selalu sangat taat. Mereka juga 

merupakan sumber pengaruh (influencers) guna memenuhi keperluan sendiri, hampir tidak 

berdaya (lengai) mencapai keperluan organisasi yang lebih besar. Seseorang yang menerima 

delegasi kuasa atau otoritas akan membuat keputusan-keputusan, sama ada di level pengurus 

tengah, analis-teknostruktur, orang-orang staff (stafer.7) ataupun operator sebagai kuasa 

pengurusan eksekutif. Sistem politik dalam organisasi dapat menggantikan tempat otoritas 

formal melalui kuasa politik yang disusun dalam permainan politik (political games) orang- 

orang dalaman (insiders) secara tidak rasmi, proses yang tidak diakui, dengan surnber pengaruh 



dari dalarn organisasi itu. Kononnya, orang-orang dalarnan organisasi berupaya memuaskan 

keperluannya yang sempit itu. 

Karena pengaruh politik organisasi bersifat negatif, maka DuBrin (1990) mengatakan 

bahwa organisasi yang unggul (excellence) wajib membebaskan diri dari politik organisasi. Hal 

ini disetujui pula oleh Yusof (2001 : 1 1) yang menyimpulkan bahwa politik organisasi lebih 

banyak mendatangkan pengaruh negatihya, mudharat atau masalah (problem) berbanding 

positifnya, manfa'at atau faedah yang bekal diperoleh. Sebab Yusof melihat bahwa politik 

organisasi menonjolkan tujuan pribadi walaupun terpsksa menggunakan orang lain. Pengamalan 

politik organisasi akan berlaku konflik dan kekeliruan karena adanya agenda indirridu yang 

tersembunyi, wujudnya kecelaruan sebagai akibat gelagat-gelagat yang sukar dihalang dan 

persaingan menang-kalah. Ada proposisi yang menarik dari Yusof ini yaitu "semakin tinggi dan 

signifikan ganjaran yang diharapkan maka semakin licik, licin, lincah dan ligat gelagat politik 

yang akan dimainkan". Yusof menegaskan bahwa sungguhpun politik internal organisasi tidak 

dapat dielakkan, akan tetapi tidak bermakna klik atau kelompok kecil yang punya tujuan sendiri 

memperaktekan nepotisme dan kronisme. Karena dua ha1 ini akan menghilangkan semangat 

keterlibatan dan rasa memiliki pekerja lain (luar klik), menghalang komitmen yang tinggi, 

menurunya kepuasan kerja dan menjejaskan kesetiaan mereka (Yusof, 200 1 :262-264). Orang 

orang yang menjalankan organisasi lebih banyak melakukan hubungan dengan orang orang yar?g 

sevisi politik dan seideologis dengannya. Konspirasi dan konfigurasi politik seideologi bekal 

terjadi secara intents, disamping berusaha melakukan perangkulan friksi dan faksi lain dengan 

melakukan negosiasi, yang menghabiskan energi dan waktu sehingga di sinilah terjadinya 

perselingkuhan yang dikatakan Yusof di atas dengan nepotisme dan kronisme, oleh Minztberg 

(1 980) disebutnya pengurus publik yang watak politik (the political manager). 



Di Indonesia, budaya pemerintah daerah masih tidak transparan, tidak akuntabel dan 

masih memiliki hasil pembelaj aran yang negati f dari pengalaman intervensi partai politik dan 

militer yang berkuasa selama 32 tahun (semasa orde baru), yang menyebabkan tujuan pelayanan 

menjadi tidak jelas memihak publik atau masyarakat. Mereka masih minta dilayani, dan sangat 

peduli pada pimpinan partai politik (Dwiyanto, 2006, Wasistiono, 2003). Pengalaman buruk 

selama Orde Baru, karyawan pemerintah (PNS) sebagai kendaraan politik Golkar, telah 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik, terjadinya bias pilih-kasih latar belakang partai politik 

ini, dengan mudah terbaca pada pemerintah daerah kabupaten dan kota, misalnya dalam 

pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau penerimaan Serbagai jenis bantuan pemerintah, 

seperti Kredit Usaha Kecil dan sebagainya (Subarsono, 2006). 

Akhirnya secara khusus konsep konstruk dan variabe! politik organisasi, baik secara 

teoritik maupun secara empirik dan juga baik menurut penelitian ini ataupun penelitian 

sebelumnya dapat dipertimbangkan menjadi variabel yang mutlak untuk usaha peningkatan 

kepuasan masyarakat oleh agzn-agen pelayanan publik pada pemerintah daerah. 



BAB VI 
PENUTUP 

Berdasarkan bab empat dan lima sebelumnya, dapat ditarik bebarapa kesimpulan dan 

dikemukakan saran saran sebagai berikut. 

A. Simpulan 

1.  Kepuasan masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan di Padangpanjang, dapat 

digambarkan dengan tiga bentuk yaitu (1) secara umum terbukti bahwa masyarakat pada 

umumnya tidak puas dan sangat tidak puas berjumlah 78,5%, netral (antara puas dan 

tidak puas) sebanyak 20,3% dan hanya 1,2% yang merasa puas (tabel 4.4). meskipun 

pemerintah kota telah memprogramkan Jamkesmas untuk semua masyarakat atau 

menggratiskannya sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah kota itu sendiri. Jadi 

efektifitas program kota dinilai secara eksternal oleh pengguna belum optimal. (2) secara 

lebih detil dilihat dari aspek-aspek demografis, maka kepuasan masyarakat tersebut 

berkorelasi dengan aspek-aspek demografi tertentu (umur, status perkawinan, 

pendidikan, dan tingkat penghasilan) dan tidak berkorelasi pula dengan aspek demografi 

tertentu yaitu aspek jantina, agama, etnik, status kemiskinan di kota dan keyakinan 

politik yang dianut. Jadi pelayanan sektor kesehatan di kota ini belurn merata, meskipun 

kota ingin menjangkau semua masyarakat yang ada di kota ini, (3) ungkapan 

masyarakat tentang ketidakpuasannya dengan pelayanan sektor kesehatan ini tersimpul 

dalam beberapa ha1 berikut; obat yang mahal dan tidak disampaikan (delivery) secara 

penuh, rujukan ke rumah sakit besar yang terbatas, aspek sikap pegawai kesehatan yang 

belum berorientasikan pesakit (pasien) secara baik, aspek jumlah dan profesionalisme 

petugas medik yang belum memadai, fasilitas fisik dan masa konsultasi masyarakat yang 

belum mencukupi, serta informasi pelayanan yang belum lengkap dan sampai secara 
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tuntas dan adanya perilaku sangat tidak puas (very dissatisfaction) di kalangan 

masyarakat yang mampu atau kaya. 

2. Suasana politik organisasi dalam organisasi dinas kesehatan dan jajarannya sebagai 

penyedia pelayanan sektor kesehatan dapat digambarkan secara kuantitatf bahwa 

organisasi pelayanan sektor kesehatan pemerintah Padangpanjang, relatif cenderung 

marnpu menciptakan birokrasi pelayanan yang (1) tidak pilih kasih, (2) tidak 

terpengaruh dengan tekanan politik, (3) tidak terjadinya kompetisi klik dalam agen 

pelayanan kesehatan pemerintah kota secara kuat, (4) tidak terjadi penyimpangan 

kepentingan organisasi, (5) sudah tercipta pembagian tugas yang jelas dm (6) tujuan 

tidak hanya untuk orang tertentu. Suasana dan kondisi ini telah terjadi sebesar 55,06%. 

Masih ada suasana politik organisasi yang berlawanan dengan ha1 tersebut sebanyak 

44,94% lagi. Jadi suasana politik dalam birokrasi sektor kesehatan relatif terkendali. 

Akan tetapi yang idealnya, birokrasi yang netral terhadap hal-ha1 yang berkaitan dengan 

indikator politik orgariisasi ini mesti diupayakan sesuai denga Wiberian yang dikenal 

d e ~ g a n  impersonal. Bila diukur dengan birokrasi yang ideal ini maka masih ada sekitar 

44,94% lagi politik organisasi ini yang hams dieliminir dalam organisasi pelayanan 

sektor kesehatan kota. 

3. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari variabel Suasna Politik Organisasi 

terhadap variabel terikat kepuasan masyarakat pada taraf kepercayaan 99% atau 

signifikansi 0,00 1, dengan kontribusinya sebesar - 1,0%. Jadi dengan demikian, variabel 

Politik Internal Organisasi dapat menjadi penjelas dan prediktor bagi variabel kepuasan 

masyarakat dengan pelayanan sektor kesehatan pemerintah kota. Jika variabel Suasana 

Politik Organisasi yang beratribut; tujuannya hanya untuk beberapa orang saja, pilih 



kasih, terpengaruh oleh tekanan politik, adanya kompetisi klik, penyimpangan 

kepentingan organisasi, pembagian tugas yang tidak jelas yang semakin meningkat, 

maka semua atribut Suasana Politik Organisasi ini akan menyebabkan semakin 

menurunnya tingkat kepuasan masyarakat dan sebaliknya juga berlaku. Jika dilihat dari 

Beta-nya dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan satu standard deviation dalam 

variabel Suasana Politik Organisasi sebagai prediktor, maka berpengaruh sebesar -1 0,5% 

standard deviation pada Kepuasan Masyarakat sebagai variabel criterion. Hal ini 

mendukung hasil penelitian para ahli tentang ha1 ini sebelurnnya. 

Secara lebih rinci di bawah ini diringkas hasil pengaruh masing-maskg indikator 

Suasana Politik Organisasi tersebut terhadap kepuasan masyarakat. Dari indikator politik 

organisasi tersebut maka indikator pertarna the purposes of only a few individual 

merupakan indikator utama dari variabel suasana politik organisasi ini dengan Adjusled 

R Square dan Betanya masing masing 1,4% dan -12,3%. Kemudian diikuti oleh 

indikator 2 ,6 ,4 ,  5 dan 3 (lihat 2abel4.27). 

B. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas, maka direkomendasikan hal-ha1 sebagai berikut. 

1. Secara praktis direkomendasikan bahwa masih banyak peluang kota untuk 

melakukan peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan sektor kesehatan 

kota, yaitu merubah dari yang netral ke tingkat kepuasan sebesar 20,3% dan dari 

yang tidak puas ke tingkat puas sebesar 78,5%. Tentu dengan mernpertajam program 

kota dengan cara merespon positif keluhan masyarakat sesui temuan kualitatif di 

atas. Disamping kota hams menurunkan suasana politik organisasi yang masih 

berpotensi tinggi sebesar 44,94% sehingga dieliminir dengan melakukan pembinaan 



organisasional dan SDM serta fasilitas sehingga terjadi penurunan terhadap enam 

indikator politik organisasi tersebut hingga titik nol. 

2. Secara teoritik, konsep dan konstruk yang ingin dibangun melalui penelitian lebih 

lanjut adalah mengetes terus menerus dalam berbagai konteks budaya dan sektor 

pelayanan publik, bahkan dilakukan perbandingan antar konteks budaya dan multi 

sektor supaya pengaruh negatif suasana politik organisasi terhadap berbagai 

pelayanan publik dapat semakin stabil dan berkembang. 
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