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ABSTRAKSI 

Sebagai salah sam alternatif dalarn meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemarnpuan hidup sehat diperlukan adanya pe\ayanan .kesehatan yang berrnutu, 
terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, sehmgga. diperlukan adanya 
peningkatan dari segi kualitas dan pemerataannya. Rumah sakit sebagal salah. s.atu 
penyedia sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tersebut, terutama peralatan fasIli~ 
kesehatan pada pesawat sinar-X unit radiologi rumah sakit di Surabaya sebagaI 
pelanggan Balai Pengarnan Fasilitas Kesehatan Surabaya, cukup pentmg dalam 
memberikan andi! bagi pertumbuhan derajat kesehatan masyarakat secara optmtal dan 
menyeluruh. Karena itu, kondisi maupun fungsi peralatan kesehatan harus memenuhi 
persyaratan peralatan laik pakai dalarn pemakaian, keluaran hasil yang terkendali dan 
mempunyai kemarnpuan yang bandal baik ditinjau dari kttalitas maupun kuantitasnya. 

Dengan dibentuknya Seksi Pengukuran dan Kalibrasi Balai Pengarnan 
Fasilitas Kesehatan Surabaya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka 
diharapkan kesadaran akan pengetahuan yang minim tentang peralatan fasilitas 
kesehatan yang ada di masyarakat dapat diketahui lebih dini dan resiko keselarnatan 
pekerja atau konsumen pemakai langsung dapat dicegah tingkat kesalahannnya 
sekecil mungkin. Jasa konsuitasi, informasi, perbaikan, pengawasan dan perijinan, 
yang diberikan oleh Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan Surabaya dalarn lingkup 
kesehatan, Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1992, tentang kesehatan 
pasal 29, yang mengatakan, bahwa : "Pemerintah meiindungi masyarakat daTi adanya 
alat kesehatan yang tidak memenuhi keamanan, mutu, manfaat". 

Untuk memecahkan masalah penelitian, dalarn penelitian ini dilakukan 
pendekatan kuantitatif, dengan merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan 
pengujian statistik. Variabel-vaTiabel penelitian adalah variabeI-variabel kualitas jasa 
berupa bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara 
simultan dan parsial yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 
pelanggan seksi pengukuran dan kalibrasi Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan 
Surabaya. Pengukuran digunakan skala likert (1-5). Metode penentuan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini, adalah Fixed Sampling dengan teknik statistik 
Unsrestricted random sample pada simple random simple. Data diperoleh penulis 
dengan melakukan observasi lapangan, memberikan kuesioner kepada seluruh 
pelanggan seksi pengukuran dan kalibrasi pada Balai Pengarnan Fasilitas Kesehatan 
Surabaya, dengan cara wawancara dan data intern perusahaan. Data diolah dengan 
program SPSS untuk uji, untuk menguji hipotesis digunakan kolerasi dan regresi 
linier berganda serta uji F dan uji t pada waf signifikasi (a) =0,05. Untuk 
menganalisis lebih mendalarn terhadap postsi kesenjangan variabel digunakan 
diagram uji t dan uji F. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis per variabel, maka dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar terjadi penolakan Ho karena t hitung (4,382) > t label (2.0452) dan 
Fhitung (8,413) > F"'bel (2,55), yang berarti ada pengaruh yang signifikasi antara 
variabel-variabel kualitas jasa terhadap kepuasan konsunten seksi pengukuran dan 
kalibrasi Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Surabaya. Diantara variabel-variabel 
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