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ABSTRAK 

 

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam standar 

pelayanan minimal rumah sakit sehingga kepuasan pasien merupakan hal yang 

sangat penting bagi sebuah rumah sakit. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit adalah service convenience, yaitu 

persepsi pasien mengenai waktu dan usaha yang berkaitan dengan pembelian atau 

pemakaian jasa yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan antara service convenience dengan kepuasan pasien. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

cross sectional. Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lemeshow 

(1991), yaitu sebesar 72 pasien dan diambil dengan cara accidental sampling. 

Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner yang disampaikan melalui 

wawancara. Variabel bebas pada penelitian ini adalah service convenience yang 

meliputi decision convenience, access convenience, benefit convenience, dan 

postbenefit convenience, sedangkan variabel terikat adalah kepuasan pasien. 

Pengolahan data dilakukan dengan uji korelasi spearman (α= 0,05) 

Hasil penelitian menunjukan mayoritas pasien memiliki penilaian yang baik 

terhadap decision convenience, benefit convenience, dan postbenefit convenience. 

Namun, memiliki penilaian yang kurang baik terhadap access convenience dan 

transaction convenience. Uji statistik menunjukan ada hubungan antara decision 

convenience (p= 0,043), transaction convenience (p= 0,004), benefit convenience 

(p= 0,000), dan postbenefit convenience (p= 0,000) dengan kepuasan pasien. Tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara access convenience (p= 0,164) dengan 

kepuasan pasien.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah decision convenience, transaction 

convenience, benefit convenience, dan postbenefit convenience berhubungan 

dengan kepuasan pasien sedangkan access convenience tidak berhubungan dengan 

kepuasan pasien.  

Kata kunci : kepuasan pasien, service convenience rumah sakit, manajemen rumah

         sakit 
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