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Abstract 

This study aims to perceive proportion of employees and compensation in improving the quality of health service 

towards at Puskesmas Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Quantitative causal methods were used in this study 

as well as unknown population calculation to determine the informants. Data were collected by questionnaire results filled by 

respondents. Process of data analysis were done by data validity and reliability test, multiple linear regression analysis, 

hypothesis test, coefficient of determination, and classic assumption test. Results indicates that ideal proportion of employees 

and compensation have an effect on improving the quality of health services. Based on simultaneously hypothesis testing shows 

the F value of 98.228 with a significance level of 0.001. This results shows that hypothesis were accepted, which means ideal 

proportion of employees and compensation affect simultaneously to the quality of health service. The value of determination 

coefficient (R Square) by 0.670 indicates that 67,0% of proportion of employees (X1) and compensation (X2) were able to 
explain health service quality variable (Y). 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, pelayanan pulik adalah 

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan perundang-undangan. 

Pelayanan publik tersebut diperuntukkan kepada 

seluruh masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, 

dan/atau pelayanan yang bersifat administratif. 

Pelayanan publik tersebut disediakan oleh 

penyelenggara atau penyedia layanan, seperti 

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen, dan/atau badan hokum lain yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang guna 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik agar dapat 

memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. 

Di Indonesia, pelayanan publik diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Menurut Pasal (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik didefinisikan seperti 

berikut : 

“pelayanan publik adalah kegiatan atau 

serangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturang perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara administrasi 

publik.”1 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan suatu upaya 

membantu atau memberi manfaat kepada 

masyarakat melalui penyediaan barang atau jasa 

yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan publik 

juga merupakan pelayanan yang menyangkut 

hubungan antara masyarakat dengan lembaga 

pemerintah sebagai pemberi jasa pelayanan. Oleh 

karena itu, sebagai pemberi pelayanan publik 

pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan 

positif menyangkut pemberian pelayanan agar dapat 

dipastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat 

dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah di 

mata publik. 

Namun, pelayanan publik di Indonesia masih 

belum dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peringkat 

kualitas pelayanan publik Indonesia yang hanya 

menempati posisi 109 dari 180 negara.2 Pelayanan 

publik di Indonesia cenderung memiliki proses 

pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Tidak 

hanya itu, di dalam pelaksanaannya pun ditemukan 

banyak kewenangan yang bersifat tumpang tindih 

antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. 

Sehingga, masih banyak kebutuhan masyakat yang 

tidak terpenuhi dan terakomodasi dengan baik oleh 

2 Medistira. 2015. Pelayanan Publik di Indonesia 

Masih Jelek. [Online] diakses melalui 

www.detik.com 



pemerintah sebagai penyelenggara dan pemberi 

layanan.3 

Kondisi pelayanan publik yang sedemikian 

rupa tentu saja bertentangan dengan tujuan dari 

diselenggarakannya pelayanan publik itu sendiri. 

Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik seharusnya hadir untuk 

mempermudah kegiatan masyarakat, serta 

memastikan keperluan dan kebutuhan masyarakat 

telah tersedia dan terpenuhi dengan baik. Namun 

sebaliknya, kehadiran birokrasi pemberi pelayanan 

justru memberikan penilaian masyarakat yang 

cenderung mempersulit upaya masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Kondisi pelayanan publik tersebut diperparah 

dengan makin maraknya praktek Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) yang semakin merugikan 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Tidak sedikit 

penyelenggara pelayanan yang lebih mendahulukan 

saudara, keluarganya, dan orang-orang yang mau 

membayar lebih untuk mendapatkan pelayanan yang 

lebih cepat daripada yang lain. Bahkan, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Deddy, dkk 

ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara 

pelaksanaan pelayanan publik dengan standar 

kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Dedy di atas 

menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia 

masih buruk. Seluruh aspek pelayanan publik yang 

seharusnya mengindikasikan adanya pelayanan 

publik yang baik justru memiliki kondisi yang 

memprihatinkan di lapangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelayanan publik di Indonesia memang harus 

sesegera mungkin diperbaiki agar kondisi pelayanan 

publik yang buruk tersebut dapat berangsur-angsur 

membaik. 

Masih buruknya penilaian masyarakat 

terhadap pelayanan publik bahkan juga terjadi pada 

pelayanan publik di bidang kesehatan. Indonesia 

masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

yang berkualitas dan terjangkau.4 Hal tersebut 

bertentangan dengan yang diamanahkan oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), 

yakni setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, 

tanpa terkecuali setiap warga negara Indonesia 

memiliki hak yang sama untuk menikmati pekerjaan 

untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan 

papan, serta kebutuhan non materiil seperti 

kesehatan dan kerohanian. 

Tidak hanya itu, pentingnya pelayanan publik 

di bidang kesehatan juga tertuang di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 

                                                           
3 Transparency International. 2016. Kualitas 

Pelayanan Publik Dianggap Masih Rendah. [Online] 

diakses melalui www.ti.co.id 

tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang menyebutkan 

bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu 

modal pokok dalam rangka pembangunan sebuah 

negara dan memiliki peranan dalam penyelesaian 

revolusi nasional dan penyusunan masyarakat 

sosialis Indonesia. Sehingga pemerintah harus 

mengusahakan pemenuhan kebutuhan kesehatan 

masyarakat dengan sebaik-baiknya, yakni dengan 

menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai 

dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 

umum. Hal yang sama juga tercantum di dalam pasal 

14 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat. 

Pemerintah sendiri telah berusaha 

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di 

tingkat kecamatan, yaitu Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) dengan tujuan agar 

masyarakat mudah untuk memperoleh layanan 

kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan 

bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 

dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan 

Sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, 

Puskesmas memiliki fungsi sebagai  penyelenggara 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat 

pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 

tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan 

tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah 

melalui Kementerian Kesehatan berupaya untuk 

terus menambah dan meningkatkan fasilitas 

puskesmas di Indonesia. Berikut adalah grafik 

jumlah puskesmas di Indonesia dari tahun 2011 

hingga 2015. 

 
Gambar 1.1 Jumlah Puskesmas di Indonesia 

Tahun 2011 – 2015 

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016 

4 Prana, M. 2013. Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Penerima Jamkesmas di RSUD Ibnu Sina Gresik. 

[Jurnal] Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 

1, Nomor 1, hal. 173 



Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah 

Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 

2015 sebanyak 9.754 unit, yang terdiri dari 3.396 

unit Puskesmas rawat inap dan 6.358 unit 

Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat 

dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 9.731 unit, 

dengan jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 

3.378 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 

6.353 unit. 

Peningkatan jumlah puskesmas yang ada di 

Indonesia akan mempermudah masyarakat dalam 

mengakses layanan kesehatan. Peningkatan 

aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan sangat penting untuk peningkatan 

produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya 

sumber daya manusia yang sehat, yang dapat 

beraktivitas dan mengembangkan diri.  

Pembangunan kesehatan merupakan upaya 

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak 

rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan 

kesehatan yang murah dan berkualitas. Perbaikan 

pelayanan publik di bidang kesehatan melalui 

penambahan jumlah puskesmas juga dilakukan oleh 

pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah 

grafik perkembangan jumlah puskesmas rawat inap 

dan non rawat inap di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2011-2015. 

 
Gambar 1.2 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan 

Non Rawat Inap Provinsi Jawa Timur Tahun 

2011 – 2015 

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016 

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa 

ada perbaikan pelayanan kesehatan pada puskemas 

di Jawa Timur. Dalam periode tahun 2011 – 2015 

jumlah puskemas yang menyediakan rawat inap 

mengalami kenaikan. Rata-rata peningkatan jumlah 

puskesmas yang menyediakan rawat inap sebesar 10 

puskesmas setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah memiliki konsistensi di dalam 

melakukan upaya penambahan fasilitas rawat inap 

di seluruh puskesmas di Jawa Timur. 

                                                           
5 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.2015.  

Pelatihan Surveyor Akreditasi Puskesmas Tingkat 

Salah satu Puskesmas yang juga termasuk di 

dalam puskesmas yang melakukan perbaikan 

pelayanan publik adalah Puskesmas Omben di 

Kabupaten Sampang. Puskesmas Omben 

merupakan salah satu Puskesmas yang termasuk 

dalam Puskesmas yang memperoleh Akreditasi 

Puskesmas Tingkat Madya. Akreditasi Puskesmas 

Tingkat Madya sendiri merupakan akreditasi yang 

diberikan kepada puskesmas yang telah mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik di bidang 

kesehatan yang lebih baik. Tingkatan akreditasi 

Puskesmas sendiri terdiri dari empat tingkatan, 

yakni tingkat dasar, tingkat madya, tingkat utama 

dan tingkat paripurna.5 

Walaupun demikian, pada kenyataannya, 

Puskesmas Omben masih mengalami permasalahan 

yang sama dengan puskesmas-puskesmas lain di 

Kabupaten Sampang, yakni ketidakseimbangan 

jumlah tenaga kesehatan PNS, PTT, dan Sukwan 

(Suka Relawan). Sama halnya dengan seluruh 

puskesmas di Kabupaten Sampang, Puskesmas 

Omben memiliki jumlah tenaga kesehatan berstatus 

Sukwan yang jauh lebih besar apabila dibandingkan 

dengan jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS 

dan PTT. Padahal, seharusnya guna memberikan 

pelayanan publik yang optimal diperlukan jumlah 

tenaga kesehatan berstatus PNS yang lebih besar. 

Berikut adalah tabel perbandingan jumlah tenaga 

kesehatan di Puskesmas Omben dan 21 puskesmas 

lain di Kabupaten Sampang. 

Nasional di Kabupaten Sampang. [Online] diakses 

melalui. www.dinkes.sampangkab.go.id  
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Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kesehatan di 

Puskesmas Omben Kabupaten Sampang Tahun 

2016 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sampang 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 

Puskesmas Omben memiliki 95 tenaga kesehatan, 

yang terdiri dari 33 PNS, 12 PTT, dan 50 Sukwan. 

Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas Omben 

masih belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga 

kesehatan setingkat puskesmas madya. Padahal 

untuk puskesmas setingkat kecamatan, jenis 

pelayanan yang diberikan cukup beragam. 

Puskesmas Omben sendiri memiliki dua program 

utama yang harus dijalankan, yakni Program Upaya 

Kesehatan Wajib dan Upaya Pengembangan 

Pengembangan. Upaya kesehatan wajib, meliputi, 

promosi kesehatan, upaya penyehatan lingkungan, 

upaya perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, 

pelayanan KB, pemberantasan penyakit menular, 

dan pengobatan. Sedangkan, upaya pengembangan 

meliputi, UKS/UKOS, usaha kesehatan jiwa, usaha 

kesehatan jiwa, usaha kesehatan gizi dan mulut, 

PHN, dan upaya kesehatan Usila. 

Tidak hanya itu, untuk puskesmas setingkat 

kecamatan Puskesmas Omben juga memiliki jenis 

pelayanan kesehatan yang beragam dan jumlah 

pengguna layanan yang banyak. Dilihat dari 

                                                           
6 Nurkholis, H. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Hal 

289 

banyaknya jumlah program yang dijalankan oleh 

Puskesmas Omben, keberagaman jenis layanan 

kesehatan, jumlah pengguna layanan dan jumlah 

tenaga kerja PNS yang jauh lebih kecil daripada 

jumlah tenaga kerja sukwan, maka diasumsikan 

bahwa program-program yang dijalankan oleh 

Puskesmas Omben tidak maksimal dan 

mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Omben. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 

pengaruh proporsi pegawai dan kompensasi 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang 

diberikan di Puskesmas Omben Kabupaten 

Sampang. 

PELAYANAN PUBLIK 

Kata publik merujuk kepada sejumlah orang 

yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, 

harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dimiliki. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan publik 

adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 

dan norma yang dimiliki.6 

Sementara, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

telah ditegaslkan bahwa: “Pelayanan publik adalah 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang 

dielenggarakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai “Segala 

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, didaerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan hakikat 

pelayanan publik menurut Kepmenpan 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat yang 

Puskesmas Jumlah PNS PTT 

/Honda 

Sukwan 

Tanjung  98 39 9 50 

Camplong  103 37 11 55 

Banyuanyar  78 32 8 40 

Kamoning  75 29 10 36 

Jrengoan  80 35 8 37 

Omben  95 33 12 50 

Karang Penang  98 35 6 57 

Tamberu  95 41 7 47 

Batolenger  99 46 5 48 

Ketapang  100 39 8 53 

Bringkoning  102 43 7 52 

Banyuates  98 44 6 48 

Ambunten  84 34 8 42 

Robatal  85 31 7 47 

Kedundung  101 46 6 49 

Banjar  72 28 7 37 

Tambelangan 94 36 8 50 

Torjun  75 31 6 39 

Jrengik  93 33 8 52 

Pengarengan  77 32 7 38 

Sreseh  95 45 8 42 



merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik.7 Kewajiban pemerintah daerah sebagai 

penyelenggara utama pelayanan publik untuk 

melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai 

dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan demokratis dan 

memberikan pelayanan public yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik (pemerintah 

daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

secara berkesinambungan seiring dengan 

perkembangan harapan publik yang menuntut untuk 

dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pengertian lain mengenai pelayanan publik 

dikemukakan oleh Karmani8 yang menyatakan 

bahwa pelayanan publik sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Menurut Kementeriaan Pemberdayaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

disebutkan publik adalah segala kegiatan upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pelayanan publik 

adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara negara. Oleh karena 

itu, pelayanan publik yang diselenggarakan 

pemerintah daerah harus merujuk pada nilai-nilai 

yang dipegang oleh rakyat atau penduduk yang 

tinggal di wilayahnya beserta harapan-harapan dan 

kepentingan-kepentingannya. 

Menurut Karmani9 dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik terdapat tiga aspek yang menonjol, 

yaitu : 

1. Setiap pejabat pada masing-masing tingkat 

manajerial harus memiliki tanggung jawab 

yang besar; 

                                                           
7 Thariq, Alfian Nur At. 2013. Kualitas Pelayanan 

Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Malinau (Studi Implementasi 

Pelayanan Administrasi Kependudukan). e-journal 

Pemerintah Integratif, Vol. 1. No. 3: 340 
8 Karmani, Neng. 2011. Analisis Pelayanan Publik 

Terhadap Masyarakat(Kasus Pelayanan Kesehatan 

2. Setiap aparat harus mempunyai sikap responsif 

terhadap segala permasalahan yang terjadi di 

masyarakat khususnya kelompok masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan prioritas; 

3. Setiap aparatur harus mempunyai komitmen 

yang besar pada nilai dan standar moralitas 

yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan 

pemerintahan. 

 

PELAYANAN KESEHATAN 

Pelayanan kesehatan adalah segala upaya 

kegiatan pencegahan, pengobatan penyakit, 

peningkatan dan pemulihan kesehatan yang 

dilakukan pranata sosial atau pranata politik 

terhadap keseluruhan masyarakat sebagai 

tujuannya. Tujuan pelayanan kesehatan adalah 

untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat 

untuk mengatasi, menetralisasi dan menormalisasi 

semua masalah atau penyimpangan terhadap 

keadaan sehat. Pelayanan kesehatan harus 

mempunyai persyaratan pokok10, antara lain : 

1. Sesuai dengan kebutuhan pemakaian jasa 

pelayanan, artinya suatu pelayanan kesehatan 

yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan pemakai jasa pelayanan kesehatan 

bagi keseluruhan masyarakat 

2. Dapat dijangkau oleh mereka yang 

membutuhkan, artinya suatu pelayanan 

kesehatan yang baik adalah yang dapat 

dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. 

Terjangkau disini tidak hanya dari sudut jarak 

atau lokasi, tetapi juga dalam pembiayaan. 

Jenis pelayanan kesehatan yang ada di dalam 

masyarakat pada umumnya dibedakan atas tiga 

jenis11, yaitu : 

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah 

pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic 

health service), yakni yang dibutuhkan oleh 

sebagian besar masyarakat, serta mempunyai nilai 

strategis untuk meningkatkan derajad kesehatan. 

Pada umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat 

pelayanan berobat jalan (out patient services). 

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

di Kabupaten Agam). Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Volume 2, Nomor 3, September 

2011. Hal 250 
9 Ibid 
10 Azrul Anwar. 1993. Kesehatan dan Sosiologi. 

Jakarta : Penerbit UI Press, hlm 43 
11 Ibid 



Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary 

health services) (secondary health services) yaitu 

pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, tetapi 

bersifat perawatan (in patient services) dan untuk 

menyelenggarakannya diperlukan tersedianya 

tenaga spesialis. 

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary 

health services) yaitu pelayanan kesehatan yang 

bersifat kompleks dan umum diselenggarakan oleh 

tenaga pelayanan kesehatan. 

KUALITAS PELAYANAN 

Menurut Kotler dan Keller12, jasa memiliki 

empat karakteristik yang harus dipertimbangkan 

yaitu tidak berwujud (intangibility), tidak dapat 

dipisahkan (inseparability), memiliki keragaman 

(variability) dan tidak tahan lama (perishability). 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa tidak memiliki wujud sehingga jasa tidak 

bisa dilihat, dicium, diraba, dirasakan dan dirasakan 

hasilnya sebelum dibeli oleh konsumen. Konsumen 

akan mencari suatu informasi tentang jasa yang akan 

dimanfaatkan dan digunakan untuk mengurangi 

adanya ketidakpastian, seperti mencari lokasi 

perusahaan penyedia jasa, mencari para penyedia 

dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi 

yang akan digunakan, serta harga dari penggunaan 

produk jasa tersebut. Oleh karena itu, tiap 

perusahaan penyedia produk jasa harus melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan 

dan memberikan kepastian kepada konsumen yaitu 

dengan meningkatkan visualisasi jasa yang tidak 

berwujud, menekankan pemanfaatan dari 

penggunaan jasa yang ditawarkan, menciptakan 

nama merek terhadap jasa yang ditawarkan, dan 

memakai nama orang terkenal untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Jasa memiliki sifat yang tidak dapat 

dipisahkan dari sumber yaitu sebuah perusahaan 

yang menghasilkan produk jasa tersebut. 

Perusahaan penghasil produk jasa perlu melakukan 

berbagai strategi untuk menambah kepercayaan 

konsumen terhadap produk jasa yang ditawarkan 

seperti bekerja pada kelompok yang lebih besar dan 

                                                           
12 Piri, H. G. (2013). Kualitas Pelayanan Jasa 

Pengaruhnya terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada Steiner Salon Manado. Jurnal EMBA 

Vol. 1. No. 4 Desember 2013, Hal. 512. 

 

bekerja dengan lebih cepat. Hal tersebut dilakukan 

karena konsumen akan berhubungan langsung 

dengan sumber atau penyedia jasa apabila 

konsumen membeli suatu jasa.  

3. Memiliki keragaman (variability) 

Jasa yang diberikan kepada konsumen 

memiliki sifat yang berubah-ubah dengan berdasar 

pada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana 

penyajian jasa tersebut dilakukan sehingga kualitas 

jasa sulit dikendalikan sesuai dengan standar. 

Perusahaan penyedia jasa harus melakukan 

pengendalian terhadap kualitas jasa menggunakan 

tiga pendekatan yaitu melakukan investasi dalam 

seleksi dan melakukan pelatihan terhadap sumber 

daya manusia dengan baik, melakukan standarisasi 

terhadap proses produksi jasa, dan melakukan 

comparison shopping sehingga apabila terhadap 

pelayanan yang kurang baik maka dapat diketahui 

dan diperbaiki. 

4. Tidak tahan lama (perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan sehingga jasa tidak 

dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

Bagi perusahaan penyedia produk jasa, adanya 

karakteristik tidak tahan lama pada jasa bukan 

menjadi suatu permasahan apabila permintaan 

terhadap jasa bersifat stabil karena terdapat 

kemudahan dalam melakukan persiapan pelayanan 

sebelumnya.  

Berkaitan dengan jasa, maka kualitas layanan 

merupakan komponen yang sangat penting bagi 

perusahaan. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan 

sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan para pelanggan atas layanan yang diterima. 

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan menggunakan 

perbandingan persepsi para pelanggan atas layanan yang 

benar-benar telah diterimanya.13 

Menurut Tjiptono14 kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan 

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan 

yang diterima (perceived service) dengan tingkat 

pelayanan yang diharapkan (Expected service). 

Tuntutan konsumen dalam hal pelayanan yang diterima, 

menyebabkan perusahaan bertindak semaksimal 

13 Sari, Purnama Mela. 2013. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Paket Wisata Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada PT. Naifah Duta Utama 

Tours & Travel Pekanbaru. Jurnal 

Universitas Riau. Hal 57 
14 Ibid 



mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi konsumen.15 

PROPORSI PEGAWAI 

Menurut Soedaryono16, pegawai adalah 

seseorang yang melakukan penghidupan dengan 

bekerja dalam kesatuan organisasi baik kesatuan 

pemerintah maupun satuan kerja swasta. Menurut 

Robbins17, pegawai adalah orang pribadi yang 

bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai 

tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu 

yang ditetapkan oleh pemberi kerja. 

Sedangkan Siswanto mendefinisikan pegawai 

melaui pendapatnya sebagai berikut : 

Pegawai juga dapat didefinisikan sebagai mereka 

yang bekerja pada suatu badan usaha atau 

perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan 

diberikan imbalan kerja yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik 

yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan.18 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pegawai adalah seseorang yang 

bekerja pada kesatuan organisasi, badan usaha baik 

pemerintah maupun swasta, baik sebagai pegawai 

tetap ataupun tidak, yang diberikan imbalan kerja 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam 

jabatan yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan 

semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Peran 

pegawai dapat dilihat dari keterlibatan mereka 

dalam sebuah sistem di dalam suatu 

perusahaan/instansi, baik perencanaan, sistem, 

proses dengan segala kegiatannya dalam usaha 

mencapai hasil guna yang efektif dan efisien, sesuai 

dengan harapan perusahaan/instansi yang 

bersangkutan. 

 

KOMPENSASI 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang 

diberikan oleh perusahaan atau instansi kepada 

karyawan sebagai balas jasa atau imbalan atas kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan yang mencapai 

                                                           
15 Pratama, Handika Fikri. 2013. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Petugas Terhadap Kepuasan 

Pengunjung Di Objek Wisata Sejarah 

Benteng Marlborough Kota Bengkulu. 

Jurnal Universitas Riau. Hal 245 
16 Soedaryono, Tata Laksana Kantor, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2000), hal. 6 
17 S. Robbins, Perilaku Organisasi, Edisi 10, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 25 

tujuan dan untuk kepentingan perusahaan atau 

instansi. Kompensasi dapat berbentuk uang 

ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan atau 

instansi kepada karyawan. Menurut Thomas dalam 

Suwatno19, kompensasi adalah setiap bentuk 

pembayaran yang diberikan kepada karyawan 

sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan 

kepada majikan. 

Menurut Ardana20, kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas 

jasa atas kontribusinya kepada perusahaan/ 

organisasi/ instansi yang apabila tidak dikelola 

dengan baik akan mengganggu jalannya usaha. 

Sedangkan menurut Hasibuan21, kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan atau instansi tempat karyawan 

tersebut bekerja. 

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan 

pada bagian tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya 

dan kerangka konsep, maka hipotesis dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Proporsi Pegawai berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Omben Kabupaten Sampang 

H2 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Omben Kabupaten Sampang 

H0 : Proporsi pegawai dan kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Omben 

Kabupaten Sampang 

 

 

  

18 Bedjo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja, 

(Bandung: Penerbit Sinar Dunia, 1987), hal. 10 
19 H. Suwatno, Manajemen SDM dalam Organisasi 

dan Bisnis, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), 

hal. 220 
20 Ardana, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal. 153 
21 M. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Cetakan keenam belas, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2012), hal. 116 



KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI 

OPERASIONAL 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tujuan 

penelitian maka kerangka konsep pada penelitian ini 

dapat digambarkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Konsep 

 

1. Kualitas pelayanan (Y) merupakan penilaian 

pelanggan sesuai dengan pemahamannya 

dengan membandingkan antara harapan dengan 

layanan yang diterima. Kualitas pelayanan 

memiliki indikator sebagai berikut : 

a. Tangible 

b. Reliability 

c. Responsiveness 

d. Assurance 

e. Empathy 

2. Proporsi Pegawai adalah suatu keseimbangan 

antara jumlah pegawai yang bekerja pada suatu 

lingkungan kerja. Proporsi Pegawai memiliki 

indikator sebagai berikut : 

a. Kesesuaian jumlah pegawai dengan 

peraturan 

b. Kesesuaian status pegawai dengan 

peraturan 

c. Kesesuaian jenis pegawai dengan 

peraturan 

d. Kesesuaian jumlah dan jenis pegawai 

dengan kebutuhan 

3. Kompensasi adalah bentuk balas jasa yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pegawai 

kesehatan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan 

pikiran yang telah diberikan kepada puskesmas 

guna melayani masyarakat, khususnya di 

bidang kesehatan. Kompensasi pegawai 

memiliki indikator sebagai berikut : 

a. Gaji/upah 

b. Remunerasi 

c. Tunjangan 

d. Insentif 

e. Perjalanan dinas 

f. Uang lembur 

g. Penghargaan 

h. Promosi 

                                                           
22 Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. 

Bandung : Refika Aditama, hlm 27-28 

METODE PENELITIAN 

TIPE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menyajikan tahap 

lebih lanjut dari observasi. Setelah memiliki 

seperangkat skema klasifikasi, peneliti kemudian 

mengukur besar atau distribusi sifat-sifat tersebut di 

antara anggota-anggota kelompok tertentu. Dalam 

hal ini muncul peranan teknik-teknik statistik seperti 

distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi.22 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena analisis 

data dalam penelitian ini diolah dengan 

menggunakan program statistik dan hasil 

penyajiannya berupa data angka-angka. 

POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN 

SAMPEL 

Menurut Silalahi23, populasi adalah jumlah 

total dari seluruh unit atau elemen di mana peneliti 

tertarik. Populasi dapat berupa organisme, orang-

orang atau sekelompok orang, masyarakat, 

organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan 

yang semuanya memiliki ciri dan harus 

didefinisikan secara spesifik dan tidak secara 

mendua. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang telah menggunakan layanan jasa 

Puskesmas Omben. 

Sampel merupakan bagian atau elemen 

tertentu dengan pemilihan berdasarkan populasi 

yang ada, pemilihan tersebut atas dasar ada tidaknya 

representatif. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling, yakni pemilihan sampel dengan 

berdasarkan bahwa sampel memiliki informasi yang 

dapat mewakili populasi). Kriteria yang digunakan 

untuk menentukan sampel ialah masyarakat 

Kecamatan Omben yang memanfaatkan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Omben. 

Dikarenakan jumlah masyarakat Kecamatan 

Omben yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Omben dalam penelitian ini tidak 

diketahui, maka penentuan jumlah sampel dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan unknown 

population sebagai berikut Frendy (2011:53) dalam 

Ekasari (2014:98) : 

n = Z2 

     4µ2 

 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

Z = Tingkat keyakinan sampel yang  

dibutuhkan  dalam penelitian,  pada  a  = 5% 

23 Silalahi. Op.cit, hlm 253 

Proporsi 

Pegawai (X1) 

Kualitas 

Pelayanan (Y) 

Kompensasi 

(X2) 



(derajat keyakinan ditentukan 95%) maka Z 

= 1,96 

µ = margin of error, tingkat kesalahan yang 

dapat ditolerir (ditentukan 10%) 

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

n = Z2 

     4µ2 

n = 1,96 

    4(0,1)2 

  = 96,4 = 100 responden 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka 

diketahui besar sampel yang digunakan adalah 100 

responden 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pada penelitian ini, survei dilakukan dengan 

cara tatap muka secara langsung dengan responden 

penelitian yaitu masyarakat yang teah menggunakan 

layanan jasa di Puskesmas Omben. Setelah 

dilakukan pengambilan data dilanjutkan dengan 

pengumpulan data untuk dilakukan berbagai 

tahapan sebagai berikut: 

1. Pengeditan.  

Pengeditan merupakan proses pengecekan 

dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data 

penelitian, yaitu untuk memudahkan proses 

pemberian kode dan pemrosesan data melalui 

teknik statistik serta upaya menghindari 

kesalahan, pengecekan kelengkapan pengisian 

lembaran sehingga data dapat dipersiapkan  

dengan baik untuk proses analisis. 

2. Pemberian kode (coding) 

Pengkodingan merupakan pemberian kode 

(simbol), baik berupa angka, huruf, ataupun 

kata pada variabel tertentu sebelum proses 

tabulasi. Koding juga merupakan proses 

pengklasifikasian jawaban kuesioner atau data 

lain ke dalam kategori-kategori yang lebih 

berarti sehingga menampakkan suatu pola 

hubungan antar variabel. 

3. Entri data 

Entri data atau memasukkan data 

merupakan proses mengumpulkan informasi 

yang telah diperoleh kedalam media agar 

informasi tersebut bisa dimanipulasi dan 

dibaca.24 

 

 

                                                           
24 Ibid, hlm 237 

TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengukur sejauh mana isi 

instrumen pengukur mampu mewakili semua 

aspek yang dianggap sebagai aspek dalam 

kerangka konsep. Dalam penelitian ini, uji 

validitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi 

dari nilai probabilitas korelasi Sig. (2-tailed) < 

dari taraf signifikan (a) sebesar 0,05. Dimana 

ketentuan yang ditetapkan adalah bahwa sebuah 

item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai 

probabilitas korelasi Sig. (2-tailed) memiliki 

tingkat signifikansi kurang dari 5%. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

apabila jawaban seorang sampel terhadap 

pernyataan bersifat konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian reliabel 

adalah suatu keadaan dimana instrumen 

penelitian tersebut akan tetap menghasilkan data 

yang sama meskipun disebarkan pada sampel 

yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Uji 

reliabilitas akan dilakukan menggunakan uji 

statistik cronbach’s alpha (α) dengan ketentuan 

bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel 

apabila nilai cronbach’s alpha (α) adalah di atas 

0,6. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk memprediksi nilai variabel 

dependen tunggal dengan menggunakan 

variabel-variabel independen yang nilainya telah 

diketahui (Silalahi, 2012:430). Persamaan 

regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai 

berikut (Silalahi, 2012:431): 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bkXk + e 

di mana :  

Y   : variabel dependen 

X1, X2, ... , Xk  : variabel 

independen 

b0, b1, ... , bk  : koefisien 

e   : variabel eror 

3. Pengujian Hipotesis dengan uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menguji 

seberapa jauh suatu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variabel 



terikat. Ketentuan yang digunakan adalah jika 

nilai signifikansi pada uji t ≤ 0,05, maka berarti 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. Namun apabila nilai 

signifikansi pada uji t ≥ 0,05, berarti variabel 

bebas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. 

4. Uji Korelasi Determinasi 

Koefisien Korelasi determinasi digunakan 

untuk menunjukkan besarnya sumbangan 

variabel X terhadap variabel Y. Nilai R2 

atau r²  berada di antara 0 dan 1 yang 

mempunyai arti yaitu bila R2 atau r² = 1, 

artinya menunjukkan variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel terikat 100% 

dan pendekatan model yang digunakan 

adalah tepat. Bila R2 atau r² = 0, artinya 

menunjukkan bahwa variabel independen 

(X) tidak mampu menjelaskan variabel 

dependen (Y). Semakin tinggi nilai R2 atau 

r² dan atau semakin mendekati 1, maka 

semakin baik model yang digunakan 

5. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan 

untuk menguji hipotesis, diperlukan uji asumsi 

klasik untuk memastikan bahwa model regresi 

yang digunakan tidak terjadi penyimpangan. 

Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari: 

a. Uji normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

sebuah residual berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolomongorov-Smirnov. Jika nilai 

Kolmongorov-Smirnov dengan sig> 0,05, 

maka dapat disimpukan bahwa residual 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini juga dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari data normal. 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan 

untuk uji normalitas data menggunakan 

normal probability plot adalah: 

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi 

variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi variabel 

independen (non-multikolinieritas). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

di dalam model regresi adalah sebagai berikut 

1) mempunyai angka tolerence lebih dari 0,10; 

2) mempunyai nilai VIF yang kurang dari 10 

c. Uji heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut Heterokedastisitas. 

Model yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

HASIL STUDI 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji koefisien korelasi dan 

determinasi didapatkan hasil variabel efektivitas 

dan standar operasional prosedur memiliki 

hubungan yang kuat terhadap kualitas pelayanan. 

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 

0,670 menunjukkan bahwa 67,0% variabel 

proporsi pegawai dan standar operasional 

prosedur berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor-faktor lain. Berikut hasil 

persebaran persentase tersebut digambarkan 

seperti di bawah ini. 

 
Gambar 3.1. Hasil Persebaran Persentase 

Pengaruh proporsi pegawai dan kompensasi 

terhadap Kualitas pelayanan 

 

  

Proporsi pegawai (X1) 

dan kompensasi 

Faktor-Faktor Lain 

33% 

Kualitas pelayanan 

(Y) 



Dari hasil pengolahan data secara regresi 

dalam bagian correlations partial juga ditemukan 

pengaruh (X1) terhadap kualitas pelayanan 

sebesar 60% (0.60) dan pengaruh kompensasi 

proporsi pegawai (X2) terhadap kualitas 

pelayanan sebesar 23% (0.23) dan dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

 
 

Gambar 3.2. Pengaruh Masing-Masing Variabel X 

Terhadap Variabel Y 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t didapatkan hasil variabel 

proporsi pegawai memiliki nilai thitung sebesar 

7,448 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

yang berarti secara parsial proporsi pegawai 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelayanan. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa hipotesis pertama yang dikemukakan 

dalam penelitian ini dapat diterima, artinya 

semakin proporsional atau ideal proporsi pegawai 

yang dimiliki oleh suatu instansi, maka semakin 

baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.  

Hasil pengujian secara parsial (uji t) 

menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

memiliki thitung sebesar 2,371 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 5% 

(0,05) yang berarti secara parsial variabel 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

“kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan”. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kompensasi 

memiliki kontribusi yang penting, dapat diterima, 

dan berguna dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan suatu instansi pemerintah.  

Pada dasarnya suatu kegiatan yang sudah 

ditetapkan dalam kompensasi, maka pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat akan 

berjalan dengan baik termasuk dalam masalah 

pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan melalui 

kompensasi, pegawai dapat mengetahui 

sejauhmana kinerjanya dihargai oleh suatu 

instansi. Disamping itu, melalui kompensasi, 

pegawai merasa tercukupi kebutuhan dan 

kesejahteraannya. Sehingga, pegawai dapat lebih 

fokus dan termotivasi untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penyajian data dan hasil analisa 

yang dilakukan dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis proporsi 

pegawai dan kompensasi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat 

Kecamatan Omben, maka kesimpulan yang dapat 

diperoleh adalah: 

1. Kualitas pelayanan di Puskesmas Omben 

Kecamatan Omben Kabupsten dinilai 

melalui lima dimensi, yakni tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. Kelima dimensi penilaian 

menunjukkan hasil yang baik, bahkan pada 

dimensi assurance menunjukkan penilaian 

yang sangat baik. Artinya, masyarakat 

menilai bahwa Puskesmas Omben telah 

berhasil mempermudah masyarakat dalam 

melakukan pelayanan pengobatan dan 

administrasi. 

2. Proporsi pegawai Puskesmas Omben 

berpengaruh dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan seperti yang ditunjukkan dari 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t 

yang diperoleh nilai thitung sebesar 7,448 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 5% (0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa proporsi pegawai sangat menentukan 

baik tidaknya pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

3. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan sebagaimana yang 

ditunjukkan dari hasil uji t yang diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,371 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 5% (0,05). 

Hal ini menunjukkan pentingnya kompensasi 

dalam menentukan sejauhmana pemberi 

layanan dapat memiliki semangat dan 

keinginan untuk melayani masyarakat di bidang 

kesehatan, terutama kepada masyarakat 

Kecamatan Omben. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis secara 

simultan menunjukkan nilai F sebesar 98,283 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil 

ini menunjukkan nilai signifikan Fhitung menurut 

hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka hipotesis diterima, artinya proporsi 

pegawai dan kompensasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kualitas pelayanan. Nilai 

Proporsi 

pegawai (X1) 
60% 

kompensasi 
(X2) 23% 

Kualitas 

pelayanan (Y) 



koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,670 

menunjukkan sebesar 67,0% variabel proporsi 

pegawai (X1) dan kompensasi (X2) mampu 

menjelaskan variabel kualitas pelayanan (Y) 
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