
i:+ *

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI SELAYUR

MENGENAI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSRI

PALEMBANG

r’ c o

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam mencapai

Derajat SI Ilmu Sosiologi

Disusun Oleh:

SYARAH HAFSARINASUTION

07053102026

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

m



1<oX. lD<o ■ 8°}

P-
C - f 01 S 49 

&0I0 ■
PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI SELAYUR 

MENGENAI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSRI

PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam mencapai

Derajat SI Ilmu Sosiologi

Disusun Oleh:

SYARAH HAFSARI NASUTION

07053102026

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2010



LEMBAR PENGESAHAN

Persepsi Masyarakat Kelurahan Sungai Selayur Mengenai Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit Pusri Palembang

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi

Diajukan Oleh:

SYARAH BLAFSARINASUTION

07053102026

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Tanggal Juni 2010

Dosen Pembimbing 1

Drs. Tri Agus Susanto, MS

NIP.195808251982031003

Dosen Pembimbing n

Dra. YusnainL M.Si

NIP. 196405151993022001



PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI SELAYUR 
MENGENAI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSRI PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi 
Fakultas lima Sosial dan Oma Politik Universitas Sriwijaya 
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi 
Pada Tanggal, 19 Jati 2010

susi [GUJI

Drs. Tri Agiis
Ketua

Dra. Yusnaini
Anggota

Dr. Ridhah T:
Anggota

Drs. H. Sulaiman
Anggota

0021992032001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Selama masih hidup ditengah karunia ALLAH SWT, selama anda masih bernaung di

belantara milik ALLAH SWT, hanya dua hal yang harus anda kerjakan.

tentramkanlah Jiwa Mu dan Terbanglah bebas di Udara (Kahlil Gibran)

Kupersembahkan kepada :

• Kedua Orang tua Ku

Tercinta

• Abang ku tersayang

• Almamater Ku

i



KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Sungai Selayur 

Kesehatan Rumah Sakit Pusri Palembang”, dalamMengenai Pelayanan 

pembuatan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat hambatan dan rintangan

menjalaninya, tetapi dengan segala kemampuan yang penulis miliki, 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dan menjalaninya dengan baik untuk

dalam

i hasil semaksimal mungkin terhadap tujuan dan manfaat dan penelitianmencapai

ini

Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak 

terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik 

moril maupun materil kepada penulis, untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur 

kepada Allah SWT beserta rasul-Nya atas semua limpahan dan curahan nikmat 

serta kasih sayang, kekuatan, dan perlindungan kepada penulis, dan untuk itu pula 

secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

3. Bapak DR. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi 

FISIP Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan

n



pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yusnaini, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing 

II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan

bermanfaat. Terimakasih bu sudah dengan sabar sekali

5. Ibu Dra.

saran

yang sangat 

bimbing syarah ©

6. Ibu Merry Yanti S.Sos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.

7. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang banyak membantu selama masa 

perkuliahan di Kampus FISIP UNSRI. Terima kasih untuk mata kuliah

pelajaran-pelajarannya selama ini. Terutama pelajaran mental yang udah 

Syarah nikmati selama lebih kurang 4 tahun di Fisip ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terimakasih yang sebesar-besarnya 

atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

9. Bapak Hendri Cahyana, S.Ag, M.si selaku Kasubag Pendidikan FISIP 

Unsri dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

yang selama ini telah banyak membantu dalam urusan administrasi.

10. Especially Thanks kepada kedua orang tua ku tercinta, AYAH 

terimakasih atas dukungan moril dan materil selama hidup ku dan 

semangat, serta limpahan kasih sayang yang tak henti-hentinya, selalu 

memberikan yang terbaik untuk ananda yang terpenting selalu mendoakan 

keberhasilan ananda untuk menapaki masa depan yang baik. Terimakasih

IBU

iii

1



seisi dunia ini.yang takkan terpuaskan takkan bisa terbalaskan walupun 

”Love U Ayah Love U Ibu”.

11 .Especially Thanks for my Brother only

dunia ini, abangku Arief Marwan Nasution S.Si yang selalu support terus- 

terusan nyuruh cepet tamat kuliah,,lebih cerewet dari ibu ku, walupun kita 

sering bertengkar tapi sebenarnya adinda sangat menyayangi abang, hiks-

yang hanya satu-satunya dione

hiks © terharu... semoga abang sukses jadi Bos.

\2.Special thanks to Haris Alfari Datu, makasih buuaanget yah buat 

waktunya, yang udah nyempeti walupun sibuk kerja, bela-belain dateng 

bantuin Rhere ngerjain skripsi, walupun kadang-kadang sedikit 

maksa,,heheee sorry bro im bother U, pokoknya terimakasih banget ya kak 

!!!! semoga sukses cepet naik pangkat...

13. My ALL LuvLy Friend miss-miss "SiBoEk” yang selalu cak kesibukan, 

Elli Mardiah ( kona ), Desli Natalia ( dedes ), Fitri Wahyuni ( Petrok), 

Hepi Adhawanti ( kepong kepi), Lausa Isabema ( mince/telok ), Marlina ( 

mpok line ), Mustaqima ( qomo ), Nurul Luthfiati ( cek nurhul ), Sepria ( 

asep ), terimakasih atas kebersamaan yang 4 tahun lebih kita lewati 

bersama, banyak momen yang kita lewati baik sedih, bahagia semua kita 

lalui bersama-sama terimakasih atas persahabatan kita ini semoga abadi 

selamanya sampai akhir dunia. You’r my best friend 4Ever :D kita bisa 

sukses bersama dimasa yang akan datang. SEMANGAAAT!!!!

14. Teman-teman seangkatan 2005 : Fera, Nopia, Anik, Sri, Dewi, Delly ( 

Della), Mohan, Bony, Ridho, Andi ”atok”, Agus, Marini, Nisma, Nindy,

IV



Putri, Sally, Agus, Anggra, pokoknya buat semuanya deh yang gak bisa

disebutin satu-satu, Sukses semua yah!!!

15. Buat temen-temen se_KKN Kecamatan Rantau Panjang 01 anak-anak 

Teknik Kimia 05 : Bang Yefri Saragih , Nopriansyah Sasmitha, Joni, 

Jasril, bang Nicki Nasution, Septian Siregar, semuanya lah Maaf lupa 

nama-namanya, heheee..

16. Teman-teman kakak tingkat 2004 kak Erwan ”Encret”, kak Deska, yuk 

Resi, bang Hotdo, bang Daniel, kak Toni, kak Iid, kak Erul, yuk Emaliza 

(kopek ), yuk Dina, mb Seprina, pokoknya semua angkatan 2004 yang Re 

kenal tapi gak bisa disebutin semuanya. Kak Opik ( 2000 ) thanks nulis Re 

diucapan terimakasih skripsinya juga.

17. Perpustakaan FISIP dan perpustakaan Skripsi UNSRI Inderalaya yang 

cukup memberikan semangat untuk mencari sesuatu tambahan untuk 

skripsiku!!!!

Akhirnya penulis berharap kiranya apa yang telah dicapai ini dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi. 

Penulis menyadari banyak keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, 

dan akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan doa semoga ALLAH SWT dapat 

membalas semua bantuan dan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Inderalaya, 2010

Penulis
Syarah Hafsari Nasution

v



UPT PERPUSTAKAAN 
UNIY'KftSiTAS SRi WI JAYA

101349Ho.fti.rTAR:*DAFTAR ISI
TA**S6AL : =? 'M|!C 2Z10L,HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR.................
ABSTRAK...................................
DAFTAR ISI...............................
DAFTAR TABEL.......................
DAFTAR GAMBAR...................
SISTEMATIKA PENULISAN....

i
n
x

XII
Vlll

XI
xm

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang............................
1.2. Rumusan Masalah.......................
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....

1.3.1. Tujuan Penelitian...............
1.3.2. Manfaat Penelitian.............

1.4. Tinjauan Pustaka........................
1.5. Hipotesis....................................
1.6. Metode Penelitian.......................

1.6.1. Desain Penelitian................
1.6.2. Variabel Penelitian..............
1.6.3. Lokasi Penelitian................
1.6.4. Definisi Konsep..................
1.6.5. Definisi Operasional...........

1.7. Metode Pengumpulan Data..........
1.7.1. Unit Analisis......................
1.7.2. Populasi.............................
1.7.3. Sampel.............................
1.7.4. Data dan Sumber Data.......
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data..
1.7.6. Teknik Pengolahan Data....
1.7.7. Teknik Analisa Data .........
1.7.8. Teknik Pengujian Hipotesis

1
8

8
9

10
18
19
19
20
20
21
22
23
23
23
24
25
26
29
30
32

BAB n KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Persepsi Masyarakat..............
2.2. Konsep Pelayanan Kesehatan.

34
40

BAB m. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
3.1. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Kota Palembang....
3.1.1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah..................... 50

50

vi



3.1.2. Pembagian Wilayah Administratif Pemerintah Kota
Palembang..................................................................

3.1.3. Pertumbuhan Penduduk.............................................
3.1.4. Gambaran Lokasi Penelitian......................................
3.2. Profil Rumah Sakit Pusri Palembang...........................

3.2.1. Visi dan Misi Rumah Sakit Pusri.....................
3.2.2. Tujuan Rumah Sakit Pusri...............................
3.2.3. Motto Rumah Sakit Pusri.................................
3.2.4. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Pusri..............

50
51
53
57
58

.. 59
59
59

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
604.1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.................................

4.1.1. Validitas Instrumen..................................................
4.1.2. Reliabilitas Instrumen.............................................

4.2. Deskripsi Responden.........................................................
4.2.1. Karakteristik Responden..........................................
4.2.2. Deskripsi Variabel Persepsi Masyarakat Mengenai

Pelayanan Kesehatan...............................................
4.2.2.1. Dimensi Pengetahuan.........................................
4.2.2.2. Dimensi Pandangan...........................................
4.2.2.3. Dimensi Proses Pembentukan Persepsi............
4.2.2.4. Dimensi Sumber Pengetahuan...........................

4.3. Normalitas Data.................................................................

60
62
64
64

66
66
70
75
80
84

4.4. Pengujian Hipotesis..........................................................
4.4.1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sungai Selayur

Mengenai Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pusri 
Palembang.................................................................

4.4.2. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sungai Selayur
Mengenai Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pusri 
Palembang Berdasarkan Status Kepegawaian.........

87

87

91
4.5. Pembahasan 95

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan.....
5.2 Saran................ 97

98

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN

vn



DAFTAR TABEL

22Tabel 1 Variabel Penelitian.................................................................

Tabel 2 Jumlah Sampel.......................................................................
Tabel 3 Jumlah Kecamatan di kota Palembang..................................

Jumlah Penduduk Kelurahan Sungai Selayur berdasarkan

Jenis kelamin..........................................................................
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.................................

Tabel 6 Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan..............

Tabel 7 Korelasi Pernyataan Instrumen..............................................

Tabel 8 Tabulasi Skor Pengukuran.....................................................
Tabel 9 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 10 Distribusi frekuensi Responden Berdasarkan

Status Kepegawaian................................................................
Tabel 11 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat

Mengenai Arti Pelayanan Kesehatan....................................

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat 

Mengenai Penggunaan Pelayanan Kesehatan-

yang Diterima Masyarakat....................................................

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Mengenai

Syarat Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UU Kesehatan... 

Tabel 14 Distribusi Pemahaman Masyarakat Mengenai Syarat

Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan pelayanan prima 

Tabel 15 Distribusi Frekuensi Masyarakat Mengenai

Pelayanan Kesehatan Prima..................................................

Tabel 16 Deskripsi Jawaban pada Dimensi Pengetahuan

Mengenai Pelayanan Kesehatan............................................

Tabel 17 Distribusi Frekuensi dilihat dari Intensitas Pemanfaatan

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit..................................

Tabel 18 Distribusi Frekuensi Jarak Tempat Tinggal dan 

Sarana Pelayanan Kesehatan.............................

25
52

Tabel 4
54
54
55
62
63
64

65

66

67

67

68

69

69

70

71

V1U

i



Distribusi Frekuensi Manfaat Pelayanan Kesehatan di

Rumah Sakit...................................................................
Distribusi Frekuensi dilihat dari Hasil Pemanfaatan

Pelayanan Kesehatan......................................................
Tabel 21 Distribusi Frekuensi Pelayanan Kesehatan ditinjau

dari Faktor Ekonomi.......................................................
Tabel 22 Distribusi Frekuensi Pelayanan Kesehatan ditinjau dari

Status Sosial...................................................................
Tabel 23 Distribusi Frekuensi Pelayanan Kesehatan ditinjau

dari Status Kepegawaian Karyawan Pusri dan ASKES....
Tabel 24 Deskripsi Jawaban pada Dimensi Pandangan Masyarakat

Mengenai Pelayanan Kesehatan......................................
Tabel 25 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi Sosialisasi

dalam Lingkungan Keluarga...........................................
Tabel 26 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi Sosialisasi

diluar Lingkungan Keluarga...........................................
Tabel 27 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi Berdasarkan

Pengalaman Pribadi........................................................
Tabel 28 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi Diperoleh

dari Pengalaman Orang Lain...........................................
Tabel 29 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi dipengaruhi

Lingkungan Fisik............................................................
Tabel 30 Distribusi Frekuensi Pembentukan Persepsi dipengaruhi

Lingkungan Sosial.........................................................

Tabel 31 Deskripsi Jawaban pada Dimensi Proses Pembentukan Persepsi.. 80 

Tabel 32 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Mengenai Pelayanan
Kesehatan Melalui Media Cetak..................................

Tabel 33 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Mengenai Pelayanan
Kesehatan Melalui Media Elektronik...........................

Deskripsi Jawaban pada Dimensi Sumber Pengetahuan 

Mengenai Pelayanan Kesehatan....................

Tabel 19
71

Tabel 20
72

73

73

74

75

76

76

77

78

78

79

81

82
Tabel 34

82

IX



Tabel 35 Deskripsi Jawaban pada Variabel Persepsi Masyarakat
Mengenai Pelayanan Kesehatan..........................................

Tabel 36 Tabel Penolong Untuk Pengujian Normalitas Data
dengan Chi Kuadrat.............................................................

Tabel 37 Distribusi tingkat pencapaian variabel persepsi masyarakat
mengenai Pelayanan kesehatan............................................

Tabel 38 Distribusi Tingkat Pencapaian Variabel Persepsi Masyarakat 
Mengenai Pelayanan Kesehatan Berdasarkan 

Status Kepegawaian..............................................................

84

86

91

94

x



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Persepsi Masyarakat Kelurahan Sungai Selayur 
Mengenai Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pusri Palembang’ . Rumusan 
masalah penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan 
Sungai Selayur mengenai pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Pusri Palembang 
?. Manfaat penelitian ini adalah: secara teoritis diharapkan menjadi informasi dan 
menambah pengetahuan mengenai pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, 
serta menambah khazanah ilmu pada sosologi kesehatan. Secara praktis dapat 
menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya tentang pelayanan 
kesehatan dari Rumah Sakit Pusri.

Penelitian ini dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan 
menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel tunggal yaitu 
persepsi masyarakat di Kelurahan Sungai Selayur. Unit analisis dalam penelitian 
ini adalah keluarga yang tinggal di Kelurahan Sungai Selayur Palembang dengan 
unit observasi kepala keluarga, dengan jumlah keseluruhan populasi sebanyak 
15.713 orang, dan yang terpilih berasal dari 5 RT ( Rukun Tetangga ) dengan 
pengambilan sampel secara proporsional sampling, sehingga jumlah responden 
sebanyak 46 orang yang terdiri dari 20 orang karyawan Pusri dan 26 orang Non 
Karyawan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh 
sebagai berikut : berdasarkan tingkat pencapaian menunjukkan hasil bahwa 
persepsi masyarakat Kelurahan Sungai Selayur mengenai pelayanan kesehatan 
Rumah Sakit Pusri adalah positif. Pada hipotesis kedua, chi squere dqri tingkat 
pencapaian menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat 
yang berstatus karyawan dengan non karyawan. Hal ini menunjukkan dengan 
perbedaan antara masyarakat yang berstatus karyawan Pusri dengan non karyawan 
tidak terlalu mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pelayanan kesehatan 
dari Rumah Sakit Pusri.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, pelayanan kesehatan
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Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai

berikut:

:PENDAHULUANBABI

Menjelaskan tentang latar belakan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.

: KERANGKA PEMIKIRANBAB II

Menjelaskan tentang kerangka teori atau pemikiran yang akan 

dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

: DESKRIPSI DATABAB m

Menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian yaitu di

Kelurahan Sungai Selayur Palembang.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pengujian persyaratan analisis yang terdiri dari 

validitas - reliabilitas instrumen dan normalitas data, pengujian 

hipotesis dan pembahasan.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

xiii
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Setiap negara di dunia selalu mempunyai perhatian khusus dibidang 

kesehatan, termasuk juga di Indonesia. Konferensi — konferensi yang diadakan 

oleh berbagai negara sering juga membahas masalah kesehatan masyarakat. 

Organisasi dalam bidang kesehatan pun di bentuk yaitu WHO ( World Health 

Organization ) yang khusus mengurusi masalah kesehatan di dunia. Organisasi 

kesehatan se-dunia ( WHO. 2000 ), menyatakan sistem kesehatan harus

mempunyai tiga tujuan fondamental : pertama, meningkatkan kesehatan warga

negara, kedua, merespon kebutuhan dan harapan warga negara akan kesehatan,

ketiga, melindungi penduduk miskin dari pembiayaan yang mahal ketika mereka

jatuh sakit ( Widaningrum, dalam populasi 14 (1), 2003:29). Kesehatan dapat di

artikan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Konsep kesehatan pada tahun 2002 telah ditegaskan pada sidang kesehatan 

sedunia pada tahun 1977, kemudian di tandatangani pada konferensi ALMA-ATA 

pada tahun 1978. Dalam konferensi tersebut diputuskan bahwa pemeliharaan
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kesehatan dasar hendaknya dijadikan sebagai pendekatan utama yang digunakan 

untuk mewujudkan kesehatan bagi semua masyarakat pada tahun 2000. Dalam 

konferensi ini juga berhasil merumuskan konsep “Primary Health Care” yang di 

terima oleh semua negara. Primary Health Care merupakan suatu konsep 

pendekatan dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan 

teijangkau oleh masyarakat. Pendekatan ini terutama terdiri dari komponen- 

komponen pelayanan dasar dengan sistem rujukannya, partisipasi aktif dari 

masyarakat dan kerjasama lintas sektoral. Konferensi juga menekankan bahwa 

pemeliharaan kesehatan yang di maksud itu, bukan pemeliharaan berkualitas dua, 

melainkan kegiatan yang meliputi : pendidikan mengenai cara menemukan 

masalah kesehatan yang menonjol dengan cara pencegahan dan pengawasan, 

penyediaan air bersih, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (KB), 

imunisasi terhadap penyakit infeksi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

penyediaan obat-obatan yang penting ( Hart, Belsey, Tarimo, 1994 :10 ). Dalam 

undang-undang no. 9 tahun 1960 pokok-pokok kesehatan, bab 1, pasal 2, yang di 

maksud dengan kesehatan meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan social 

dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. (Iskandar, 

1998: 59).

Di Indonesia kesehatan ditangani oleh pihak swasta dan pemerintah. 

Pelayanan kesehatan dari pihak swasta misalnya dari Rumah Sakit Pusri
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(BUMN), RS Muhammadyah, RS Siti Khodijah, RS Charitas, Klinik, Praktek 

dokter dan lainnya. Sedangkan pemerintah oleh Departemen Kesehatan dikepalai

oleh seorang Menteri. Untuk itulah, Departemen Kesehatan melalui aparat yang 

tersebar diseluruh wilayah Indonesia, aktif menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Aparat yang ditunjuk oleh Departeman Kesehatan 

untuk mengurusi masalah kesehatan yaitu kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

yang berada disetiap propinsi, kantor Dinas Kesehatan yang berada di setiap 

Kabupaten, serta Puskesmas yang berada di setiap kecamatan, kantor Departemen 

Kesehatan dan kantor Dinas Kesehatan yang berada di Kabupaten mempunyai 

tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dalam hal ini adalah 

pelayanan kesehatan msyarakat, seperti mengatasi wabah penyakit yang 

menjangkiti wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan sehari-hari dipercayakan pada 

puskesmas yang oleh pemerintah didirikan diseluruh kecamatan di Indonesia. 

Selain Puskesmas terdapat juga praktek dokter yang tersebar disetiap daerah yang 

membantu masyarakat dibidang kesehatan. ( Azrul Anwar, 1998 :117 ). 

Puskesmas adalah sebagai tempat pertolongan pertama masyarakat dalam upaya 

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang, bila penyakitnya parah 

biasanya akan dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas dan alat-alat 

penunjang kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan di Puskesmas.

t..'si
: S a V*
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Berdasarkan sidang MPR tahun 1998 yang menetapkan MPR RI Nomor X 

Tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan disegala bidang. 

Reformasi bidang kesehatan di Indonesia yaitu Indonesia sehat 2010. selanjutnya, 

ditetapkan paradigma sehat, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak 

azasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik 

sentral pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan 

Indonesia sehat 2010, propinsi Sumatera Selatan menentukan visinya yaitu 

Tercapainya Sumatera Selatan Sehat 2010 Dengan Bertumpu pada Pelayanan 

Prima dan Pemberdayaan Masyarakat ( Depkes RI, 2003:2 ). Adanya ketetapan 

tersebut, maka masyarakat membutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan upaya kesehatan, tentunya dengan 

dukungan pelayanan yang baik dan efisien dari penyedia pelayanan kesehatan 

tersebut, dalam hal ini adalah Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap 

dan lebih banyak dokter yang siap membantu pasien memperoleh pelayanan 

kesehatan yang tepat dan akurat.

Sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan ini mempunyai fungsi 

untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau rujukan dan upaya kesehatan 

penunjukan atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
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anak, spesialis bedah umum, spesialis bedah Urologi, spesialis bedah orthopedi, 

spesialis jantung, spesialis kebidanan, spesialis kulit, spesialis mata, spesialis 

penyakit dalam, spesialis syaraf, spesialis THT dan Rehabilitasi Medis. Selain 

praktek dokter RS Pusri juga memiliki beberapa pelayanan kesehatan lainnya, 

misalnya, IGD (instalasi gawat darurat), rawat inap, ruang ICU, poliklinik check 

up, ahli fisioterapi, laboratorium, radiologi dan lainnya. Di RS Pusri ini juga 

terdapat apotek yang mempermudah pasien untuk mengambil obat. RS Pusri 

melayani pasien ASKES dari PT Pusri sendiri, ASKES PNS dan dari perusahaan 

lainnya yang menggunakan ASKES, dan tentunya pasien yang bayar sendiri tanpa 

memiliki asuransi kesehatan. Di RS Pusri juga menerima rujukan dari Puskesmas 

atau ASKESKIN (asuransi kesehatan rakyat miskin). Setiap harinya selalu ramai 

masyarakat yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di RS 

Pusri ini, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

lengkap dari Rumah Sakit didaerah Kelurahan Sungai Selayur hanya memiliki 

satu Rumah Sakit yakni RS Pusri saja, dan kebutuhan akan kesembuhan dari suatu 

penyakit yang penanganan lebih baik.

Sarana pelayanan kesehatan dari RS Pusri ini dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum yang bisa membayar biaya pengobatan dan yang memiliki 

asuransi kesehatan (ASKES PNS) dan asuransi kesehatan lainnya ( Bluedot dan 

Jamsostek) , tidak terbatas hanya untuk karyawan dari PT PUSRI saja, pelayanan
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yang diberikan dari RS Pusri pun harus sama karena setiap orang memiliki hak 

yang sama dalam bidang kesehatan. Tetapi sering juga terdapat pembedaan dalam 

pelayanan kesehatan tersebut. Pembedaan ini terlihat dari pelayanan antara pasien 

memiliki asuransi kesehatan khususnya karyawan PT Pusri dengan pasien 

biasa yang tidak memilki asuransi kesehatan atau masyarakat umum (Kelurahan 

Sungai Selayur). Misalnya dari penempatan kamar untuk pasien rawat inap, disini 

terlihat bila pasien yang dirawat dari keluarga karyawan Pusri atau karyawan itu 

sendiri di tempatkan di kamar yang khusus dengan fasilitas kamar yang lebih

yang

lengkap (AC, TV, Lemari Es), kamar-kamar yang digunakan biasanya paling

banyak untuk 3 orang saja dalam satu kamar, sedangkan masyarakat umum yang 

bukan karyawan Pusri biasanya di tempatkan dikamar biasa dengan jumlah tempat 

tidur kapasitas 6-8 orang, fasilitas AC, kamar mandi hanya satu untuk bergantian 

dipakai bersama-sama.

Dan biasanya dari segi pelayanan dari perawat yang merawat pasien, 

terkadang para perawat ini pun membedakan perlakuan kepada pasien yang 

karyawan dengan pasien biasa (masyarakat umum), perawat lebih ramah dan 

sabar bila melayani pasien dari karyawan, sedangkan dari pasien biasa terkadang 

mereka agak sedikit kasar dan kurang sabar bila diperlukan oleh pasien.

Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami seseorang di 

dalam memahami informasi mengenai lingkungannya melalui penglihatan,
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Di Palembang sudah banyak didirikan sarana pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, seperti rumah sakit, poliklinik, praktek dokter, balai kesehatan, 

puskesmas dan sebagainya. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan 

kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat. Rumah sakit merupakan tempat 

di gunakan oleh orang banyak untuk memperoleh kesembuhan dari 

penyakit. Praktek-praktek dokter yang tersebar di mana-mana dapat membantu 

masyarakat dalam bidang kesehatan terutama penyembuhan penyakit. Selain itu 

terdapat pula apotek yang menyediakan obat-obatan yang digunakan oleh 

masyarakat sebagai tempat pembelian obat.

Di Kelurahan Sungai Selayur mempunyai beberapa sarana pelayanan 

kesehatan, antara lain : dua puskesmas pembantu dan satu Rumah Sakit yaitu “RS 

Pusri” yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kelurahan Sungai Selayur atau 

masyarakat disekitamya. RS ini didirikan untuk melayani masyarakat dalam 

bidang kesehatan. Masyarakat memanfaatkan RS untuk pemeriksaan kesehatan 

atau juga dimanfaatkan untuk pengobatan. Di RS Pusri setiap harinya selalu ramai 

dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berobat atau hanya untuk memeriksakan 

kesehatannya saja, selain itu fasilitas rawat inap dari RS ini pun jarang sekali sepi 

dari pasien. RS Pusri buka setiap hari 24 jam. Praktek dokter yang ada di RS Pusri 

ini cukup banyak, baik dokter umum atau pun dokter spesialis, dan terdapat 

pelayanan kesehatan lainnya. Praktek dokter spesialis ini terdiri dari spesialis

suatuyang
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pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Setiap orang atau 

masyarakat memiliki persepsi berbeda-beda dalam melihat sesuatu fenomena 

yang terjadi di sekitarnya, sama halnya seperti persepsi masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan dari RS Pusri, baik yang pernah memanfaatkan pelayanan 

ataupun yang belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan dari RS Pusri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Sungai Selayur

mengenai pelayanan kesehatan dari RS Pusri Palembang ?

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara keluarga karyawan PT

Pusri dan masyarakat umum di Kelurahan Sungai Selayur mengenai

pelayanan dari RS Pusri Palembang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui persepsi dari masyarakat di Kelurahan Sungai Selayur 

mengenai pelayanan kesehatan dari RS Pusri Palembang.

L
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2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara keluarga 

karyawan PT Pusri dan masyarakat umum di Kelurahan Sungai Selayur 

mengenai pelayanan kesehatan dari RS Pusri Palembang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang bisa diharapkan

dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi dan

juga menambah pengetahuan mengenai pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat. Serta hasil penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya Sosiologi Kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca 

pada umumnya tentang informasi pelayanan kesehatan dari RS Pusri 

Palembang. Dan kepada RS Pusri Palembang khususnya dalam pembuatan 

kebijakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima sesuai 

dengan visi dan misi RS Pusri Palembang.
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1.4. Tinjauan Pustaka

Pengertian Persepsi

Terdapat banyak pendapat tentang pengertian persepsi, dan untuk lebih

ahli merumuskan danmendekatkan pada pengertian persepsi, para

mengemukakannya dalam berbagai pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengenai

beberapa hal melalui panca inderanya (W.J.S. Poerwadarminta, 1968 : 675 ).

Husaini (1986 : 30) mengemukakan bahwa persepsi adalah obyek-obyek

disekitar kita, kita tangkap melalui alat indera dan diproyeksikan pada bagian-

bagian tertentu dalam otak, sehingga kita dapat mengamati obyek tersebut.

Dalam bukunya “belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya”

Slameto (1995 : 102) mengatakan bahwa :

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau 
informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus 
menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan 
ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, 
pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

Persepsi yang diterima seseorang dan diintepretasikan antara perseptor 

dengan objek yang dipersepsi. Transaksi ini berada pada taraf psikologis, hanya 

sekedar proses mempersepsi dan karenanya tidak menimbulkan perubahan yang
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sungguh-sungguh didalamnya. Akan tetapi penyajian perseptor tentang hal itu di 

pengaruhi oleh perseptualnya sendiri

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan persepsi adalah suatu tanggapan dan penilaian yang dilakukan 

oleh seseorang melalui alat inderanya terhadap suatu objek tertentu.

Proses Persepsi

Pada dasarnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami seseorang 

dalam memahami dan mengamati informasi tentang lingkungannya atau suatu 

objek, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan

penciuman.

Selanjutnya persepsi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman, proses belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan yang dialami 

seseorang. Manusia mengamati suatau objek psikologik dengan kacamatanya

sendiri yang diwarnai denagn kepribadian manusia tersebut. Sedangkan objek

psikologik tersebut bisa berupa ide, kejadian, lingkungan sosial budaya dan situasi

tertentu.

Proses persepsi dimulai ketika seseorang dihadapkan kepada suatu 

stimulus atau situasi, kemudian “ Pengalaman, proses belajar (sosialisasi) 

memberikan bentuk dan struktur kepada apa yang dilihatnya, sedangkan 

pengetahuan dan cakrawala memberi arti terhadap objek psikologiknya” (Mar’at,
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1989 : 22)

Menurut Miftah Toha (1989 : 31) ada beberapa sub proses dalam persepsi 

yaitu stimulus atau situasi yang hadir, registrasi, intepretasi dan umpan balik

(feedback).

1. Stimulasi atau situasi yang hadir

Awal terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan kepada suatu 

stimulus atau situasi, stimulus tersebut bisa berupa stimulus penginderaan dekat 

dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosial budaya dan fisik menyeluruh

dari stimulus tersebut.

2. Registrasi

Yang dimaksud registrasi disini merupakan sesuatu yang nampak, yaitu

mekanisme fisik yang berupa penginderaan sehingga syaraf seseorang

terpengaruh, kemudian kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat juga

terpengaruh. Sehingga jika seseorang mendengar atau melihat suatu informasi,

maka mulailah orang tersebut mendaftar atau mencerna dan menyerap semua

informasi tersebut.

3. Interpretasi

Tahap berikutnya setelah informasi terserap adalah penafsiran terhadap 

informasi tersebut. Intepretasi ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi 

yang sangat penting, karena proses ini tergantung pada cara, pengalaman,
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motivasi dan kepribadian seseorang dengan orang lain, sehingga intepretasi 

rang terhadap suatu informasi atau stimulus akan berbeda dengan orang lain. 

4. Umpan Balik

Subproses yang terakhir adalah umpan balik, setelah seseorang 

menafsirkan informasi tersebut, maka akan muncul reaksi positif atau negative 

atau berupa tindakan yang menentukan setuju atau tidak setuju. Apabila reaksinya 

negativ atau menolak, maka akan timbul reaksi memberontak, apatis, acuh tak 

acuh dan sebagainya. Sebaliknya, apabila reaksinya bersifat menerima atau 

positif, maka reaksi yang muncul berbentuk positif pula.

Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Persepsi

Dalam kehidupannya manusia selalu mengalami perubahan-perubahan, 

karena sudah merupakan kodratnya, bahwa manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan pergaulan dengan orang lain, dengan lingkungan sosial 

maupun dengan lingkungan alam yang berada di sekitarnya, karena “ Memahami 

lingkungan adalah suatu proses yang aktif, dimana seseorang mencoba membuat

seseo

lingkungan itu mempunyai arti baginya “ (Miftah Toha, 1989 : 42).

a. Proses aktif disini melibatkan seseorang dalam menyeleksi aspek- 
aspek yang berbeda dari lingkungannya kemudian menilai atau 
melahirkan konsep-konsep baru dan akan mewujudkan dalam bentuk 
kehidupan nyata.
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Selanjutnya untuk menyerap stimulus atau objek yang ditangkap dari 

lingkungannya (dari luar individu) dilakukan oleh aspek kognitif, oleh karena itu 

aspek kognitif yang terpenting dari persepsi dalam menentukan kemauan untuk 

berbuat, sedangkan persepsi itu sendiri di pengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut 

Abdul Latief Wiyata Institut Islam Negeri Antasari (IAIN Antasari, 1990 : 29) 

merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi persepi seseorang antara lain : 

stimulus (rangsangan), kepekaan indrawi, pengetahuan yang di miliki, 

kepribadian, latar belakang budaya dan situasi sosial “, (faktor ini lebih 

merupakan dasar terbentuknya motif).

Selain faktor diatas, menurut Abdul Latief Wiyata IAIN Antasari (1990 :

32) persepsi itu sendiri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses 

belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan.

a. Pengalaman

Dalam hidupnya setiap manusia pernah mengalami peristiwa-peristiwa

atau kejadian-kejadian baik yang dialami oleh seseorang maupun yang dialami

oleh orang lain yang berupa pengalaman, karena r

Pengalaman adalah segala peristiwa yang terjadi pada 
yang lalu, baik yang menyangkut diri kita sendiri ataupun orang 
lain maupun yang menyangkut alam sekitarnya (Alex Gunur, 1987

masa-masa

k.
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Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman 

merupakan peristiwa atau kejadian yang menyangkut diri seseorang atau orang 

tersebut yang mengalami secara langsung peristiwa atau kejadian tersebut, tetapi 

juga peristiwa yang dialami orang lain dan lingkungannya seperti membaca, 

mendengar dan mengamati keadaan lingkungannya pada masa-masa lalu, yang 

kesemuanya memberikan pelajaran dalam kehidupan manusia, karena “

pengalaman adalah guru yang terbaik

b. Proses belajar (sosialisasi)

Manusia sepanjang hidupnya tidak akan lepas dari tuntutan belajar, seperti

yang dikatakan oleh Sudjana, bahwa :

Kenyataan yang wajar dan alami dasarnya mengharuskan 
manusia untuk melakukan kegiatan belajar sepanjang hidupnya 
(long life education) guna memnuhi kebutuhan belajarnya “ 
(Sudjana, 1989:76)

Dengan adanya proses belajar pada manusia sepanjang hidupnya maka 

dapat merubah tingkah laku manusia dari tidak tahu menjadi tau, kemudian terjadi 

pengertian-pengertian baru, seterusnya timbul perubahan baru pada diri 

tersebut dan perubahan itu tetap di pelihara serta dapat di manfaatkan bagi dirinya 

sendiri dan bagi masyarakat, keluarga serta lingkungan.

manusia
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C. Cakrawala

Yang dimaksud cakrawala disini adalah yang menyangkut lingkungan 

sekitar tempat seseorang itu berada baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial (masyarakat), yang dapat memberikan arti bagi kehidupannya, 

d. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud adalah menyangkut arti seluas-luasnya, 

meliputi segala macam informasi yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber 

disekitar lingkungan kehidupan seseorang. Pengalaman yang diperoleh seseorang 

akan menjadikan pengalaman baginya dan dapat bermanfaat dalam kehidupan dan 

dapat merubah sikapnya, karena “ pengetahuan dan pengalaman seseoarang itu 

dapat mempengaruhi dan mengubah setiap orang terhadap suatu objek (Vebriarto,

1989: 86).

Masyarakat

Menurut Emile Durkheim, yang mengatakan bahwa Masyarakat 

merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara individu, bebas dari individu- 

individu yang merupakan anggota-anggotanya ( dikutip dari David Berry : 1981 ).

Istilah masyarakat banyak mencakup berbagai faktor, terdapat beberapa 

definisi masyarakat menurut para ahli ( Soeijono Soekanto: 1990: 26 )

a. Mac Iver dan Page yang mengatakan bahwa “ Masyarakat ialah suatu 

sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama
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antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan 

tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia Keseluruhan yang 

selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan 

jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.

b. Ralph Linton " Masyarakat merupakan setiap kelompok

manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga 

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang di 

rumuskan dengan jelas”.

c. Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dari beberapa pendapat tentang masyarakat ditinjau dari kehidupan bersama maka

bisa ditafsirkan apa masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu proses saling

mempengaruhi antara kebutuhan-kebutuhan perorangan (individu) dengan unsur-

unsur kehidupan bersama.

Penelitian yang Relevan

Penelitian yang bertema pelayanan kesehatan pernah dilakukan di 

Universitas Diponogoro Semarang yang berjudul Penyusunan Indikator Kepuasan 

Pasien Rawat Inap Rumah Sakit di Propinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menentukan indikator kepuasan pasien rawat inap rumah sakit.



18

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa indikator kepuasan pasien 

rawat inap rumah sakit dapat di lihat dari pelayanan untuk RS, pelayanan Dokter, 

pelayanan perawat, pelayanan perawat, pelayanan makanan pasien, sarana medis 

dan obat-obatan, kondisi fasilitas RS, kondisi fasilitas ruang perawatan, serta 

pelayanan administrasi keluar RS. Hasil riset tersebut menunjukkan, hasil riset 

tersebut menunjukkan, kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh 

penampilan professional individu-individu rumah sakit. Sehingga faktor perilaku 

dari pelayanan kesehatan akan berperan dalam pencapaian kepuasan pasien 

('http://www.impk-online.net/files/03-lapchriswardani.pdf. Agustus 2009).

Penelitian Anggono yang mengambil studi kasus di RS. Elizabet

Semarang yang berjudul Faktor-faktor penentuan tingkat kepuasan pasien atas

layanan keperawatan diruang rawat inap RS. Elizabet Semarang menyebutkan

bahwa kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan keperawatan dipengaruhi 

oleh keterampilan perawat serta fasilitas yang di miliki rumah sakit. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu sangat

dipengaruhi oleh perilaku (http://www.imkp-petugasnya

pnline.net/files/Anggono.pdf. Agustus 2009).

1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kebenaran yang masih harus diuji kebenarannya 

empirik. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaansecara

http://www.impk-online.net/files/03-lapchriswardani.pdf
http://www.imkp-
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penelitian, yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga persepsi masyarakat Kelurahan Sungai selayur mengenai 

pelayanan kesehatan dari RS Pusri Palembang kurang baik.

2. Diduga terdapat perbedaan persepsi antara keluarga karyawan PT Pusri

dan masyarakat umum di Kelurahan Sungai Selayur mengenai pelayanan

kesehatan dari RS Pusri Palembang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Desain penelitian

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, desain penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian 

ini bersifat deskriptif karena karena penelitian ini hanya menggambarkan atau 

melukiskan saja dari masalah yang akan diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survei yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan biasanya dimulai dengan 

merumuskan masalah penelitian atau memilih persoalan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan instrumen
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penelitian berupa kuesioner.

Dalam penelitian ini menggunakan variable tunggal. Peranan peneliti 

adalah peneliti akan tetap menunjukkan identitas sebagai peneliti dan berusaha 

mencari data dan informasi dari objek penelitiannya dengan menggunakan cara- 

cara tersendiri dalam batas-batas norma dan etika yang berlaku.

1.6.2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang di gunakan adalah variabel tunggal dimana yang

menjadi variabel tunggal disini adalah persepsi masyarakat mengenai pelayanan 

kesehatan dari RS Pusri Palembang. Tidak terdapat variabel mempengaruhi dan di

pengaruhi.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Sungai Selayur Palembang. 

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (ditetapkan dengan sengaja) 

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kelurahan Sungai Selayur memilki luas daerah 420 ha, dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 8.467 kepala keluarga. Penduduk di Kelurahan Sungai 

Selayur berjumlah 15.713 orang. Dengan luas dan jumlah penduduk sebanyak itu, 

di daerah ini hanya terdapat satu rumah sakit saja yaitu RS Pusri, sebagai pusat
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Pelayanan kesehatan terlengkap. RS Pusri sebagai rumah sakit swasta (BUMN) 

_^ianya melayani ASKES dari karyawan PT Pusri sendiri, ASKES PNS dan 

Masyarakat umum yang mampu untuk mambayar biaya pengobatan, 

menimbulkan perbedaan persepsi yang berbeda-beda dalam masyarakat di 

Kelurahan Sungai Selayur mengenai pelayanan kesehatan dari RS Pusri.

1.6.4. Definisi Konsep

1. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami seseorang didalam 

memahami informasi mengenai lingkungannya melalui penglihatan,

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

2. Masyarakat, menurut Mac Iver dan Page masyarakat adalah merupakan

kumpulan atau gabungan dari keluarga-keluarga. Selain itu masyarakat

ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja

sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan 

tingkahlaku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang 

selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan 

jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah. (Soekanto,

1990 : 26)

3. Pelayanan kesehatan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan orang lain dalam bidang kesehatan.
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1.6.5. Definisi Operasional

penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Persepsi Masyarakat 

Mengenai Pelayanan Kesehatan dari RS Pusri Dengan menjabarkan dimensi, 

indikator dan item. Untuk lebih jelasnya disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 1
Variabel Penelitian

ItemIndikatorDimensiVariabelNo

2pemahamana. Pengetahuan mengenai 
pelayanan kesehatan

Persepsi
masyarakat
mengenai
pelayanan
kesehatan
Rumah Sakit
Pusri

1
artimengenai 

pelayanan kesehatan 
pemahaman 

syarat- 
pelayanan

2mengenai
syarat
kesehatan

pemahaman 
mengenai pelayanan 
kesehatan Prima

1

- dilihat dari tujuanb. Pandangan mengenai 
pelayanan kesehatan dan hasil 4

pemanfaatan 
pelayanan yang ada

1
- pelayanan kesehatan 
ditinjau dari faktor 
ekonomi

2
- pelayanan kesehatan 
ditinjau dari faktor 
status sosial
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(Rukun Tetangga), yaitu RT 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 07A, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, RT 37 dan RT 38. Keseluruhan jumlah populasi yaitu 15.713 orang.

1.7.3. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan di pergunakan

untuk penelitian yang karakteristiknya dapat mewakili populasi sebagai subjek

penelitian. Menurut Arikunto (2002: 120) “ Apabila jumlah anggota populasi

lebih dari 100 maka sampelnya dapat di ambil 10 % - 15 % atau lebih Jumlah

keseluruhan kepala keluarga yang terpilih dari 5 RT adalah 472. dalam hal ini,

kepala keluarga yang di jadikan sebagai sampel berjumlah 10 % dari masing-

masing jumlah kepala keluarga di 5 RT. Dalam penelitian kuantitatif ini, teknik 

pengambilan sample yang di gunakan ada dua yaitu :

1. Stage 1 : Menentukan jumlah rukun tetangga (RT) yang akan di 

jadikan sampel dalam penelitian. Menggunakan simple random 

sampling dengan metode undian sehingga dapat 5 RT, yaitu RT 08, RT 

10, RT 21, RT 26, dan RT 31.
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2- Sosialisasi
- pengalaman
- Lingkungan Fisik
- Lingkungan Sosial

c. Proses pembentukan 
persepsi 2

1
1

1- media cetak
- media elektronik

d. Sumber pengetahuan 
mengenai pelayanan 
kesehatan

1

1.7. Metode Pengumpulan Data

1.7.1. Unit Analisis

Menurut Suharmi Arikunto, unit analisis adalah satuan-satuan yang

menunjuk pada objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah

keluarga yang tinggal di Kelurahan Sungai Selayur Palembang dan unit observasi

kepala keluarga yang tinggal di Kelurahan Sungai Selayur Palembang.

1.7.2. Populasi

Menurut Arikunto bahwa “Populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang ada di 

Kelurahan Sungai Selayur Palembang, dimana kelurahan ini memiliki 38 RT
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Tabel 2

JumlahSampel
KK
106RT 08
98RT 10
80RT 21
86RT 26
102RT 31
472Total

Sumber : Monografi Kelurahan Sungai Selayur, 2010

2. Stage 11 : Menentukan jumlah responden pada masing-masing RT 

dengan menggunakan proporsional sampling. Semakin banyak kepala 

keluarga disuatu RT maka semakin banyak pula responden yang di 

ambil dari RT tersebut. Karakteristik responden berkaitan dengan 

status kepegawaian masing-masing responden, yaitu yang berstatus 

karyawan Pusri dan non karyawan Pusri yang pernah mengggunakan 

fasilitas pelayanan kesehatan atau yang belum pernah memanfaatkan

fasilitas pelayanan di RS Pusri Palembang.

1.7.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam, yaitu data primer dan data

sekunder.

1. Data primer, yaitu sumber data utama yang berupa hasil 

pembicaraan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh
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dari responden. Sumber data primer diperoleh melalui kuesioner dan 

wawancara dengan responden penelitian dan pihak-pihak yang 

mampu memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung yang sifatnya mampu melengkapi data primer. Sumber data

sekunder didapat melalui data tertulis atau literatur studi pustaka

melalui buku, jurnal, karya ilmiah, dan monografi tempat penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang

kejadian atau gejala sosial. Skala likert yang merupakan data ordinal yang

kemudian diubah menjadi data interval. Sehingga dapat mempermudah responden 

dalam menjawab pertanyaan peneliti.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat dalam penelitian dilakukan dengan cara, sebagai berikut

a. Kuesioner

Merupakan alat untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan ( kuesioner ) yang disebarkan kepada subjek yang diteliti. Dalam 

pertanyaan berstruktur, jawaban telah tersedia sehingga responden hanya memilih
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jawaban yang sesuai. Kuesioner yang telah dijawab akan diuji validitasnya dan 

reabilitasnya. Adapun pengujian persyaratan analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah:

1. Pengujian validitas data dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment. Karena rumus korelasi product moment adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur dan menguji kevalid-an data dalam penelitian ini Menurut

Arikunto (1995: 63) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Instrumen! yang dikatakan valid

berarti instrumen! tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. (Ridwan. 2007: 97).

Adapun rumus Product Moment tersebut adalah :

2. Pengujian Reabilitas data dengan menggunakan product moment. Reliable 

berarti inslrument yang biia digunakan beberapa kaii untuk mengukur objek 

yang sama akan menghasilkan daia yang sama.

Adapun rumus Product Moment tersebut adalah :

A'(v.r.r)-(vj.y r)r =
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Keterangan:

r = Koofesian Korelasi

X = Skor dan distribusi variabel X

Y = Skor dalam distribusi variabel Y

N = Banyaknya pasangan skor X dan skor Y ( banyaknya subjek ).

b. Observasi

Dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian- Pengamatan 

yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Sungai Selayur yang pernah dirawat 

inap atau yang pernah memanfaatkan fasilitas pelayanan keshatan dan yang belum 

pernah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari RS Pusri Palembang.

c. Studi pustaka

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

menggunakan literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkenaan dengan fokus

penelitian yang peneliti lakukan.

d. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan sebagai 

pendukung kuesioner saja.
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1.7.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data mencakup kegiatan : 

a. Mengedit Data

Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul di 

lapangan. Apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, cara pengisiannya 

benar atau tidak yang belum lengkap atau belum benar pengisiannya dapat di 

sisihkan ( tidak diikutkan ) atau menyempurnakannya dengan jalan pengumpulan

data ulang ke sumber-sumber data bersangkutan.

b. Mengkode Data

Mengkode data berarti kode-kode ( identitas ) terutama kepada masing-

masing kategori ( nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya ). Setelah

semua data diberi kode selanjutnya dipindahkan kedalam “beberan” rekapitulasi

data.

c. Tabulasi Data (pembeberan )

Proses pengelompokkan data ( jawaban-jawaban ) yang serupa dan 

menjumlahkan dengan cara yang teliti dan teratur ( pembuatan table-tabel yang 

berguna ).

d. Analisa Data

kegiatan pembuatan analisis-analisis sebagai dasar bagi penarikan

kesimpulan.
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1.7,7, Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang dihasilkan dilapangan agar lebih mudah di 

mengerti, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif Data kuantitatif disajikan 

dalam bentuk tabel-tabel frekuensi dan tabel silang persentase dan hasil

penghitungan statistik, sedangkan data kualitatif disajikan dalam angka tambahan

penjelasan data kuantitatif Karena menggunakan pendekatan kuantitatif^ maka

analisis dan penerapan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

menggunakan uji statistik. Sebelum data dianalisis dan diuji melalui pengujian 

hipotesis, data terlebih dahulu diuji dalam pengujian persyaratan analisis. Adapun 

persyaratan pengujian analisis yang di lakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengujian Validitas data dan Reabilitas data dengan menggunakan Korelasi 

Product Moment, yaitu :

r =

b. Pengujian Normalitas data, dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (Chi 

Squere), sebagai berikut:

ifo-fhf
Jh
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Keterangan:

X2 = Chi kuadrat Observasi

fo = Frekuensi observasi

fh = frekuensi harapan

jika X2 hitung yang diperoleh lebih kecil dari harga kritik X2 tabel, maka data 

yang diperoleh distribusi frekuensi normal, tetapi jika harga X2 hitung lebih besar 

daru harga kritik tabel, maka distribusi frekuensi tidak normal, 

c. Pemenuhan Skor Baku / Data Interval

Interval data dalam penelitian dan analisis data sangat bermanfaat untuk

mengubah data ordinal menjadi skor mentah menjadi skor baku dengan rumus :

'\o(x-x)ZScore = 50-
SD

Keterangan:

X = Skor total setiap variabel

X = Rata-rata

SD = Standar Deviasi

Untuk mencari X adalah:

^ «



J

32

Adapun rumus mencari Standar Deviasi (SD) adalah:

_ Yk-xfSD - ^
n

1.7.8. Teknik Pengujian Hipotesis

L Menentukan kriteria pengujian.

Untuk hipotesis 1 dan 2 :

: Hipotesis diterimat hitung > t table

: Hipotesis ditolakt hitung < t table

2. Menentukan Teknik Perhitungan

a. Rumus t-test

Digunakan untuk pengujian hipotesis, adapun rumus uji t adalah :

t =
2 N

+
. "l n2 >

Sedangkan rumus untuk mencari X dan s yaitu :

Yux1-^XJX
dan S

n
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Keterangan:

t = t hitung

S2 = simpangan baku / standar deviasi

n = jumlah sampel

X = rata-rata jumlah sample

X = skor tiap variabel dikali jumlah sample

fi = rata-rata jumlah populasi

c. Membuat kesimpulan

Menyimpulkan apakah Ho diterima atau ditolak berdasarkan hasil dari

pengujian statistik-
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