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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh data 

mengenai gambaran pelaksanaan audit kinerja berkaitan dengan program 

Jamkesmas dan bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS Bandung, sebagai berikut : 

 

4.1.1. Pelaksana Audit Kinerja 

 

 Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern 

(SPI) di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung memiliki  tujuan dan tugas 

pokok seperti dibawah ini : 

 

a. Tujuan SPI : 

1. Terpantaunya segala kegiatan di Rumah Sakit dari segi administatif dan 

manajerial yang mencakup administrasi keuangan, pelayanan, umum dan 

kepegawaian; 

2. Terawasinya semua kegiatan administrasi dan manajerial di lingkungan 

rumah sakit, pelayanan medik maupun pelayanan non medik; 

3. Terselesaikannya masalah - masalah yang menyangkut pelaksanaan 

kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku; 

4. Terselesaikannya masalah atau temuan pemeriksaan aparat pemeriksa 

eksternal. 

 

b. Tugas Pokok SPI  adalah melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur 

kegiatan di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang menggunakan 

sumber daya RSHS. 
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Struktur dan anggota organisasi di dalam Satuan Pengawas Intern dapat 

digambarkan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.1 

Keanggotaan Satuan Pengawas Intern RSHS 

Nama Jabatan 

Dr. Nanang Winarto Astarto, Sp.OG(K), MARS Ketua SPI 

Tjitaningsih Baliani, dr Wakil Ketua SPI / Pemeriksa  

Engkus Kusnadi, SE Pemeriksa 

Diah Hastuti, SE, Ak Pemeriksa 

Novi Primbani Rochym Pelaksana Sekretariat 

 

Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) di dalam lingkungan RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung memiliki fungsi yang meliputi : 

 

a. Melakukan pemeriksaan pengelolaan operasional mencakup efektivitas 

pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya manusia, 

keandalan data/informasi dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang 

berlaku; 

b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di 

lingkungan Rumah Sakit dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat 

pemeriksa ekternal; 

c. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu - 

waktu dari setiap unsur atau kegiatan di lingkungan Rumah Sakit atas 

disposisi Direktur Utama; 

d. Melakukan penelusuran atas praduga terjadinya penyimpangan atau masalah 

pelaksanaan kegiatan. 
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4.1.2.  Pelaksanaan Audit Kinerja pada Program Jamkesmas 

 
 Kewenangan pelaksanaan pemeriksaan kinerja dilakukan oleh bagian 

Satuan Pengawas Intern (SPI) selaku auditor internal di lingkungan RSHS. 

Khususnya untuk program Jamkesmas terdapat beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan guna menilai kinerja yang meliputi pengelolaan kepesertaan, 

keuangan dan pelayanan kesehatan, diantaranya adalah : 

 
a. Aspek ekonomis 

 Beberapa kriteria dalam penilaian dan pemeriksaan kinerja yang termasuk 

ke dalam aspek eknomis diantaranya meliputi :  

 
1. Kewajaran dalam penyediaan sumber daya untuk keperluan operasional. 

 
Dalam proses penyediaan sumber daya, baik itu berupa sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan serta tenaga 

kesehatannya. Dari sini dilakukan penilaian kewajaran atas persyaratan 

dan cara penyediaannya.  

 
2. Analisis biaya dan manfaat atas kebutuhan persediaan dan peralatan. 

 
Sebelum dilakukan pembelian atas kebutuhan persediaan dan peralatan 

guna menunjang kegiatan pelayanan kesehatan, dilakukan analisis terlebih 

dahulu mengenai jumlah atau ukuran, dan mutu yang diinginkan. Dari sini 

dilakukan penilaian ketepatan dan keobyektifan analisis atas kebutuhan 

sumber daya tersebut. Untuk hal ini pemeriksa berpendapat bahwa proses 

analisis dalam penyediaan peralatan medis masih belum dilakukan secara 

optimal oleh pengelola program Jamkesmas di RSHS. 

 
3. Penyesuaian spesifikasi sumber daya dengan pekerjaan yang dibutuhkan. 

 
Dalam hal ini pemeriksa melihat kesesuaian antara spesifikasi sumber 

daya seperti peralatan medis yang diperoleh dikaitkan dengan salah satu 

unit pelayanan kesehatan yang membutuhkannya. 
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4. Proses analisis dalam hal memelihara sumber daya yang dimiliki. 

 
Pemeriksa menilai proses penelaahan yang dilakukan oleh pihak rumah 

sakit dalam hal misalnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang 

dimilikinya. Kewajaran  antara mengganti atau memperbaiki suatu sarana 

dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan medis dilihat ketepatannya. 

 

b. Aspek efisiensi 

 Beberapa kriteria dalam penilaian dan pemeriksaan kinerja yang termasuk 

ke dalam aspek efisiensi diantaranya meliputi : 

 
1. Kegiatan operasional yang telah direncanakan dengan tepat waktu. 

Proses pelayanan kesehatan yang berkualitas tentu saja direncanakan dan 

dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu. Disini pemeriksa menilai 

kecepatan dan ketepatan pelayanan tenaga kesehatan di lingkungan agar 

tidak terjadi keterlambatan saat proses pelayanan kesehatan. 

 
2. Metode dan Prosedur operasional yang dibuat secara sederhana. 

Kesederhanaan dalam metode dan prosedur mengenai tata cara 

pelaksanaan pelayanan kesehatan dinilai oleh pemeriksa kememadaiannya. 

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan biaya dan waktu yang 

tidak diperlukan. 

3. Kegiatan operasional tanpa terjadinya sumber daya yang menganggur. 

Pemeriksa menilai apakah penggunaan sumber daya baik itu berupa 

peralatan maupun tenaga kesehatan telah dilakukan secara optimal atau 

belum. Apabila masih ditemukan sumber daya yang menganggur maka 

penggunannya belum dilakukan dengan optimal. 

 
4. Perencanaan penghematan atas sumber daya. 

Rencana penghematan atas tenaga kerja dan peralatan / persediaan 

penunjang kegiatan kesehatan perlu dilaksanakan agar selalu dapat 

terkontrol dalam hal pengeluaran biaya. Pemeriksa menilai ketepatan 
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langkah - langkah penghematan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. 

Pemeriksa beranggapan bahwa untuk perencanaan penghematan masih 

terbilang kurang baik mengingat analisis pengadaan peralatan medis 

belum dilaksanakan dengan optimal. 

 

c. Aspek efektivitas 

 Beberapa kriteria dalam penilaian dan pemeriksaan kinerja yang termasuk 

ke dalam aspek efektivitas diantaranya meliputi : 

 
1. Memiliki standar minimal bagi kegiatan operasional. 

Maksud standar dalam hal ini pemeriksa melihat kesesuaian antara  

standar minimal pelayanan yang dimiliki pihak rumah sakit dengan 

ketentuan yang sebagaimana diatur dalam tata cara pelayanan kesehatan 

asuransi Jamkesmas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011. 

 
2. Pensosialisasian standar minimal bagi kegiatan operasional yang memadai. 

Setiap ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan pada  program 

Jamkesmas wajib dipahami oleh setiap tenaga kerja  di dalam pelaksanaan 

program tersebut. Pemeriksa menilai apakah setiap individu yang terlibat 

di dalam pelayanan kesehatan program Jamkesmas telah memahami 

standar minimal yang harus dipatuhi.  

 
3. Kesesuaian proses pelaksanaan kegiatan operasional dengan standar 

minimalnya. 

 
Program asuransi Jamkesmas dianggap telah berjalan dengan efektif 

apabila proses pelayanan kesehatan yang terjadi sesuai dengan ketentuan 

tata cara pelaksanaannya. Pemeriksa menilai apakah proses pelayanan 

yang sebenarnya terjadi telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
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4.1.3. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Program Jamkesmas 

 
 Kualitas pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang meliputi 

prosedur, waktu, biaya. produk pelayanan dan sarana prasarana yang memadai. 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik di Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS secara menyeluruh, dilakukan 

penilaian atas 5 (lima) indikator pada uraian dibawah ini : 

 
a. Aspek bukti fisik 

 Beberapa kriteria dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang 

termasuk ke dalam aspek bukti fisik diantaranya meliputi : 

 
1. Peralatan medis yang cukup lengkap. 

 
Kelengkapan dari peralatan medis yang cukup bervariasi dan beragam 

menjadi suatu keharusan bagi rumah sakit di tingkat pusat. Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS merupakan pusat rujukan 

bagi pasien Jamkesmas se-Jawa Barat. Oleh karena itu berdasarkan 

kelengkapan dari peralatan medis yang dimilikinya, RSHS termasuk ke 

dalam rumah sakit kelas A. 

 
2. Kebersihan dari fasilitas rawat inap yang tersedia. 

 
Kebersihan merupakan salah satu poin utama agar pasien yang menginap 

di seluruh ruangan Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS 

dapat menjalani proses perawatan dengan nyaman. Berdasarkan 

pemantauan yang dilakukan oleh penulis RSHS memiliki peraturan yang 

cukup ketat mengenai menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. 

 
3. Kerapihan dari penampilan tenaga kesehatan dan administrasi yang 

bertugas. 

 
Kerapihan sudah merupakan kewajiban bagi seluruh jajaran unit Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS untuk menjaga kerapihan 

dan kesopanan dalam hal penampilan. Untuk menjaga persepsi pasien 
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tentang kualitas pelayanan kesehatan yang tinggi, maka kerapihan dalam 

berpenampilan dapat mempertahankan karakter tersebut. 

 

b. Aspek kehandalan 

 Beberapa kriteria dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang 

termasuk ke dalam aspek kehandalan diantaranya meliputi : 

 
1. Prosedur pelayanan kesehatan yang sederhana. 

 
RSHS sebagai pusat rujukan se-Jawa Barat bagi pelaksanaan program 

Jamkesmas. RSHS memahami benar bagaimana cara memberikan 

pelayanan kesehatan yang cukup simpel. Asalkan persyaratan administrasi 

seperti kartu jamkesmas, surat keterangan tidak mampu dan surat rujukan 

dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah terpenuhi, maka pasien 

dapat segera di rawat. 

 
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan secara cepat dan tepat waktu. 

 
Mengingat banyaknya jumlah pasien yang dirujuk ke unit Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS dan beberapa pasien 

diantaranya ada dalam kondisi kritis, maka tindakan medis yang cepat dan 

tepat waktu sangat dibutuhkan. Berdasarkan observasi langsung oleh 

penulis, fasilitas dan tenaga medis yang tersedia cukup lengkap untuk 

segera menindak pasien yang harus segera ditangani dengan cepat. 

 
3. Proses pelayanan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. 

 
Standar ini sudah merupakan kode etik di dalam bidang kesehatan untuk 

tidak membeda - bedakan cara penanganan pasien berdasarkan status 

sosial dan ekonominya. Berdasarkan observasi langsung dapat dilihat 

bahwa tidak ada yang membedakan dalam tata cara melayani pasien bagi 

kategori pasien umum maupun pasien tidak mampu. 
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c. Aspek ketanggapan 

 Beberapa kriteria dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang 

termasuk ke dalam aspek ketanggapan diantaranya meliputi : 

 
1. Kepedulian dokter dan perawat terhadap pasien. 

Di lingkungan unit Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS 

tingkat kepedulian baik dokter maupun perawat terhadap pasien harus 

senantiasa diprioritaskan. Hampir seluruh pasien yang dirawat di 

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan menderita penyakit yang cukup 

berat, sehingga dibutuhkan kepedulian yang tinggi bagi dokter dan 

perawatnya. 

 
2. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar tenaga kesehatan dengan 

pasien yang di rawat. 

 
Di samping pentingnya kepedulian terhadap pasien, dibutuhkan juga 

kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien yang dirawatnya. Tata 

cara berbicara yang sopan dan mudah di mengerti merupakan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran tenaga kesehatan selama berada 

di lingkungan RSHS. 

 
3. Perlakuan yang ramah atas ketidaknyamanan maupun keluhan pasien. 

 
Sesuai dengan ketentuan - ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang 

melekat pada pasien selama menjalani proses perawatan di lingkungan 

unit Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS. Pasien 

memiliki hak untuk menyampaikan keluhannya, dimana RSHS memiliki 

divisi tersendiri untuk menanggapi keluhan atas pasien yang ditanganinya. 

 
d. Aspek keahlian 

 Beberapa kriteria dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang 

termasuk ke dalam aspek keahlian diantaranya meliputi : 
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1. Ketelitian dokter dalam memeriksa pasien. 

 
Kemampuan seorang dokter dalam menangani pasien secara teliti dan 

cermat wajib hukumnya. Sudah merupakan kode etik bagi profesi seorang 

dokter agar mampu memahami hal tersebut dan bagi dokter yang telah 

diberikan tanggung jawab untuk menangani pasien di unit Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS sebelumnya telah memiliki 

pengalaman yang cukup memadai. 

 
2. Penguasaan pengetahuan dokter akan penyakit yang di derita pasien. 

 
Seluruh dokter yang menangani pasien di unit Instalasi Pelayanan Terpadu 

Gedung Kemuning RSHS, merupakan dokter yang sudah ahli (spesialis) di 

bidang penyakit yang di derita oleh pasiennya. Hal tersebut juga 

dibenarkan oleh hasil wawancara dengan sejumlah pasien yang 

mengatakan percaya bahwa dokter yg menanganinya dapat 

menyembuhkan penyakit yang dideritanya. 

 
3. Keterampilan perawat dalam menangani kebutuhan pasien. 

 
Perawat yang bertugas di unit Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung 

Kemuning RSHS, hampir seluruhnya sudah menjalani proses pelatihan di 

akademi perawatan. Hal tersebut juga sesuai dengan pengamatan langsung 

oleh peneliti dimana perawat - perawat di RSHS cukup terampil dalam 

menangani keinginan pasien. 

 
e. Aspek empati 

 Beberapa kriteria dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang 

termasuk ke dalam aspek empati diantaranya meliputi : 

 
1. Tenaga kesehatan berusaha menenangkan rasa cemas pasien. 

 
Rasa cemas memang acap kali muncul ketika dihadapkan oleh suatu 

penyakit yang cukup berat. Oleh karena itu baik itu perawat maupun 

dokter selalu menenangkan kecemasan pasien akan penyakitnya. Dengan 



Bab IV -  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

 

53 
 

53 

menghilangkan pemikiran rasa cemas dari diri pasien dapat mendorong 

keinginan pasien agar cepat sembuh. 

 
2. Tenaga kesehatan memberikan hiburan dan dorongan semangat kepada 

pasien. 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan masing - masing pasien yang 

dirawat di unit Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS, 

berpendapat bahwa pernah diberikan dorongan moral dan semangat oleh 

tenaga kesehatan yang bertugas. Hal tersebut memang perlu dilakukan 

karena dorongan psikologis yang positif dapat mempengaruhi proses 

penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien. 

 
3. Tenaga kesehatan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan 

keluarga pasien. 

 
Dokter maupun perawat di unit Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung 

Kemuning RSHS memiliki waktu tersendiri untuk berkomunikasi dengan 

keluarga pasiennya mengenai keadaan sanak saudaranya yang sedang 

dirawat. Umumnya keluarga pasien dapat berkomunikasi dengan dokter 

pada saat dilakukan pengecekan langsung oleh dokter kepada pasien. 

 

4.2. Pembahasan  

 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan audit kinerja dan 

pelayanan publik serta peranan audit kinerja dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pada program Jamkesmas di RSHS dilakukan pembahasan 

sebagai berikut. 

 

4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
 Sebelum data yang telah terkumpul di analisis, data harus terlebih dahulu 

melewati uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan program Microsoft 
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Office Excel 2007 dalam mentabulasi data dan data tersebut dimasukkan ke dalam 

program IBM Statistics SPSS 19.00 for Windows. 

 
 Pengujian validitas dan Reliabilitas disini menguji variabel mengenai audit 

kinerja kualitas pelayanan publik. Variabel audit kinerja  semua populasinya yang 

berjumlah lima responden diikutsertakan semuanya dalam penelitian ini. 

Kemudian data dari responden untuk mengetahui respon atas hasil dari audit 

kinerja juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas dikarenakan untuk melihat 

kememadaian dari hasil audit kinerja kualitas pelayanan publik. Berikut hasil 

pengujian validitas atas data yang telah terkumpul seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

 

Nomor Item 

Pernyataan 

Indikator Index 

Validitas 

Nilai r 

Kritis 

Keterangan Koefisien 

Reliabilitas 

1 

Ekonomis 

(Economy) 

0,561 0,3 valid 

0,813 

2 0,477 0,3 valid 

3 0,765 0,3 valid 

4 0,571 0,3 valid 

5 0,670 0,3 valid 

6 0,615 0,3 valid 

7 0,448 0,3 valid 

8 0,665 0,3 valid 

9 0,706 0,3 valid 

10 0,754 0,3 valid 
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1 

Efisiensi 

(Efficiency) 

0,643 0,3 valid 

0,648 

2 0,696 0,3 valid 

3 0,514 0,3 valid 

4 0,635 0,3 valid 

5 0,621 0,3 valid 

6 0,565 0,3 valid 

7 0,355 0,3 valid 

1 

Efektivitas 

(Effectiveness) 

0,846 0,3 valid 

0,761 2 0,826 0,3 valid 

3 0,807 0,3 valid 

1 

Bukti Fisik 

(Intangibles) 

 

 

 

0,704 0,3 valid 

 

 

 

 

 

0,902 

2 0,775 0,3 valid 

3 0,767 0,3 valid 

4 0,809 0,3 valid 

5 0,793 0,3 valid 

6 0,688 0,3 valid 

7 0,827 0,3 valid 

8 0,803 0,3 valid 

9 

Kehandalan 

(Reability) 

0,738 0,3 valid 

0,701 
10 0,700 0,3 valid 

11 0,636 0,3 valid 

12 0,688 0,3 valid 
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13 0,620 0,3 valid 

14 

Ketanggapan 

(Reponsivness) 

0,776 0,3 valid 

0,853 

15 0,761 0,3 valid 

16 0,787 0,3 valid 

17 0,778 0,3 valid 

18 0,866 0,3 valid 

19 

Keahlian 

(Competence) 

0,618 0,3 valid 

0,798 

 

20 0,764 0,3 valid 

21 0,793 0,3 valid 

22 0,829 0,3 valid 

23 0,715 0,3 valid 

24 

Empati 

(Emphaty) 

0,732 0,3 valid 

0,786 

25 0,802 0,3 valid 

26 0,685 0,3 valid 

27 0,718 0,3 valid 

28 0,741 0,3 valid 

Sumber : Data primer yang telah diolah : 2012 

 
 Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa semua item 

pernyataan menghasilkan nilai lebih besar dari nilai r kritis sehingga data - data 

tersebut dapat dikatakan valid. Item valid tersebut dapat digunakan lebih lanjut 

dalam proses pengolahan analisis data.  

 

 Berdasarkan koefisien reliabilitas yang telah dihitung dan tertera di tabel 

4.1, maka untuk keeratan hubungan antara audit kinerja terhadap kualitas 
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pelayanan publik pada program Jamkesmas di RSHS dapat menggunakan kriteria 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Standar Penilaian Untuk Reliabilitas 

Kategori Reliability 

Good 0,80 

Acceptable 0,70 

Marginal 0,60 

Poor 0,50 

                                      Sumber : Sugiyono (2009 : 137) 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan serta melihat kriteria di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel mengenai kualitas pelayanan publik 

sudah dapat diterima dan reliabel karena semua indikator mengenai kualitas 

pelayanan publik berada diatas 0,70, artinya item variabel tersebut diterima dan 

dapat digunakan dalam proses pengolahan analisis data. Untuk instrumen 

penelitian tentang pertanyaan mengenai efektivitas masih berada pada batas 

marginal artinya masih dapat diterima juga tingkat reliabilitasnya. 

 

4.2.2. Pengujian Normalitas 

 
 Setelah melewati uji validitas dan reliabilitas data kemudian di uji ke 

dalam pengujian normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada 

pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi 

tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, 

karena statistic uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi 
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normal. Pada penelitian ini digunakan model Shapiro - Wilk  untuk menguji 

normalitas model regresi. Menurut Sopiyudin (2010:55) menjelaskan bahwa 

untuk uji normalitas dengan sampel besar ( > 50 responden) menggunakan model 

Kolmogorov – Smirnov dan untuk sampel kecil ( ≤ 50 responden) menggunakan 

model Shapiro – Wilk. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Variabel Audit Kinerja 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Audit_Kinerja ,163 5 ,200
*
 ,949 5 ,628 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Sumber : Data primer yang telah diolah : 2012 

 
 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Variabel Kualitas Pelayanan Publik 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KUALITAS_PELA

YANAN_PUBLIK 

,136 50 ,022 ,956 50 ,060 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data primer yang telah diolah : 2012 

 

 Bila melihat pada kedua tabel di atas baik untuk variable audit kinerja dan 

kualitas pelayanan public dapat dilihat bahwa keduanya memiliki jumlah 

responden kurang atau sama dengan 50 responden, maka dari sana yang kita lihat 

adalah uji normalitas pada model Shapiro – Wilk. 

 

 Apabila melihat pada kedua tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas 

(Sig.) yang diperoleh dari uji Shapiro – Wilk adalah sebesar 0,628 (variable audit 
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kinerja) dan 0,60 (variable kualitas pelayanan publik. Karena nilai probabilitas 

pada uji Shapiro – Wilk masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka 

disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar 

grafik normal probability plit dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.1. 

Grafik Normal Q – Q Plot (Audit Kinerja) 

 

 

 

Gambar 4.2. 

Grafik Normal Q – Q Plot (Kualitas Pelayanan Publik) 

 

 Grafik di atas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh 

berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. 
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4.2.3.  Pengujian Hipotesis 

 
 Hasil  penelitian mengenai hubungan audit kinerja dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik pada unit jamkesmas di RSHS diperoleh dengan 

melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis statistik. dengan langkah - langkah sebagai berikut : 

 
1. Penyusunan analisis statistik secara deskriptif 

2. Intepretasi terhadap hasil analisis statistik yang diperoleh 

3. Pembahasan dari hasil intepretasi 

 
4.2.3.1. Analisis Statistik Audit Kinerja pada Program Jamkesmas di   

  Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS 

 

 Cara yang dipakai untuk melakukan analisis statistik pelaksanaan audit 

kinerja di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS secara 

menyeluruh adalah dengan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan 

responden atas tiga indikator (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) seperti pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Audit Kinerja 
 

No SS S KS TS Jumlah 
Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 3 2   0 5 18 
20 

  60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 100.00% 90.00% 

2 3 2 0 0 5 18 
20 

  60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 100.00% 90.00% 

3 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

4 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

5 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

6 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 
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7 0 0 5 0 5 10 
20 

  0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 50.00% 

8 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

9 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

10 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

11 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

12 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

13 2 3 0 0 5 17 
20 

  40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

14 1 3 1 0 5 15 
20 

  20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 100.00% 75.00% 

15 0 0 4 1 5 9 
20 

  0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 100.00% 45.00% 

16 0 5 0 0 5 15 
20 

  0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 75.00% 

17 1 4 0 0 5 16 
20 

  20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 100.00% 80.00% 

18 0 5 0 0 5 15 
20 

  0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 75.00% 

19 0 5 0 0 5 15 
20 

  0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 75.00% 

20 1 4 0 0 5 16 
20 

  20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 100.00% 80.00% 

Total Skor 317 400 

Presentase Skor 79.25% 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2012) 

 
 
 Persentase total skor tanggapan responen atas audit kinerja dengan 

indikator mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas adalah sebesar 

79,25%, dapat dilihat bahwa untuk audit kinerja secara keseluruhan dapat dibilang 

sudah baik apabila mengacu kepada tabel (3.2) pada bab sebelumnya. Berikut 

adalah tabel (3.2) yang dimunculkan kembali untuk mempermudah proses 

pembacaan : 
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Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi  
 

Jarak Interval Kriteria Penilaian 

81,25%  - 100% Sangat Baik 

62,5%  -  81,24% Baik 

43,75%  -  62,49% Kurang Baik 

25%  -  43,74% Tidak Baik 

   Sumber : Data primer yang telah diolah (2012) 

 
4.2.3.2. Analisis Statistik Kualitas Pelayanan Publik Program Jamkesmas  

 di  Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS. 

 

 Cara yang dipakai untuk melakukan analisis statistik kualitas pelayanan 

publik, untuk melihat kememadaian hasil dari audit kinerja di Instalasi Pelayanan 

Terpadu Gedung Kemuning RSHS secara menyeluruh adalah dengan dilakukan 

rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas lima indikator (bukti fisik, 

kehandalan, ketanggapan, keahlian dan empati) seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan Publik 
 

No SS S KS TS Jumlah 
Skor 
Total Skor Ideal 

1 21 27 2 0 50 169 
200 

  42.00% 54.00% 4.00% 0.00% 100.00% 84.50% 

2 16 33 1 0 50 165 
200 

  32.00% 66.00% 2.00% 0.00% 100.00% 82.50% 

3 22 26 2 0 50 170 
200 

  44.00% 52.00% 4.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

4 21 28 1 0 50 170 
200 

  42.00% 56.00% 2.00% 0.00% 100.00% 85.00% 

5 20 28 2 0 50 168 
200 

  40.00% 56.00% 4.00% 0.00% 100.00% 84.00% 

6 15 33 2 0 50 163 200 
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  30.00% 66.00% 4.00% 0.00% 100.00% 81.50% 

7 14 34 2 0 50 162 
200 

  28.00% 68.00% 4.00% 0.00% 100.00% 81.00% 

8 18 30 2 0 50 166 
200 

  36.00% 60.00% 4.00% 0.00% 100.00% 83.00% 

9 13 35 2 0 50 161 
200 

  26.00% 70.00% 4.00% 0.00% 100.00% 80.50% 

10 16 30 4 0 50 162 
200 

  32.00% 60.00% 8.00% 0.00% 100.00% 81.00% 

11 22 27 1 0 50 171 
200 

  44.00% 54.00% 2.00% 0.00% 100.00% 85.50% 

12 15 33 2 0 50 163 
200 

  30.00% 66.00% 4.00% 0.00% 100.00% 81.50% 

13 9 40 0 1 50 157 
200 

  18.00% 80.00% 0.00% 2.00% 100.00% 78.50% 

14 24 25 1 0 50 173 
200 

  48.00% 50.00% 2.00% 0.00% 100.00% 86.50% 

15 17 32 1 0 50 166 
200 

  34.00% 64.00% 2.00% 0.00% 100.00% 83.00% 

16 22 27 1 0 50 171 
200 

  44.00% 54.00% 2.00% 0.00% 100.00% 85.50% 

17 23 27 0 0 50 173 
200 

  46.00% 54.00% 0.00% 0.00% 100.00% 86.50% 

18 24 25 1 0 50 173 
200 

  48.00% 50.00% 2.00% 0.00% 100.00% 86.50% 

19 24 26 0 0 50 174 
200 

  48.00% 52.00% 0.00% 0.00% 100.00% 87.00% 

20 16 31 2 1 50 162 
200 

  32.00% 62.00% 4.00% 2.00% 100.00% 81.00% 

21 16 33 1 0 50 165 
200 

  32.00% 66.00% 2.00% 0.00% 100.00% 82.50% 

22 17 32 0 1 50 165 
200 

  34.00% 64.00% 0.00% 2.00% 100.00% 82.50% 

23 13 35 2 0 50 161 
200 

  26.00% 70.00% 4.00% 0.00% 100.00% 80.50% 

24 15 33 1 1 50 162 
200 

  30.00% 66.00% 2.00% 2.00% 100.00% 81.00% 

25 14 31 4 1 50 158 
200 

  28.00% 62.00% 8.00% 2.00% 100.00% 79.00% 

26 16 34 0 0 50 166 
200 

  32.00% 68.00% 0.00% 0.00% 100.00% 83.00% 
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27 10 36 4 0 50 156 
200 

  20.00% 72.00% 8.00% 0.00% 100.00% 78.00% 

28 18 32 0 0 50 168 
200 

  36.00% 64.00% 0.00% 0.00% 100.00% 84.00% 

Total Skor 4.640 5.600 

Presentase Skor 82.86% 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2012) 

 

 Total nilai skor secara keseluruhan atas indikator mengenai aspek 

kehandalan adalah sebesar 4.640 (empat ribu enam ratus empat puluh) dari total 

skor maksimal sebesar 5.600 (lima ribu enam ratus) atau dalam presentasenya 

sebesar 82,86%, dapat terlihat untuk indikator kualitas pelayanan publik yakni 

dari aspek bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, keahlian dan empati apabila 

dilihat keseluruhan dan mengacu kepada tabel (3.2) dapat dikatakan sangat baik.  

 
4.2.3.3.  Pembahasan Audit Kinerja  pada Program Jamkesmas 

 
 Penerapan pelaksanaan audit kinerja khususnya pada program Jamkesmas 

yang terjadi di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS akan 

diuraikan ke dalam tiga aspek yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas seperti 

dalam pembahasan dibawah ini : 

 
1. Aspek Ekonomis 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek ekonomis yang di dalamnya meliputi :  

 
a. Kewajaran dalam penyediaan sumber daya untuk keperluan operasional, 

b. Analisis biaya dan manfaat atas kebutuhan persediaan dan peralatan,  

c. Penyesuaian spesifikasi sumber daya dengan pekerjaan yang dibutuhkan,  

d. Proses analisis dalam hal memelihara sumber daya yang dimiliki. 

 
Diperoleh hasil bahwa prinsip ekonomis telah diterapkan secara baik oleh segenap 

karyawan di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning dalam rangka 

mensukseskan program Jamkesmas ke arah good governance. Tetapi terdapat satu 

pernyataan yang mendapat jawaban yang kurang baik. Pernyataan yang mendapat 
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skor yang kurang baik tersebut adalah mengenai diadakannya analisis terlebih 

dahulu sebelum membeli peralatan medis agar biaya dapat dikontrol. 8 dari 11 

responden menjawab kurang setuju atas pernyataan tersebut. Disini penulis 

berpendapat bahwa dalam proses pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Instalasi 

Terpadu Gedung Kemuning RSHS Bandung belum dilakukan dengan optimal. 

Peneliti berpendapat bahwa analisis terhadap pengadaan dan penyediaan peralatan 

medis perlu dilakukan karena tanpa adanya proses analisis terlebih dahulu dapat 

memungkinkan terjadinya pemborosan terhadap dana klaim, dimana contohnya 

dapat diasumsikan seperti membeli peralatan medis yang tentu saja harganya tidak 

murah dan kemudian peralatan tersebut tidak dapat dipakai secara optimal dan 

akhirnya menyebabkan terjadinya fasilitas kesehatan yang menganggur. 

 
2. Aspek Efisiensi 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek efisiensi yang di dalamnya meliputi : 

 
a. Kegiatan operasional yang telah direncanakan dengan tepat waktu, 

b. Metode dan Prosedur operasional yang dibuat secara sederhana, 

c. Kegiatan operasional tanpa terjadinya sumber daya yang menganggur, dan 

d. Perencanaan penghematan atas sumber daya. 

 
 Diperoleh hasil bahwa untuk aspek efisiensi secara keseluruhan dapat dibilang 

sudah baik. Untuk ini pemeriksa setuju bahwa dalam pelaksanaan program 

Jamkesmas di RSHS para pelaksananya selalu berpedoman kepada penghematan 

tanpa mengurangi atau mempengaruhi kegiatan operasional yang dijalannya. 

 
 Pada aspek efisiensi terdapat satu komponen pernyataan yang 

presentasenya paling rendah jika dibandingkan dengan pernyataan yang lain, 

yakni komponen pernyataan mengenai perencanaan penghematan atas peralatan 

medis yang telah dilakukan dengan tepat. Untuk komponen pernyataan ini didapat 

jawaban yang kurang memuaskan. Dari 11 responden 8 diantaranya menjawab 

kurang setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju. Sebenarnya pernyataan ini 

masih berkaitan dengan pernyataan pada aspek ekonomis dimana responden 
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berpendapat bahwa kontrol pengadaan peralatan medis masih kurang, apabila 

memang kontrol dalam pengadaan peralatan medis masih dibilang kurang maka 

akan mengakibatkan sulitnya untuk melakukan penghematan atas pengadaan 

barang, begitu juga dengan sebaliknya apabila kontrolnya sudah cukup kuat maka 

rencana penghematan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Indikator kinerja yang 

baik adalah mampu memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran dengan 

cara mengelola sumber daya yang dimiliki sehemat mungkin. 

 
3. Aspek Efektivitas 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek efektivitas yang di dalamnya meliputi : 

 
a. Memiliki standar minimal kegiatan operasional, 

b. Pensosialisasian standar minimal kegiatan operasional yang memadai, dan 

c. Kesesuaian proses pelaksanaan kegiatan operasional dengan standar 

minimalnya. 

 
Diperoleh hasil bahwa untuk aspek efektivitas secara keseluruhan dapat dibilang 

sudah baik. Hampir seluruh pemeriksa memiliki pendapat yang sama dalam hal 

efektivitas dimana pada tiga pernyataan diatas semuanya merata jawaban bahwa 

untuk aspek efektivitas sudah dianggap baik dalam hal standar pelayanan sesuai 

dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku. 

 
4.2.3.4. Pembahasan Pelayanan Publik pada Program Jamkesmas 

 
 Pembahasan mengenai kualitas pelayanan publik pada program 

Jamkesmas yang terjadi di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS 

akan dibahas ke dalam lima aspek yakni bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 

keahlian dan empati  seperti dalam uraian dibawah ini : 

 
1. Aspek Bukti Fisik 

 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek bukti fisik yang di dalamnya meliputi : 

 



Bab IV -  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

 

67 
 

67 

a. Peralatan medis yang cukup lengkap, 

b. Kebersihan dari fasilitas rawat inap yang tersedia, dan 

c. Kerapihan dari penampilan tenaga kesehatan dan administrasi yang 

bertugas. 

 
Diperoleh hasil untuk aspek bukti fisik, apabila dilihat secara keseluruhan dapat 

dikatakan sangat baik. Hampir seluruh pasien yang sedang menjalani proses rawat 

inap memiliki pendapat cukup puas dan bahkan sangat puas akan fasilitas 

kesehatan yang tersedia di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS. 

Hal ini ternyata sejalan dengan kriteria RSHS sebagai rumah sakit yang termasuk 

ke kategori kelas A, dimana yang termasuk ke dalam kategori kelas A adalah 

rumah sakit yang dinilai memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap dalam 

menunjang kegiatan medis. 

 
2. Aspek Kehandalan 

 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek kehandalan yang di dalamnya meliputi : 

 

a. Prosedur pelayanan kesehatan yang sederhana, 

b. Pelayanan kesehatan yang diberikan secara cepat dan tepat waktu, dan 

c. Proses pelayanan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. 

 
Diperoleh hasil untuk aspek kehandalan apabila dilihat secara keseluruhan dapat 

dikatakan sangat baik. Seluruh pasien yang  menjalani proses rawat inap memiliki 

pendapat yang cukup merata bahwa baik tenaga kesehatan dan tenaga adminstrasi 

penunjang di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning dapat diandalkan 

baik dalam hal ketepatan dan kecepatan proses pelayanannya.  

 
3. Aspek Ketanggapan 

 

 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek ketanggapan yang di dalamnya meliputi : 

 
a. Kepedulian dokter dan perawat terhadap pasien, 
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b. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar tenaga kesehatan dengan 

pasien yang di rawat, dan 

c. Perlakuan yang ramah atas ketidaknyamanan maupun keluhan pasien. 

 
Diperoleh hasil untuk aspek ketanggapan apabila dilihat secara keseluruhan 

mendapat skor yang cukup baik. Seluruh pasien yang  menjalani proses rawat inap 

memiliki pendapat yang cukup merata antara jawaban “sangat setuju” dan 

“setuju”. Artinya responden meyakini bahwa seluruh dokter dan perawat di unit 

Jamkesmas cukup komunikatif dalam menghadapi pasien.  

 
4. Aspek Keahlian 

 
 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek keahlian yang di dalamnya meliputi : 

 

a. Ketelitian dokter dalam memeriksa pasien, 

b. Penguasaan pengetahuan dokter akan penyakit yang di derita pasien , dan 

c. Keterampilan perawat dalam menangani kebutuhan pasien. 

 
Diperoleh hasil untuk aspek keahlian memperoleh skor yang cukup tinggi secara 

keseluruhan. Seluruh pasien yang  menjalani proses rawat inap memiliki pendapat 

yang paling banyak pada jawaban pernyataan “setuju”. Artinya responden 

menyatakan bahwa seluruh dokter dan perawat di unit Jamkesmas memiliki 

keahlian yang cukup kompenten serta cukup professional dalam menangani 

pasien sampai keadaan pasien berunjuk membaik. 

 
5. Aspek Empati 

 
 Berdasarkan hasil mengenai tanggapan respoden atas pertanyaan tentang 

aspek empati yang di dalamnya meliputi : 

 

a. Tenaga kesehatan yang berusaha menenangkan rasa cemas pasien, 

b. Tenaga kesehatan yang memberikan hiburan dan dorongan semangat 

kepada pasien, dan 
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c. Tenaga kesehatan yang meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan 

keluarga pasien. 

 
Diperoleh hasil untuk aspek empati skor yang cukup tinggi secara keseluruhan. 

Sesuai dengan aspek keahlian, hampir seluruh pasien yang  menjalani proses 

rawat inap memiliki pendapat yang di dominasi pada jawaban pernyataan 

“setuju”. Artinya responden menyatakan bahwa seluruh dokter dan perawat di 

unit Jamkesmas memiliki sikap dan rasa empati yang baik, walaupun pasien yang 

ditanganinya merupakan golongan masyarakat yang tidak mampu. 

 

 Pelaksanaan audit kinerja pada program Jamkesmas di Instalasi Pelayanan 

Terpadu Gedung Kemuning RSHS dapat dikatakan sudah memadai. Pemeriksaan 

dan pengawasan dalam proses pengadaan terhadap sumber daya mencakup 

peralatan medis dan tenaga medis yang dibutuhkan dan pengelolaan sumber daya  

yang dimiliki secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat bahwa setiap kewajaran dalam penyediaan sumber daya telah dilaksanakan 

secara  berkala sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan 

mengurangi kemungkinan terjadinya sumber daya yang menganggur akibat 

terjadinya pemborosan, terutama dalam proses pengadaan peralatan medis. 

Pemeriksaan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan - peraturan yang mengatur 

proses pelayanan kesehatan khususnya pada program Jamkesmas telah dilakukan 

dengan sebaik - baiknya. Setiap proses pelayanan kesehatan yang terjadi di 

Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSHS diawasi dan diselaraskan 

dengan aturan - aturan yang telah diatur di dalam Undang - Undang, sehingga 

tujuan dari pelaksanaan program Jamkesmas dapat terpenuhi. 

 

 Kememadaian dari hasil audit kinerja juga dapat dilihat pada proses 

pelayanan kesehatan yang terjadi di Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung 

Kemuning RSHS. Hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwa baik dari segi 

kelengkapan peralatan medis dan tenaga kesehatan cukup memadai dan mutu 

pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan harapan yang diinginkan. 


