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Tujuan. Pada era pasar kompetitif, kualitas pelayanan rumah sakit merupakan faktor 
penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup rumah sakit. UU No. 23/ 1992 
tentang Kesehatan mengamanatkan mobilisasi dana masyarakat dengan menggunakan 
prinsip asuransi untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. UU No. 40/ 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan landasan hukum bagi 
kepastian perlindungan sosial – termasuk kesehatan – untuk seluruh penduduk Indonesia. 
Untuk masyarakat miskin, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan program 
jaminan kesehatan (Jamkesmas) seperti dinyatakan dalam Kep MenKes No.125/ Menkes/ 
SK/ II/ 2008. Tahun 1984 pemerintah menerbitkan PP No.22/ 1984 untuk memberikan 
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, pejabat negara, 
pensiunan, dan anggota keluarganya, dalam perkembangannya disebut Askes sosial. 
Dalam pelaksanaannya, keluhan yang sering terdengar di kalangan masyarakat, pasien 
Jamkesmas dan Askes sosial mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang baik 
dibandingkan pasien yang membayar langsung. Studi ini bertujuan meneliti pengaruh 
metode pembiayaan kesehatan – yakni Jamkesmas, Askes sosial, dan membayar langsung 
- terhadap kualitas pelayanan rawat inap pada rumah sakit kabupaten. 
 
Metode. Penelitian analitik dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Sampel 90 
pasien rawat inap di kelas I, II, dan III RSUD Sragen, Jawa Tengah, dipilih dengan 
pencuplikan random berstrata. Sebuah kuesioner dibuat untuk mengukur kualitas 
pelayanan rawat inap menurut persepsi pasien, meliputi dimensi reliability, tangibles, 
responsiveness, assurance, empathy, dan access to care. Konsistensi internal instrumen 
dinilai dengan parameter korelasi item-total (r≥0.2) dan alpha Cronbach (≥0.6). Pengaruh 
metode pembiayaan terhadap kualitas pelayanan rawat inap dianalisis dengan model 
regresi linier, menggunakan program SPSS v. 15. 
 
Hasil. Tingkat kualitas pelayanan rawat inap kelas I, II dan III RSUD kabupaten masih di 
bawah harapan kebanyakan pasien, dengan rata-rata 78.3% untuk keseluruhan dimensi 
kualitas. Terdapat pengaruh yang secara statistik signifikan metode pembiayaan terhadap 
kualitas pelayanan rawat inap. Kualitas pelayanan rawat inap pasien Askes sosial rata-rata 
6 poin lebih rendah daripada pasien yang membayar langsung (β=-6.2; p<0.001; CI95% -
8.7 s/d -3.7). Kualitas pelayanan rawat inap pasien Jamkesmas rata-rata 13 poin lebih 
rendah daripada pasien yang membayar langsung (β=-13.2; p<0.001; CI95% -15.7 s/d -
10.7). 
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Kesimpulan. Studi ini menyimpulkan, kualitas pelayanan rawat inap kelas I, II dan III RSUD 
kabupaten masih di bawah tingkat ideal menurut persepsi pasien. Kualitas pelayanan 
rawat inap pasien Jamkesmas rata-rata lebih rendah daripada pasien Askes, dan kualitas 
pelayanan rawat inap pasien Askes lebih rendah daripada pasien yang membayar 
langsung.  Prinsip keadilan (equity) menghendaki setiap orang berhak untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa tergantung dari metode pembiayaan dan 
status sosial ekonomi. Hasil studi ini menyarankan agar pihak manajemen rumah sakit dan 
pengelola Jamkesmas meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap bagi pasien 
Jamkesmas. Demikian pula pihak manajemen rumah sakit dan PT Askes diharapkan 
meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap pasien Askes sosial, sehingga kualitas 
pelayanan rawat inap yang diterima setara dengan pasien yang membayar langsung. 
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