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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Kepuasan pelangga telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 
manajemen (Tjiptono dan Chandra, 2005 ; 192). Pelanggan umumnya mengharapkan 
produk berupa barang atau jasa yang dia konsumsi dapat diterima dan dinikmatinya 
dengan pelayanan yang baik atau memuaskan (Assauri, 2003 ;28). Pelayanan yang 
baik akan memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan dapat membentuk 
persepsi, dan hal ini dapat memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya. 
Pihak rumah sakit perlu mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan dan 
sampai seberapa jauh mempengaruhi kepuasan konsumennya. Hal tersebut penting 
sebagai acuan dalam pembenahan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yan 
diberikan bisa memberikan kepuasan pada tingkat yang optimal. 

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup lembaga, artinya bahwa 
kelangsungan hidup sebuah lembaga sangat ditentukan oleh kualitas produknya. 
Gerakan revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi 
tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang. 
Gerakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu produk 
secara berkesinambungan utuk kepentingan konstituen (stakeholder). Persaingan yang 
semakin ketat akhir-akhir ini, menuntut sebuah lembaga penyedia jasa/layanan untuk 
selalu memanjakan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik. Para pelanggan 
akan mencari produk, berupa barang atau jasa dari perusahaan  yang dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya (Assauri, 2003 :25). 

Kepuasan konsumen merupakan inti dari pemasaran, dan pemasaran adalah 
ujung tombak dari setiap usaha bisnis. Pengelola lembaga bisnis perlu mengubah pola 
pikir dari orientasi produksi ke orientasi pemasaran dengan penekanan utama pada 
kepuasan konsumen. Menurut Irawan,et al., (1996: 4), memberikan kepuasan kepada 
konsumen merupakan  tujuan dari setiap jenis usaha. Hal in karena konsumen akan 
memberikan bisnis berulang kepada perusahaan dan menjadi saluran yang efektif bagi 
perusahaan. 

Menurut Peter Drucker dalam dikutip Irawan, et al., (1996 ;16), menyatakan 
bahwa penjualan hanyalah puncak dari sebuah gunung es pemasaran. Konsep ini 
berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terdiri dari 
penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyerahan produk yang 
memuasakan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing. Untuk 
meingkatkan kepuasan konsumen, perusahaan penyedia jasa harus memberikan 
pelayanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan dengan mutu pelayanan yang 
diharapkan konsumen/pelanggan secara konsisten dan terus menerus. 

Menurut Parasuraman, et al., dalam Tjiptono (2002 : 26) , evaluasi kualitas 
jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi kualitas jasa yang terdiri dari 
reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (kepastian), 
emphaty (empati), dan tangibles (berwujud). Relibility adalah kemampuan untuk 
melaksanakan pelayanan yang semestinya secara tepat, responsiveness adalah 
keinginan untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan yang cepat dan 
seharga, emphaty adalah memiliki rasa memperhatikan dan memelihara pada masing-

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41 
 

masing pasien / pelanggan, assurance adalah pengetahuan dan keramahan karyawan 
serta kemampuan untuk memberikan kesan dapat dipercaya dan penuh keyakinan, 
tangibles adalah penampilan fasilitas-fasilitas, peralalatan personil dan perlengkapan-
perlengkapan komunikasi. 

Rumah sakit merupakan sebuah lembaga yang menekankan pada pelayanan 
dan pemasaran jasa. Ada tiga jenis pemasaran yang harus diperhatikan dalam 
pemasaran jasa, yaitu pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Pemasaran 
eksternal meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk menyiapkan, memberi harga, 
mendistribusikan, dan mempromosikan jasa kepada konsumen. Pemasaran inernal 
meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk melatih dan memotivasi pegawai ( agar 
memberikan pelayanan lebih baik ). Pemasaran interaktif meliputi keahlian pegawai 
dalam melayani konsumen, karena dalam pemasaran jasa, kualitas tidak terpisahkan 
dari cara pemberi jasa menyediakan jasa itu. 

Rumah sakit Nur Rohmah Yogyakarta yang beralamat di Jl. Wonosari, 
Bandung, Playen, Gunungkidul  D.I.Yogakarta, merupakan sebuah lembaga bisnis 
yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit tersebut merupakan 
salah satu dari beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten Gunungkidul, dan ini 
berarti lembaga tersebut menghadapi masalah persaingan. Masalah utama sebagai 
sebuah lembaga jasa pelayanan kesehatan yang banyak pesaing,  Rumah sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta dituntut untuk selalu mejaga kepercayaan konsumen, dengan 
meningkatkan kualitas pelayanannya agar kepuasan konsumennya meningkat. Hal 
tersebut penting sebagai upaya untuk memenangkan persaingan, menjaga 
kelangsungan hidup rumah sakit, dan mengembangkannya. Kerjasama tim yang solid 
dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memuasakan sangat diperlukan 
agar masalah yang cukup berat tersebut dapat diselesaikan. 

Pihak rumah sakit perlu secara cermat menentukan kebutuhan konsumen (dari 
menentukan sudut pandang mereka) sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan 
meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Mejalin hubungan dan 
melakukan penelitian terhadap mereka perlu dilakukan, agar pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang disebut fokus/orientasi 
pada pelanggan. 

Menurut Assauri (2003 : 26), fokus pada pelanggan merupakan dasar dari 
pelaksanaan fungsi pemasaran, selanjutnya dijelaskan bahwa pemasaran selalu 
berupaya agar perusahaan selalu berhubungan erat dengan para pelanggannya. 
Gambaran ini dicerminkan dari upaya perusahaan utuk selalu dapa dengan tepat 
mengidentifikasi yang  dibutuhkan dan diinginkan pelanggannya, dan berupaya 
memperkecil perbedaan (gap) antara apa yang diinginkan dari produk yang dihasilkan 
perusahaan dengan apa yang sebenarnya mereka terima. 

Berdasarkan penilaian tingkat kepuasan / ketidakpuasan masyarakat sebagai 
pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap kualitas jasa, penulis 
bermaksud untuk mengkaji lebih banyak mengenai kepuasan pasien Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta terhadap kualitas jasa yang diterima, maka penelitian ini 
mengambil judul : “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Rumah Sakit Sakit Nur 
Rohmah terhadap tingkat kepuasan Pasien”. 

B. PERUMUSAN MASALAH : 
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1. Apakah dimensi kualitas pelayanan  (reliability, responsiveness, assurance, 
emphaty, dan tangible) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pasien Rumah sakit Nur Rohmah Yogyakarta? 

2. Apakah dimensi kualitas pelayanan  (reliability, responsiveness, assurance, 
emphaty, dan tangible) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta?  

C. TUJUAN PENELITIAN : 
1. Untuk mengetahui apakah dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, dan tangible) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta..  

2. Untuk mengetahui apakah dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, 
assurance, emphaty, dan tangible ) secara simultan (bersama-sama) mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta. 

 
 
 
 
D. MANFAAT PENELITIAN : 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi perusahaan dalam penelitian ini adalah Rumah sakit dapat digunakan dalam 

kebijakan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 
2. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan serta memberikan informasi atau masukan terhadap penelitian 
sejenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. LANDASAN TEORI 
1. Jasa 
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a. Pengertian jasa  
Jasa adalah barang yang tidak terlihat yang dibeli dan dijual di pasar 

melalui transaksi-transaksi yang saling memuaskan (Basu Swasta, 2000:16). 
Menurut Kotler (1994), jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan 
yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, pada dasarnya 
tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi 
jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.  Pelayanan jasa 
diutamakan harus menjaga mutu, kredibilitas perusahaan pemberi jasa dan 
mudah menyesuaikan perkembangan. Apabila kita menukarkan uang dengan 
sesuatu yang tidak berwujud dan kita merasakan kebutuhan kita terpenuhi, itu 
berarti kita telah membeli jasa. 

b. Klasifikasi jasa  
Di bawah ini adalah klasifikasi jasa berdasarkan tujuh kriteria (Lovelock 

dalam Tjiptono, 2002 ), yaitu : 
1) Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible 
actions dan intangible actions). Sedangkan sumbu horisontalnya adalah 
penerima jasa (manusia dan benda). 

2) Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 
Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 
perusahaan jasa dan pelanggannya (hubungan keanggotaan dan tak ada 
hubungan formal), sedangkan sumbu horisontalnya adalah sifat 
penyampaian jasa (penyampaian secara berkesinambungan dan 
penyampaian diskret). 

3) Berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam penyampaian jasa 
Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization karakteristik 
jasa (tinggi dan rendah), sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat 
judgment yang diterapkan oleh contact personnel dalam memenuhi 
kebutuhan pelanggan industrial (tinggi dan rendah). 

4) Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 
Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atasa dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 
menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 
(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan 
permintaan puncak biasanya melampaui penawaran), sedangkan sumbu 
horizontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi 
dan rendah). 
 

5) Berdasarkan metode penyampaian jasa 
Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pengguna 
dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa, perusahaa 
jasa mendatangi pelanggan, serta pelanggan dan perusahaan jasa 
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melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik), sedangkan 
sumbu horisontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single site dan 
multiple sites). 

c. Karakteristik Jasa 
Jasa memiliki empat karakteristik utama yang membedakannya dari barang, 
yaitu : 

1). Intangibility (tidak berwujud) 
Jasa bersifat intangible, maksudnya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 
didengar, atau diraba sebelum dibel dan dikonsumsi. Orang tidak dapat 
menilai kualitas jasa sebelum ia merasakannya/mengkonsumsinya sendiri. 

2). Inseparability (tidak terpisahkan) 
Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 
jasa di lain pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 
diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 
 

3). Variability ( bervariasi) 
Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 
artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 
kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4). Perishability (tidak tahan lama) 
Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 
Kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau 
jamtertentu tanpa pasien ditempat praktik seorang dokter, akan 
berlalu/hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipergunakan 
di waktu lain.      

2.  Kualitas layanan  
a. Pengertian kualitas 

Menurut Kotler (2002), definisi kualitas adalah : “Kualitas adalah 
ciri-ciri dan karakteristik produk secara keseluruhan yang berhubungan 
dengan kemempuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan 
secara tidak langsung”.  

Dari definisi tersebut ada beberapa hal penting tentang pengertian 
kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Kualitas pelayanan lebih sulit dievaluasi pelanggan dibanding    
dengan mengevaluasi barang berwujud. 

2. Pelanggan tidak mengevaluasi kualitas peelayanan semata-mata, 
berdasarkan hasil akhir saja. Tetapi juga menilai proses penyampaian 
yang dilakukan. 

3. Kriteria dalam menentukan kualitas pelayanan akhirnya dikembalikan 
pada pelanggan sendiri. Pandangan terhadap suatu kualitas pelayanan, 
akan dimulai dari bagaimana pemberi pelayanan itu dapat memenuhi 
harapan konsumen, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana 
seharusnya pemberi pelayanan tersebut menampilkan performancenya 

b.Dimensi kualitas Pelayanan 
Ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu : 

1). Reliability 
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Reliability yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan 
pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kinerja yang 
harus sesuai dengan harapan pengguna berarti ketepatan waktu. 

2). Responsiveness (Ketanggapan dalam memberikan pelayanan) 
Responsiveness adalah kemampuan untuk memberikan jasa 

dengan tanggap dan kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya untuk 
membantu konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai 
kebutuhan konsumen. Dimensi ini menekankan pada sikap penyedia 
jasa yang penuh perhatian, cepat dan tepat dalam menghadapi 
permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah konsumen. 

3). Assurance (Kemampuan memberikan jaminan pelayanan) 
Assurance adalah kemampuan penyedia jasa untuk 

membangkitkan rasa percaya dan keyakinan dari konsumen bahwa 
pihak penyedia jasa terutama karyawannya mampu untuk memenuhi 
kebutuhan konsumennya. Dengan kata lain, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipecaya yang dimiliki oleh para karyawannya. 

4). Emphaty (Memahami keinginan konsumen) 
Emphaty adalah perhatian secara individual terhadap pelanggan 

seperti kemudahan untuk berkomunikasi yang baik dengan para 
konsumen dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan 
kebutuhan pelanggan. 

5). Tangibles (Tampilan fisik pelayanan) 
Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana 
dan prasarana fisik perubahan serta keadaan lingkungan sekitarnya 
merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 
jasa. 

c. Model kesenjangan jasa 
Dimensi kualitas jasa apabila tidak diramu dan disajikan dengan baik 

akan menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dengan pelanggan karena 
perbedaan persepsi tentang wujud pelayanan. 

Lima kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya persepsi mengenai 
kualitas pelayanan adalah sebagai berikut : 

 
 

1) Gap persepsi Manajemen 
Yaitu perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan 
persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini 
terjadi karena pihak manajemen perusahaan tidak selalu dapat 
merasakan atau memahami kualitas jasa. 

2) Gap Spesifikasi Kualitas Jasa 
Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen  mengenai harapan 
pengguna jasa dengan spesifikasi kualitas jasa. Terjadinya kesenjangan 
ini karena terkadang manajemen merasa mampu memahami keinginan 
pelanggan secara cepat. 

3) Gap Penyampaian Pelayanan Jasa 
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Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 
Kesenjangan ini terjadi karena karyawan kurang profesional dalam 
melaksanakan tugasnya, terlalu berat beban kerja yang harus dipikul 
oleh karyawan, bagaimana kerjasama antara karyawan satu dengan yang 
lain dalam usaha memuaskan pelanggan, dan fleksibilitas yang dimiliki 
oleh karyawan dalam memberikan pelayanan. 

4) Gap Komunikasi Pemasaran 
Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 
Kesenjangan ini terjadi disebabkan oleh janji yang diberikan perusahaan 
tidak sesuai dengan karyawan. 
 
 

5) Gap dalam pelayanan yang dirasakan 
Yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang diharap dengan yang 
dirasakan oleh pelanggan. Terjadinya kesenjangan ini dikarenakan oleh 
perbedaan pengukuran yang dilakukan oleh pelanggan terhadap kualitas 
jasa yang ia terima. 

3. Kepuasan Pelanggan  
a. Pengertian pelanggan 

Menurut Tjiptono dalam Hadiati (2003), pelanggan atau nasabah adalah orang 
atau pihak yang dilayani kebutuhannya sehingga siapa saja bisa menjadi 
pelanggan tergantung situasinya. 

b. Pengertian Kepuasan Pelanggan 
Menurut Philip Kotler , kepuasan pelaanggan adalah : “Kepuasan pelanggan 
adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseoarang yang berasal 
dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk 
dan harapan – harapannya”. 

c. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengetahui 
sejauh mana pelanggan dapat terpuaskan dan diharapkan akan kembali. Untuk 
itulah maka perusahaan harus dapat mengukur kepuasan dari pelangganya. 
Metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan 
pelanggan, menurut Kotler dalam Tjiptono (2001:34) yaitu dengan system 
keluhan & saran, ghost shopping, Lost customer analysis dan survey kepuasan 
pelanggan. Sedangkan teknik pengukuran kepuasan pelanggan dapat 
dilakukan dengan ; 
1) Secara langsung dengan pertanyaan, pertanyaan mengenai kepuasan yang 

diharapkan. 
2) Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 
rasakan. 

3) Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 
hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk 
menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 
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4) Responden diminta untuk merangking berbagai elemen dari penawaran 
berdasarkan derajat penting setiap element dan seberapa baik kinerja 
perusahaan dalam masing-masing elemen. 

Hasil pengukuran atau penilaian tersebut akan mengambil salah satu dari tiga 
bentuk penilaian yang berbeda, yaitu terdiri dari : 

a. Diskonfirmasi positif, yaitu bila kinerja lebih baik daripada yang    
diharapkan. 

b. Konfirmasi sederhana, kinerja sama dengan harapan. 
c. Diskonfirmasi negative, yaitu bila kinerja lebih bururk daripada yang 
diharapkan. 

d. Hubungan antara kepuasan Pelanggan dengan Kualitas Jasa 
Menurut Purwanto (2006) bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi 
kualitas jasa yaitu perceived service dan expected service. Apabila jasa yang 
diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan 
(expected service), maka kualitas jasa yang dipersepsikan baik atau 
memuaskan. Jika jasa yang diberikan melampaui harapan konsumen, maka 
kualitas jasa yang dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika 
jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa yang 
dipersepsikan buruk.    
Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan 
kepuasan pelanggan (Tjiptono, 1997 : 135) :  
1.   Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing,  yaitu strategi di 

mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, 
tidak berakhir setelah penjualan selesai. 

2.   Sebagai salah satu varian dari relationship marketing ini adalah 
Frequency Marketing, yaitu usaha untuk mengidentifikasi, memelihara, 
dan meningkatkan hasil dari pelanggan terbaik (best customers), melalui 
hubungan jangka panjang yang interaktif dan bernilai tambah.  

3.  Strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang 
lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, 
kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat tercipta 
suatu pelayanan yang superior.  

4.   Strategi unconditional service guarantees atau extraordinary guarantees. 
Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 
pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 
penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain 
itu juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai 
tingkat kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. 

5.   Strategi penanganan keluhan yang efisien. Penanganan keluhan 
memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak 
puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas (atau bahkan 
menjadi pelanggan abadi).  

6.   Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi berbagai upaya seperti 
melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 
berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut 
komunikasi, salesmanship, dan public relations kepada pihak 
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manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk 
memuaskan pelanggan (yang penilaiannya bisa didasarkan pada survei 
pelanggan) ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan 
memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 
dalam bertugas. 

7.   Menerapkan Quality Function Deployment (QFD), yaitu praktik untuk 
merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 
pelanggan.  

 
 
 
 
 
 
B. KERANGKA PEMIKIRAN : 
 
 
 
 

 
Gb1. Kerangka pemikiran 

Keterangan : 
Pelayanan terdiri dari lima buah dimensi : Reliability, Responsiveness, Assurance, 
Emphaty, dan Tangible. Kelima dimensi tersebut akan ditanggapi oleh konsumen dan 
kepuasan konsumen dapat diketahui dengan membandingkan antara tingkat 
pelaksanaan/kinerja pelayanan dengan tingkat kepentingan/harapan konsumen atas 
pelayanan (Kotler 1994,dalam Supranto, 2001:238). 
C. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Harjo (2003), mengenai “Analisis 
Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank”, studi kasus nasabah Bank BNI 
cabang Sebelas Maret, dengan populasi seluruh nasabah Bank BNI cabang 
Sebelas Maret Surakarta dan pengambilan sample dengan teknik non-probability 
sampling-jenis purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil uji validitas berkisar 
0,295 hingga 0,773, semuanya valid pada taraf 0,05. Sedangkan uji reliabilitas 
dengan Alpha Cronbach mencapai berkisar 0,7446 hingga 0,7529 (reliable). Hasil 
pengukuran kepuasan nasabah Bank BNI cabang Sebelas Maret menunjukkan 
secara umum bahwa nasabah yang diteliti dalam kondisi tidak puas terhadap 
kualitas pelayanan yang disampaikan Bank BNI cabang Sebelas Maret. Dan 
secara keseluruhan, kesenjangan terbesar antara harapan dan kinerja terletak pada 
dimensi responsiveness (-0,99) dan emphaty (-0,73). Hal ini menunjukkan bahwa 
ketidakpuasan terbesar nasabah adalah pada dimensi tersebut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2003), mengenai “Analisis 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah 
Sakit Umum Pandan Arang Boyolali”, dengan jumlah populasi sebesar 250 
pasien. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified proportional 

Dimensi Kualitas 
Pelayanan Jasa 

1. Reliability 
2. Responsiveness 
3. Assurance 
4. Emphaty 
5. Tangible 

Kepuasan 
Konsumen 
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sampling dan sampel yang diambil sebanyak 53 pasien atau 20% dari total 
populasi. Variabel yang dianalisis terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel 
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari dimensi kualitas jasa yang 
meliputi reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles, untuk 
variabel terikat adalah kepuasan pasien rawat inap RSU Pandan Arang Boyolali. 
Metode pengujian mencakup uji validitas dan uji reliabilitas dari kuesioner yang 
digunakan dalam penelitin. Dalam penelitian ini uji reliabilitas  dilakukan dengan 
menggunakan rumus Cronbach’s Alpha, sedangkan untuk uji validitas dalam 
penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Untuk menguji 
hipotesis digunakan uji statistik analisis Regresi Berganda, Uji F, dan Uji t. Dari 
hasil pengujian hipotesis menujukkan bahwa tingkat kepuasan pasien rawat inap 
di RSU Pandan Arang Boyolali menunjukkan hasil bahwa pasien merasa tidak 
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Hal ini berarti 
bahwa tingkat harapan pasien rawat inap lebih besar dibandingkan dengan tingkat 
pelayanan yang diterima. Dari hasil Uji t menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel kualitas jasa memiliki pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap 
RSU Pandan Arang Boyolali, dan variabel yang memiliki pengaruh paling besar 
terhadap kepuasan pasien adalah variabel responsiveness. Dari hasil Uji F 
menunjukkan bahwa seluruh variabel kualitas jasa memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan pasien rawat inap RSU Pandan Arang Boyolali.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiyono dan  Wahyudin (2005) mengenai, “Studi 
Tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen di Rumah Sakit Islam 
Manisrenggo Klaten”. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen/pelanggan 
di RSI Manisrenggo Klaten. Konsumen yang dijadikan sampel adalah pasien yang 
menggunakan jasa rumah sakit tersebut, dengan teknik pengambilan data 
menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian in terdapat dua variabel yang 
diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas yaitu kualitas 
pelayanan medis, kualitas pelayanan paramedis, dan kualitas pelayanan penunjang 
medis,  sedangkan variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen dalam hal ini 
adalah kepuasan konsumen RSI Manisrenggo Klaten. Pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner/angket dengan skala likert. Metode analisis data 
yang digunakan adalah Uji Validitas dan reliabilitas, regresi berganda, Uji T, Uji 
ketepatan model dan Uji asumsi klasik. Dari hasil pengujian validitas dan 
reliabilitas diketahui bahwa kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Dari hasil Uji 
t didapatkan bahwa pada tingkat signifikansi 10% tiap-tiap variabel kualitas 
pelayanan berpengaruh sigifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil Uji 
ketepatan model dan Uji asumsi klasik didapat bahwa tidak terdapat masalah 
dalam penelitin ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan medis, Kualitas pelayanan paramedis dan kualitas pelayanan penunjang 
medis memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien RSI Manisrenggo 
Klaten. 

D. HIPOTESIS : 
1. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara variabel dimensi kualitas pelayanan 

(reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible) secara parsial 
terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 
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2. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara variabel dimensi kualitas pelayanan 
(reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible) secara simultan  
(bersama-sama) terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 

 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah metode survey. Penelitian dengan 
metode survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 
1983 : 3). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 

B. POPULASI 
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, Ps, 1998 : 107). Dalam 
penelitian ini populasi yang akan diteliti ialah pasien rawat inap yang sedang dan 
pernah menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. Jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 376 pasien. Populasi ini diambil 
berdasarkan jumlah pasien di bulan Juli sampai bulan September th 2009. 

C. SAMPEL 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakterisiknya hendak diselidiki 

dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto & Subagyo, 1998 : 
108). Sampel dalam penelitian ini diambil dari pasien rawat inap Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta yang telah memenuhi kriteria : 
1. Pasien yang diteliti telah keluar dari masa kritis/kondisi gawat. Artinya pasien 

dalam ruang perawatan ICU, ICCU, IGD keluar dari perhitungan sampel. 
2. Pasien yang diteliti harus berusia diatas 15 tahun agar dapat memberikan 

penilaian secara obyektif. 
3. Pasien yang diteliti sedang atau pernah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Nur 

Rohmah Yogyakarta. 
4. Jangka waktu perawatan bulan Juli th 2009 sampai bulan september th 2009. 

Di dalam penelitian ini banyaknya sampel yang diambil adalah sebanyak 100 
responden, dengan alasan karena jumlah tersebut telah melebihi batas minimal yang 
diisyaratkan, sehingga sampel dianggap mencukupi. Menurut Sekaran (2006), untuk 
menentukan besaran sampel penelitian, peneliti menggunakan berbagai 
pertimbangan, yaitu: 
1. Bila ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah telah mencukupi 

untuk digunakan dalam semua penelitian. 
2. Jika sampel dibagi menjadi sub-sub sampel, maka ukuran sample minimum yang 

dibutuhkan untuk setiap kategori adalah 30. 

22 
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3. Untuk penelitian multivariat, ukuran sampel seharusnya beberapa kali (lebih baik 
10 kali atau jumlah variabel yang digunakan). 

4. Berdasarkan pertimbangan estimasi kemungkinan maksimum, jumlah sampel 
sebesar 50 sudah dapat memberikan hasil yang valid. 

D. TEKNIK SAMPLING 
Teknik sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil 

sampel (Djarwanto, PS, 1998 :110). Penarikan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan satuan sampel  didasarkan 
atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 
erat denga ciri-ciri atau sifat-sifat  dari populasi yang sudah diketaui sebelumnya 
(Purwaningsih, 1988 : 59). Purposive sampling digunakan, karena sampel yang 
diteliti harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Pasien yang diteliti telah keluar dari masa kritis/kondisi gawat. Artinya pasien 

dalam ruang perawatan ICU, ICCU, IGD keluar dari perhitungan sampel. 
2. Pasien yang diteliti harus berusia diatas 15 tahun agar dapat memberikan penilaian 

secara obyektif. 
3. Paien yang diteliti sedang atau pernah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Nur 

Rohmah Yogyakarta. 
4.Jangka waktu perawatan bulan Juli sampai September th 2009. 
Adapun cara pengambilan sampel, yaitu : 
1. Daftar alamat pasien yang pernah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Nur 

Rohmah Yogyakarta diperoleh dari bagian administrasi  Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta. 

2. Data dikelompokkan berdasarkan kelas perawatan. 
3. Dilakukan wawancara di Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta dan dirumah 

pasien bagi yang telah selesai/pernah mejalani perawatan di Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta. 

 
 
 
E. SUMBER DATA 

1. Data Primer  
Diperoleh secara langsung atau pertama kali dari sumber utama 

(Purwaningsih, 1988 : 74). Data ini meliputi jawaban atas pertanyaan dalam 
kuesioner yang diajukan pada responden dan hasil wawancara. 

2. Data Sekunder 
Data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini 

diperoleh dengan cara studi pustaka dan data yang diperoleh dari Rumah Sakit 
Nur Rohmah Yogyakarta. 

F. TEKNIK PEROLEHAN DATA 
1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu dengan tujuan ke subyek penelitian ; metode 
yang digunakan dalah : 
a.Kuesioner 
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Yaitu pencarian data menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban 
pilihan ganda yang langsung diberikan kepada responden, dalam hal ini pasien 
rawat inap Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 

b.Wawancara 
Yaitu mengadakan wawancara langsung dari pihak manajemen ataupun 

pasien rawat inap Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta untuk memperoleh 
data yang diperlukan. 

c. Observasi 
Yaitu penelitian langsung untuk mendukung kebenaran responden dalam 

menjawab pertanyaan serta mengurangi kekeliruan yang mungkin timbul. 
2. Studi Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan yang berupa studi tentang buku-buku literature 
bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
      Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah : 

1. Kualitas pelayanan sebagai variabel bebas yanng diharapkan mempengaruhi 
variabel terikat. Kualitas pelayanan ini teridiri atas lima dimensi, yaitu : 
a. Reliability/ keandalan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kinerja yang harus 
sesuai dengan harapan pengguna berarti ketepatan waktu. 

            Tolok Ukurnya adalah : 
1) Proses Pendaftaran Pasien mudah dan cepat 
2) Jadwal Pelayanan Pasien Tepat Waktu. 
3) Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memberikan prosedur 

pelayanan pada pasien dengan mudah / sederhana. 
b. Responsiveness adalah kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap 

dan kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya untuk membantu konsumen 
serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. 

            Tolok Ukurnya adalah : 
1) Tindakan tenaga medis yang cepat pada saat pasein membutuhkan. 
2) Pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami dari keluhan 

pasien. 
c. Assurance adalah kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa 

percaya dan keyakinan dari konsumen bahwa pihak penyedia jasa terutama 
karyawannya mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. 

            Tolok Ukurnya adalah : 
1) Keakuratan dokter dalam menetapkan diagnosis penyakit pasien. 
2) Tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 

memiliki kesopanan dan keramahan pada pasien 
d. Emphaty adalah perhatian secara individual terhadap pelanggan seperti 

kemudahan untuk berkomunikasi yang baik dengan para konsumen dan usaha 
perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

            Tolok Ukurnya adalah : 
1) Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memiliki 

kesabaran dan rasa simpatik pada pasien. 
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2) Dokter Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memiliki perhatian 
secara khusus terhadap keluhan / permasalahan yang dihadapi pasien 
dan keluarga. 

3) Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memiliki 
perhatian Kepada semua pasien tanpa memandang latar belakang 
pasien (agama, tingkat poendidikan, jenis pekerjaan, dll). 

e. Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 
kepada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
perubahan serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 
pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

            Tolok Ukurnya adalah : 
1) Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta menyediakan ruang perawatan 

pasien dengan bersih dan nyaman 
2) Penataan ruang interior yang memberikan kenyamanan 
3) Penataan taman & tempat parker rumah sakit yang bersih dan rapi 
4) Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memiliki peralatan kesehatan 

dengan lengkap, bersih, dan kesiapan saat digunakan 
5) Seragam dokter, perawat dan tenaga nonmedis Rumah Sakit Nur 

Rohmah Yogyakarta bersih & rapi. 
2. Kepuasan konsumen sebagai variabel terikat, adalah perbedaan atau kesenjangan 

antara harapan sebelum pembelian dengan hasil yang diterima setelah pembelian 
baik positif maupun negatif.        

H. REPRESENTASI INSTRUMEN PENELITIAN 
Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel Instrumen Pertanyaan 

Proses Pendaftaran Pasien mudah dan cepat. 

Jadwal Pelayanan Pasien Tepat Waktu. 

 
 
 
                    Reliability Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 

memberikan prosedur pelayanan pada pasien 
dengan mudah / sederhana. 
Tindakan tenaga medis yang cepat pada saat 
pasein membutuhkan. 

 
 
                   Responsiveness Pemberian informasi yang jelas dan mudah 

dipahami dari keluhan pasien. 
Keakuratan dokter dalam menetapkan 
diagnosis penyakit pasien. 

 
 
                   Assurance Tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Nur 

Rohmah Yogyakarta memiliki kesopanan dan 
keramahan pada pasien 
Dokter & perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta memiliki kesabaran dan rasa 
simpatik pada pasien. 

 
 
 
 
 
 

Dokter Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
memiliki perhatian secara khusus terhadap 
keluhan / permasalahan yang dihadapi pasien 
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dan keluarga.                     Emphaty 

Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta memiliki perhatian kepada semua 
pasien tanpa memandang latar belakang pasien 
(agama, tingkat poendidikan, jenis pekerjaan, 
dll) 
 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
menyediakan ruang perawatan pasien dengan 
bersih dan nyaman 
Penataan ruang interior yang memberikan 
kenyamanan 
Penataan taman & tempat parker rumah sakit 
yang bersih dan rapi 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
memiliki peralatan kesehatan dengan lengkap, 
bersih, dan kesiapan saat digunakan 

 
 
 
 
 
                    Tangibles 

Seragam dokter, perawat dan tenaga nonmedis 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta bersih 
& rapi. 

 
Instrumen pengukuran variabel disusun dengan menggunakan skala likert. 

Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur skala sikap, 
pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2001 : 86). 
Pengukuran hasil dilakukan dengan format jawaban tipe likert yang menggunakan 
skala jawaban lima tingkat yang terdiri dari sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, 
rendah, sangat rendah. Kelima penilaian digunakan dalam penilaian harapan. Dengan 
jawaban atau bobot sebagai berikut : 
 
 
 
1. Jawaban Sangat Tinggi diberi bobot 5 
2. Jawaban Tinggi diberi bobot 4 
3. Jawaban  Cukup Tinggi diberi bobot 3 
4. Jawaban Rendah diberi bobot 2 
5. Jawaban Sangat Rendah diberi bobot 1 
Untuk penilaian kinerja / yang diterima menggunakan format tipe yang sama dengan 
jawaban atau bobot sebagai berikut : 
1. Jawaban Sangat Baik diberi bobot 5 
2. Jawaban Baik diberi bobot 4 
3. Jawaban Cukup Baik diberi bobot 3 
4. Jawaban Tidak Baik diberi bobot 2 
5. Jawaban Sangat Tidak Baik diberi bobot 1 
Sementara untuk kepentingan menggunakan format tipe yang sama dengan jawaban 
atau bobot sebagai berikut : 
1. Jawaban Sangat Penting diberi bobot 5 
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2. Jawaban Penting diberi bobot 4 
3. Jawaban Netral diberi bobot 3 
4. Jawaban Tidak Penting diberi bobot 2 
5. Jawaban Sangat Tidak Penting diberi bobot 1 
Untuk penilaian tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen/pasien digunakan 
format tipe yang sama dengan bobot jawaban ,yaitu : 
1. Jawaban Sangat Puas diberi bobot 5 
2. Jawaban Puas diberi bobot 4 
3. Jawaban Cukup Puas diberi bobot 3 
4. Jawaban Tidak Puas diberi bobot 2 
5. Jawaban Sangat Tidak Puas diberi bobot 1 

Format tipe Likert digunakan karena tipe Likert mencerminkan keragaman 
skor sebagai akibat penggunaan skala yang berkisar satu sampai lima. Dengan 
dimensi yang tercermin dalam daftar pertanyaan memungkinkan responden 
mengekspresikan tingkat pendapat mereka dalam pelayanan yang mereka terima lebih 
mendekati sudut pandang statistic. Skala di lima tingkat lebih tinggi keandalannya 
dibandingkan dengan skala dua tingkat yaitu dengan jawaban ya dan tidak. 

I. ALAT ANALISIS DATA 
1.Analisis Deskriptif 

Analisis ini dilakukan tanpa perhitungan-perhitungan statistik yang utuh. 
Pada analisis ini dilakukan dengan mengiterprestasikan tabel, grafik, kurva serta 
angka-angka yang termuat didalamnya, kemudian melakukan uraian atau 
penjabaran dan penafsiran. 

2. Analisis Kuantitatif 
Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari 

pertanyaan yang sudah diperoleh dalam bentuk angka dan dianalisis melalui 
perhitungan statistik. Hasil pengumpulan data primer dari responden berupa 
kuesioner tertutup, selanjutnya dilakukan penentuan skor dari alternatif jawaban 

 
a.  Uji Validitas 

Tes validitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa cermat suatu 
tes melakukan fungsi ukurannya. Untuk menguji validitas kuesioner,  
digunakan rumus korelasi product moment dari pearson, sebagai berikut: 

Rxy     =   
å å åå

å å å
--

-

])(][)([ 2222 YYNXXN

YXXYN
 

                     (Rujukan : Pearson Product Moment) 
Keterangan: 
N : Banyaknya subjek keseluruhan 
X : Skor subjek pada pertanyaan tertentu 
Y : Skor total subyek pada skala sikap 
Rxy : koefisien korelasi antar skor pertanyaan tertentu dengan skor total 

tertentu. 
b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif 
konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih terhadap gejala 
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yang sama, dengan alat ukur yang sama. Analisis dilakukan dengan 
Teknik Alpha Crobach, dengan rumus sebagai berikut. 

 rn  = 
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 Keterangan  
          rn  =  reliablilitas instrumen 
          k  =  banyaknya butir pertanyaan 

         å
2ts  = S variabel butir  

          
2ts  =  Variabel total 

c.  Analisis Regresi Linear berganda 
Dengan analisis ini maka dapat dibuat suatu persamaan garis 

berdasarkan suatu rumus matematik yang menunjukkan hubungan antara 
variabel yang diketahui atau belum diketahui dengan variabel X lebih dari 
satu. 
     Y  =  a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5  

Keterangan : 
Y  = Kepuasan Konsumen 
a  = Konstanta 
X1  = Reliability 
X2  = Responsiveness 
X3  = Assurance 
X4  = Emphaty 
X5  = Tangible 
β12345 = Koefisien regresi Linear masing-masing 

variabel 
                   Rujukan : Djarwanto, 1998 

 
 
 

d. Uji F (uji secara keseluruhan ) 
Menguji koefisien regresi serta bersamaan dengan menggunakan uji F 

atau F test dengan tahapan : 
1) Hipotesis yang akan di uji dengan α = 5% 

   Ho : β1 =β2 =β3 = β4 = β5 = 0 Berarti variabel independent (X) 
secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen 

   Ha :  β1  ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 = 0 Berarti variabel independent (X) 
secara bersama-sama mempengaruhi pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. 

2) F table = F (α ;k-1 ; k (n-1)) 
α = 5% 

3) Menghitung nilai  F dengan rumus : 
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                                          F hitung =   
)1/()1(

/
2

2

--- knR
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Keterangan : 
     R 2 = koefisien determinasi 
     k    = banyaknya variable bebas 
     n    = banyaknya sampel 

4) Kriteria pengujian 
1. Apabila F hitung ≤ F maka Ho : β1 - β5 diterima 
2. Apabila F hitung > F maka Ho : β1 – β5 ≠ 0 ditolak 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 
 

Rujukan: Anto Dayan: 2000 
e.  Uji T statistik  

Selanjutnya kita analisa lebih lanjut adanya pengaruh itu secara 
kebetulan atau memang signifikan dengan menggunakan uji regresi 
parsial. Uji t test digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dapanden. 

1) Hipotesis yang akan di uji dengan α = 5% 
Ho : β1 = 0 artinya variabel independent tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
Ha  : β1 ≠ 0 artinya variabel independent mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel  dependen. 
2) t table = t (α/2 ; df = n –k - 1 ) α = 5% 
3) Menghitung dengan rumus : 
                          b1 
             t = 
                          Sb1  

Dimana: 
T    = t hitung 
b1    = koefisien regrersi 
Sb1   = standar eror regresi  
 

4) Kriteria pengujian  
1. Apabila t tabel ≤ t ≤ t tabel maka Ho : β1 = 0 diterima 
2. Apabila t hitung > t table atau t hitung < t tabel maka Ho : 

β1 =0 ditolak 
5) Kesimpulan 

Jika t hitung > t table / t hitung < t table dan probabilitas nilai t 
/signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

Daerah terima 
Daerah tolak 

F     tabel 
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pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independent 
terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika t table ≤ t hitung ≤ t 
table atau probabilitas nilai t / signifikansi > 0,05 maka dapat 
dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-
masing variabel independent terhadap variabel dependen. 

       Rujukan: Anton Dayan: 2000 
f. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Pengujian ini 
bertujuan menguji ketepatan model regresi yang dugunakan dalam 
penelitian. Nilai koefisien determinasi (R2) dilihat pada hasil pengujian 
regresi linier berganda untuk variabel independen terhadap variabel 
dependennya. Koefisien determinasi yang dilihat adalah nilai dari adjusted 
R2. Nilia koefisien determinasi terletak antara nol dan satu. Semakin 
mendekati satu menunjukan semakin baik model regresi.  

g. Uji Asumsi Klasik 
1). Uji Normalitas Data 

 Menurut Ghozali (2005), uji normalitas data dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi 
kriteria sebaran atau distribusi normal. Pengujian normalitas data 
dilakukan dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 
Sebuah variabel dikatakan terdistribusi dengan normal apabila hasil 
pengujian menunjukan nilai signifikansi diatas 5%. Apabila data tidak 
terdistribusi dengan normal, maka data dapat dinormalkan dengan cara 
melakukan  transformasi data. 

2). Uji Autokorelasi 
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebuah 

pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-2. Jika terjadi korelasi nama 
dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi 
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson.   

3). Uji Heteroskedastisitas 
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 

dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
tidak heteroskedastisitas. Heteroskastisitas dalam penelitian ini diuji 
dengan menggunakan uji Scatterplot. Ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya 
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan  ZPRED 
dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. 
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada 
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pola yang telah dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka 
tidak terjadi heteroskastisitas. 

4). Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
yang sempurna di antara variabel bebas. Salah satu cara untuk 
mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat Varians 
Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF berada mendekati angka 10 
maka data tidak terjadi multikolinearitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 
HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

 Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta adalah pengembangan dari Poliklinik dan 
Rumah bersalin Nur Rohmah yang didirikan pada tahun 1996 sesuai dengan akte 
notaris No.16/13 Januari 1996 ( Agus Hanafi,SH). Mengingat kebutuhan 
masyarakat akan tempat pelayanan kesehatan maka Poliklinik dan Rumah 
Bersalin Nur Rohmah dikembangkan menjadi Rumah Sakit Umum. 
Dalam perkembangannya pada awalnya Rumah Sakit Nur Rohmah hanyalah 
Poliklinik dan Rumah bersalin yang memfokuskan pada pelayanan Rumah 
Bersalin, namun pada perkembangannya Poliklinik dan Rumah Bersalin 
ditingkatkan sehingga dapat melayani kebutuhan pasien yang memerlukan 
perawatan intensif oleh tenaga medis, maka Poliklinik akan menerima pasien 
untuk rawat inap. Pasien  akan diberi fasilitas mulai dari konsumsi, akomodasi, 
dan pelayanan kesehatan lainnya selama Balai Pengobatan bisa mengatasi. 
Apabila pasien memerlukan perawatan yang lebih intensif dan peralatan kurang 
memadai maka di rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Maka dari itu Poliklinik 
dan Rumah bersalin berubah menjadi Poloklinik Rawat Inap dan Rumah Bersalin.  
Dalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan, untuk selanjutnya balai Poliklinik 
Rawat Inap dan Rumah Berssalin akan melengkapi baik sarana personil tenaga 
medis maupun peralatannya untuk dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang 
memadai. Untuk itu mulai akhir tahun 2008 Poliklinik Rawat Inap dan Rumah 
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brsalin telah berganti status menjadi Rumah Sakit Umum dengan nama Rumah 
Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta merupakan salah satu  badan usaha dari 
Yayasan Nur Rohmah yang merupaka bagin dari keluarga besar Pengurus Besar 
Nahdhatul Ulama (PBNU). Adapun tujuan dari Yayasan Nur Rohmah antara lain : 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat baik formal maupun non 
formal melalui cara yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. 

2) Mendirikan lembaga pendidikan Islam antara lain: pondok pesantren, 
madrasah, dan pendidikan lain yang bertujuan meningkatkan iman dan 
takwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Mendirikan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya. 
4) Mendirikan perpustakaan, percetakan, penerbitan buku. 
5) Menyelenggarakan usaha  lain, yang selaras dengan maksud dan tujuan 

yayasan untuk mencapai tujuan Yayasan Nur Rohmah mengembangkan 
pelayanan kesehatan. 

Adapun falsafah, visi, misi, tujuan dll Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
adalah sebagai berkut : 
a)  Dasar Falsafah 

Dasar Falsafah yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha di rumah 
Sakit Nur Rohmah adalah Rumah Sakit ini akan bekerja dan berkarya dengan 
berasaskan Tunggal Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. 

 
b) Visi 

Visi yang ingin dicapai Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta adalah 
mencapai institusi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan melayani seluruh 
masyarakat Yogyakarta pada umumnya serta msyarakat Gunungkidul pada 
khususnya secara islami. 

c) Misi 
Misi yang di emban Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta adalah : 
1) Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Yogyakarta pada 

umumnya dan masyarakat Gunungkidul pada khususnya tanpa 
membedakan latar belakang, kemampuan ekonomi, dan agama. 

2) Membantu masyarakat sekitar untuk dapat meningkatkan derajat 
kesehatan secara mandiri. 

3) Mendidik tenaga-tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. 

4) Mengembangkan jaringan pada pelayanan kesehatan di daerah-daerah 
sekitar. 

d) Motto 
Amanah dalam Pelayanan. 

e) Tujuan  
Tujuan Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta adalah : 
1) Membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

potensi sumber daya manusia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 61 
 

2) Membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
dan taraf hidup masyarakat agar dapat menjadi manusia Indonesia 
seutuhnya. 

3) Membantu program pemerintah dalam menungkatkan ukhuwah islamiyah 
dan ketakwaan terhadap Allah SWT. 

f) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta memiliki fasilitas kesehatan yang 
berupa : 
1) Fasilitas  Pelayanan Rawat Jalan 
2) Instalasi Rawat Darurat (24 Jam) 
3) Poliklinik 

a) Umum                                      
b) Gigi                                          
c) Konsultasi Gizi 

d) Kesehatan Ibu dan 
Anak/KB 

e) Fisioterapi 
f) Radiologi

4) Klinik Spesialis 
a) Jantung 
b) Penyakit Dalam  
c) Anak  
d) Gigi dan Mulut 
e) Kebidanan dan Kandungan 
f) Mata 
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5) Fasilitas Rawat Inap 
a) Ruang Intensive Care Unit (ICU) 
b) Ruang perawaan VVIP 
c) Ruang perawatan VIP 
d) Ruang perawatan kelas I 
e) Ruang perawatan kelas II 
f) Ruang perawatan kelas III 

6) Fasilitas Penunjang Medik 
a) Farmasi 
b) Laboratorium 
c) USG 
d) Kamar Bersalin 
e) Konsultasi Obat, konsultasi Gizi 
f) Ambulans 

7) Fasilitas Umum 
a) Air Bersih 
b) Tempat Pembuangan Air 
c) Tempat Parkir 
d) Tempat Sampah 
 
 
 
 

g) Personalia 
1) Pengadaan Tenaga Kerja 

Dalam upaya memperbaiki kinerja sumber daya manusia dan mengikuti 
perkembangan persaingan bisnis, Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta dalam 
melakukan perekrutan tenaga kerja baru terlebih dahulu diberitahukan kepada 
pihak intern yaitu para karyawan umah sakit untuk selanjutnya para karyawan 
tersebut menyebarluasakan informasi tersebut baik melalui media cetak dan 
elektronik maupun secara lisan mulut ke mulut. 

2) Tingkat Pendidikan Karyawan 
Rumah Sakit Nur Rohmah dalam merekrut karyawan baru, berusaha untuk lebih 
mengutamakan tingkat pendidikan dan pengalaman calon tenaga kerja, karena 
tinggi redahnya tingkat pendidikan dan pengalaman calon karyawan akan 
mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam melayani pasien. 
Untuk itu Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta menetapkan tingkat pendidikan 
terendah adalah Diploma 3 bidang keperawatan untuk perawat, untuk karyawan 
bidang administrasi menetapkan pendidikan terendah adalah Diploma 3 untuk 
masing-masing bagian. Sementara untuk karyawan non-teknis pihak Rumah Sakit 
menetapkan pendidikan terendah adalah SMA/SMK. 

h) Strategi Pemasaran 
1)  Jasa yang ditawarkan 

Rumah Sakit Nur Rohmah merupakan lembaga atau organsasi yang memberikan 
pelayanan berupa jasa kesehatan. 

2)   Daerah pemasaran dan segmen pasar  
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 Daerah pemasaran Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta adalah wilayah 
Gunungkidul dan sekitarnya, akan tetapi pihak Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta juga melayani pasien dari luar wilayah Gunungkidul. 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan 
pada masyarakat luas tanpa membeda-bedakan segmen. Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta melayani baik kalangan atas, menengah ataupun bawah 
Begitupula dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak dibatasi dengan usia, 
jenis pekerjaan, pengasilan maupun hal-hal lainnya. 

2. Struktur Organisasi   
Suatu Organisasi akan dapat berjalan apabila didalamnya terdapat struktur organisasi yang 
simple, efektif dan efisien yang dapat mendukung tujuan organisasi. Struktur organisasi 
Rumah Sakit Nur Rohmah dapat digolongkan ke dalam bentuk struktur organisasi lini dan 
staf. Adapun keuntungan dari bentuk organisasi lini dan staf aadalah : 
a. Adanya pembagian kerja yang jelas  
b. Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap kelompok kerja atau golongan karyawan. 
c. Adanya keuntungan dari karyawan untuk megembangkan potensi dirinya. 
d. Penempatan karyawan sesuai dengan pendidika, ketrampilan, dan pengalaman. 
Adapun struktur organisasinya sebagai berikut : 
a. Direktur / Penanggung jawab Rumah sakit 

Direktur mempunyai tugas mengkoordinir, melaksanakan, mengawasi kegiatan 
pelayanan umum, administrasi, pengembangan SDM, keuangan, serta pengadaan sarana 
dan prasarana rumah sakit. Direktur sebagai pejabat structural tertinggi bertanggung 
jawab langsung kepada dewan pengurus Nur Rohmah. 

b. Komite Medik 
Wadah non struktural kelompok tenaga medis yang bertugas membantu standar 
pelayanan serta mengatur kewenangan profesi anggota SMF, diketuai dokter senior yang 
mempunyai kemampuan manajerial. 

c. Koordinator Keuangan 
Merupakan jabatan struktural yang dalam pelaksanaannya di bawah dan 
bertanggungjawab jepada penanggungjawab/direktur. Koordinator  keuangan mempunyai 
tugas mengkoordinir, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan 
pengelolaan pendapatan dan belanja rumah sakit. 

d. Koordinator Medik dan Keperawatan 
Koordinator Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan 
pelayanan medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. 
Selain itu tugasa bagian ini adalah untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang 
efektif, efisien dan berkualitas serta bertugas mengatur dan mengendalikan kegiatan 
pelayanan keperawatan di rumah sakit. 

e. Koordinator Penunjang Medik 
Koordinator penunjang medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
penanggungjawab rumah sakit. Berfungsi dan bertugas menciptakan kegiatan penunjang 
medis untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan kualitas dalam upaya peningkatan mutu 
pelayanan serta memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan peayanan 
penunjang medis di rumah sakit. 
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f. Koordinator administrasi dan umum 
Koordinator administrasi dan umum mempunyai tugas mengkoordinir, melaksanakan, 
mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan di bagian administrasi dan umum, 
pengembangan di bagian administrasi pemasaran, bagian umum, untuk meningkatkan  
citra rumah sakit dalam memberikan pelayanan. 

g. Kepala bagian SDM 
Kegiatannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada penanggungjawab rumah 
sakit/direktur melalui koordinator bagian medik dan keperawatan. Berfungsi dan bertugas 
untuk mengkoordinir, merencanakan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan dan 
melakukan evaluasi serta menindaklanjuti kegiatan pengembangan SDM rumah sakit 
dalam upaya pencapaian efektifitas, efisiensi dan kualitas yang optimal dalam upaya 
meningkatkan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pengembangan kesejahteraan 
pegawai. 

h. Kepala bagian pemasaran 
Tugas dan kewajiban bagian pemasaran adalah menciptakan kegiatan pemasaran dan 
program untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan kualitas dalam upaya 
menyebarluasakan informasi dan citra rumah sakit kepada msyarakat. 

B. ANALISIS DATA 
1. Deskripsi Data Responden 

Deskripsi data responden diperoleh berdasarkan distribusi data tentang jenis kelamin 
responden, usia responden, pendidikan terakhir responden, pekerjaan responden, serta 
penghasilan perbulan responden. Adapun hasil selengkapnya adalah sebagai berikut: 
a). Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden 

Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan jenis kelaminnya 
dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1  
Distribusi Jenis Kelamin Responden  

Jenis Kelamin  Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 57 57,0 
Perempuan 43 43,0 

Jumlah Resp 100 100% 
                Sumber: Output SPSS 15.0 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-
laki yakni 57 orang (57%). Sedangka responden perempuan sebanyak 43 orang atau 
43%. 

b). Distribusi frekuensi berdasarkan usia responden 
Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan usia responden 

dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 
Tabel 4.2  

Distribusi Usia Responden  

Umur  Frekuensi Persentase (%) 

15< 19 tahun 11 11,0 
20 - 29 tahun 16 16,0 
30 – 39 tahun 22 22,0 
40 – 49 tahun 30 30,0 
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> 50 tahun 21 21,0 
Jumlah Resp 100 100% 

                Sumber: Output SPSS 15.0 
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa distribusi usia responden dalam penelitian 

ini adalah 11% berusia antara 15-19tahun, 16% berusia antara 20-29tahun, 22% berusia 
antara 30-39 tahun, 30% berusia 40-49 tahun dan sebanyak 21% berusia 50 tahun 
keatas. 

c). Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir responden 
Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan pendidikan 

terakhir responden dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 
Tabel 4.3  

Distribusi Pendidikan Terakhir Responden  

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SD 15 15,0 
SMP 20 20,0 
SMU 30 30,0 

DIPLOMA 15 15,0 
S1 10 10,0 
S2 10 10,0 

Jumlah Resp 100 100% 
            Sumber: Output SPSS 15.0 

Dari data table 4.3 di atas dapat diketahui bahwa distribusi pendidikan terakhir 
responden dalam penelitian ini adalah : 15% berpendidikan SD, 20% berpendidikan 
SMP, 30% berpendidikan SMU, 15% berpendidikan Diploma, 10% berpendidikan S1 
dan 105 lainnya berpendidikan S2. 

d). Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan responden 
Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

responden dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut: 
 
 
 

Tabel 4.4  
Distribusi Pekerjaan Responden  

Pekerjaan  Frekuensi Persentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 30 30,0 
Karyawan 20 20,0 

Wiraswasta 15 15,0 
Profesional 5 5,0 
Lain-lain 30 30,0 

Jumlah Resp 100 100% 
            Sumber: Output SPSS 15.0 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 30% resonden adalah Pelajar/Mahasiswa, 
20% sebagai kayawan, 15% bekerja sebagai wiraswaata, 5% adalah pekerja 
professional dan 30% lainnya lain-lain. 
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e). Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendapatan perbulan 
Untuk mengetahui lebih lanjut distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

responden dapat dilihat pada hasil frekuensi data responden sebagai berikut 
Tabel 4.5 

Distribusi Tingkat Pendapatan 
Tingkat 

Penghasilan  
(Rp) 

Frekuensi Persentase (%) 

<500.000 30 0,0 
500.001<1.499.000 30 41,0 

1.500.000<1.999.000 15 22,0 
2.000.001<2.999.000 20 16,0 

> 3.000.00 5 21,0 
Jumlah Resp 100 100% 

      Sumber: Output SPSS 15.0 
Dari data diatas diketahui bahwa 30% responden (30 orang) memiliki penghasilan 

dibawah Rp 500.000, 30% dari responden atau 30 orang responden memiliki 
penghasilan antara Rp 500.001<Rp 1.499.000,-, 15 orang responden atau 15% dari 
responden memiliki penghasilan Rp 1.500.000<Rp 1.999.000,-, sedangkan responden 
yang memiliki penghasilan antara Rp 2.000.000<Rp 32.999.000 sebanyak 20%. 
Seddangkan sisanya yaitu sebanyak 5% responden memiliki penghasilan lebih dari Rp 
3.000.000,-. 

2. Hasil Uji Intrumen Penelitian 
Pengujian intrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Hasil Rangkuman  

Uji Validitas dan Reliabilitas Aspek Harapan 

rhitung (nilai pearson correlation) 
NO 

 X1 X2  X3 X4 X5 

1.   0,826 0,951 0,893 0,767 0,621 
2.   0,849 0,956 0,911 0,847 0,854 
3.   0,892   0,847 0,841 
4.       0,881 
5.       0,883 

Total    3 2 2 3 5 

Item didrop  - - - - - 

Reliabilitas  0,817 0,899 0,769 0,754 0,873 

Sumber: Output SPSS 15.0 
 Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai rhitung (pearson Correlation) 
tiap-tiap item pertanyaan dari tiap-tiap dimensi untuk mengungkap tentang kualitas 
layanan (jasa) berdasarkan harapan > nilai rtabel sebesar 0,195 dinyatakan valid semua.  
 Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil dari kelima dimensi kualitas jasa pada aspek 
harapan memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 yang berarti seluruh item untuk 
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mengungkap dimensi kualitas jasa berdasarkan harapan seluruhnya dinyatakan reliabel 
atau handal dan layak dijadikan instrumen penelitian. 

Tabel 4.7 Hasil Rangkuman  
Uji Validitas dan Reliabilitas Aspek Kenyataan 

Corrected Item-Total Correlation 
NO 

 X1 X2 X3 X4 X5 

1  0,836 0,909 0,902 0,868 0,761 
2  0,878 0,912 0,874 0,901 0,770 
3  0,820   0,875 0,808 
4      0,820 
5      0,845 

Total  3 2 2 3 5 

Item didrop  - - - - - 

Reliabilitas  0.797 0,794 0,729 0,856 0.859 

         Sumber: Output SPSS 15.0 
Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai rhitung (pearson Correlation) 

tiap-tiap item pertanyaan dari tiap-tiap dimensi untuk mengungkap tentang kualitas 
layanan (jasa) berdasarkan kenyataan yang dirasakan pasien > nilai rtabel sebesar 0,195 
dinyatakan valid semua.  

Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil dari kelima dimensi kualitas jasa pada aspek 
kenyataan memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 yang berarti seluruh item untuk 
mengungkap dimensi kualitas jasa berdasarkan kenyataan seluruhnya dinyatakan reliabel 
atau handal dan layak dijadikan intrumen penelitian. 

Tabel 4.8 Hasil Rangkuman  
Uji Validitas dan Reliabilitas Aspek Kepentingan 

Corrected Item-Total Correlation 
NO 

 X1 X2 X3 X4 X5 

1  0,836 0,909 0,897 0,866 0,745 
2  0,878 0,912 0,884 0,895 0,792 
3  0,820   0,885 0,802 
4      0,812 
5      0,816 

Total  3 2 2 3 5 

Item didrop  - - - - - 

Reliabilitas  0.797 0,794 0,739 0,858 0.852 

         Sumber: Output SPSS 15.0 
 Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh nilai rhitung (pearson Correlation) 
tiap-tiap item pertanyaan dari tiap-tiap dimensi untuk mengungkap tentang kualitas 
layanan (jasa) berdasarkan kepentingan > nilai rtabel sebesar 0,195 dinyatakan valid 
semua.  
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 Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil dari kelima dimensi kualitas jasa pada aspek 
kepentingan memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 yang berarti seluruh item untuk 
mengungkap dimensi kualitas jasa berdasarkan kepentingan seluruhnya dinyatakan 
reliabel atau handal dan layak dijadikan intrumen penelitian. 

3. Analisis GAP 
Analisis GAP dilakukan untuk memberikan gambaran antara persepsi manajemen 

dengan harapan (persepsi) pengguna jasa dimana dalam prakteknya sering terjadi 
kesenjangan diantara keduanya.  

Untuk lebih lengkapnya hasil analisis GAP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:   
Tabel 4.9 

Nilai Rata-Rata Harapan, Kenyataan dan Gap  
untuk tiap Atribut dan Dimensi 

 
No Dimensi kualitas Jasa H K 

GAP 
(H-K) 

 Reliability / Keandalan    

1 Proses Pendaftaran Pasien mudah dan cepat. 4.73 3.82 0.91 

2 Jadwal Pelayanan Pasien Tepat Waktu. 4.71 3.82 0.89 

3 Rumah Sakit Nur Rohmah memberikan prosedur pelayanan 
pada pasien dengan tepat, cepat dan tidak berbelit-belit. 4.73 3.53 1.20 

 Responsiveness / Ketanggapan    

4 Tindakan tenaga medis yang cepat pada saat pasein 
membutuhkan. 4.78 3.70 1.08 

5 Pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami dari 
keluhan pasien. 4.77 3.85 0.92 

 Assurance / Kepercayaan    

6 Keakuratan dokter dalam menetapkan diagnosis penyakit 
pasien. 4.76 3.90 0.86 

7 Tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Nur Rohmah  
memiliki kesopanan dan keramahan pada pasien  4.77 3.84 0.93 

 Emphaty / Empati.    

8 Dokter & perawat Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
memiliki kesabaran dan rasa simpatik pada pasien. 4.79 3.95 0.84 

9 Dokter Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki perhatian 
secara khusus terhadap keluhan / permasalahan yang 
dihadapi pasien dan keluarga. 

4.84 3.91 0.93 
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10 Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki 
perhatian Kepada semua pasien tanpa memandang latar 
belakang pasien (agama, tingkat pendidikan, jenis 
pekerjaan, dll) 

4.80 3.86 0.94 

 Tangibles / Berwujud    

11 Rumah Sakit Nur Rohmah menyediakan ruang perawatan 
pasien dengan bersih dan nyaman 4.77 3.90 0.87 

12 Penataan ruang interior yang memberikan kenyamanan 4.75 3.74 1.01 

13 Penataan taman & tempat parker rumah sakit yang bersih 
dan rapi 4.82 3.72 1.10 

14 Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki peralatan kesehatan 
dengan lengkap, bersih, dan kesiapan saat digunakan 4.73 3.63 1.10 

15 Seragam dokter, perawat dan tenaga nonmedis Rumah 
Sakit Nur Rohmah bersih & rapi. 4.78 3.66 1.12 

Rata-rata keseluruhan 4.77 3.79 0.98 

   Sumber: Output SPSS 15.0 
  Ket: Pernyataan yang dicetak miring adalah peryataan yang memiliki nilai gap (selisih)  

tertinggi dari tiap dimensinya. 
 

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa skor rata-rata gap  pada dimensi 
reliability yang memiliki selisih terbesar adalah item nomor 3 dengan nilai rata-rata 
sebesar 1,20 yaitu prosedur penerimaan dan pelayanan Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta tepat, cepat dan tidak berbelit-belit. Skor rata-rata gap  pada dimensi 
responsiveness yang berikan nilai gap terbesar adalah tindakan tenaga medis Rumah 
Sakit Nur Rohmah  yang cepat pada saat pasein membutuhkan, sebesar 1,08. Skor rata-
rata gap assurance yang berikan nilai gap terbesar adalah tenaga medis Rumah Sakit Nur 
Rohmah Yogyakarta memiliki kesopanan dan keramahan pada pasien sebesar 0,93. Skor 
rata-rata gap  emphaty yang berikan nilai gap terbesar adalah dokter & Perawat Rumah 
Sakit Nur Rohmah memiliki perhatian kepada semua pasien tanpa memandang latar 
belakang pasien (agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dll)sebesar 0,94. Skor rata-
rata gap tangbile yang berikan nilai gap terbesar adalah seragam dokter, perawat dan 
tenaga nonmedis Rumah Sakit Nur Rohmah bersih & rapi. sebesar 1,12. 

Berdasarkan hasil analisis gap dan uji beda di atas tersebut menunjukkan bahwa 
pihak Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta harus selalu berupaya untuk meningkatkan 
kualitas jasa (kualitas pelayanan) terhadap pasien nya sebagai bentuk upaya untuk 
meningkatkan kepuasan pasien , karena hasil analisis menunjukkan masih terdapat 
kesenjangan yang signifikan dari harapan serta kenyataan yang diharapkan oleh pasien .  

4. Uji Hipotesis 
a. Uji Regresi Berganda 

 Analisa ini digunakan dan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dua atau 
lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang dalam penelitian ini adalah 
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reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), emphaty (X4), dan tangible (X5)  
sebagai variabel bebas dan kepuasan pasien (Y) sebagai variabel terikat. 

Tabel 4.10 
Rangkuman Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel b thitung
 Sig Kesimpulan 

Konstans  21,715    
X1 0,248 1,992 0,049* Berpengaruh Signifikan 
X2 0,349 2,106 0,038* Berpengaruh Signifikan 
X3 0,298 2,078 0,040* Berpengaruh Signifikan 
X4 0,243 2,337 0,022* Berpengaruh Signifikan 
X5 0,143 2,111 0,037* Berpengaruh Signifikan 

     
F = 42,935 0,000** Berpengaruh Signifikan 
R2 = 0,695   

Sumber: Output SPSS 15.0 
Dari hasil pengolahan dengan program SPSS 15.0 for Windows di atas dapat 

disusun persamaan sebagai berikut: 
Y= 21,715 + 0,248X1 + 0,349X2 + 0,298X3 + 0,243X4 + 0,143X5 

** = Sig pada taraf uji 1% 
*  = Sig pada taraf uji 5% 
Dimana:  
Y =  Kepuasan 
X1 = Reliability  
X2 = Responsiveness 
X3 = Assurance  
X4 = Emphaty 
X5 = Tangible 
Interpretasi: 

a. Konstanta sebesar 21,715, yang berarti pada posisi konstan (tanpa dimensi kualitas 
jasa) kepuasan pasien pada Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta sebesar 21,715.  

b. Koefisien regresi reliability (X1) sebesar 0,248 artinya apabila ada kenaikan 
reliability akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap kepuasan sebesar 
0,248 dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

c. Koefisien regresi responsiveness (X2) sebesar 0,349 artinya apabila terjadi 
peningkatan pada responsiveness akan menyebabkan terjadinya peningkatan 
kepuasan sebesar 0,349 dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

d. Koefisien regresi assurance (X3) sebesar 0,298 artinya apabila ada kenaikan pada 
assurance akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepuasan sebesar 0,298 
dengan asumsi variabel yang lain tetap.  

e. Koefisien regresi emphaty (X4) sebesar 0,243 artinya apabila ada kenaikan pada 
emphaty akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepuasan sebesar 0,243 
dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

f. Koefisien regresi tangible (X5) sebesar 0,143 artinya apabila ada kenaikan pada 
tangible akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepuasan sebesar 0,143 dengan 
asumsi variabel yang lain tetap. 
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b. Uji-t  
Pengujian secara individu ini untuk membuktikan bahwa koefisien regresi suatu 

model itu statistik signifikan atau tidak, maka dipakai uji t. 
Hasil pengujian pada tabel 4.10 menunjukan bahwa dimensi reliability memiliki 

nilai t-hitung sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 < 0,05 (taraf 
signifikansi 5%), yang berarti bahwa reliablity berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pasien.  

Dimensi responsiveness memiliki nilai t-hitung sebesar 2,106 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,038 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), yang berarti bahwa 
responsiveness berpengaruh signifikan (meningkatkan) terhadap kepuasan pasien. 
Dimensi ini memiliki nilai beta paling tinggi dibanding dimensi lainnya dengan nilai 
koefisien beta sebesar 0,216, yang berarti dimensi responsiveness memiliki pengaruh 
yang paling dominan terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta. 

Dimensi assurance memiliki nilai t-hitung sebesar 2,078 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,040 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), yang berarti bahwa assurance 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien.  

Dimensi emphaty memiliki nilai t-hitung sebesar 2,337 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,022 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), yang berarti bahwa emphaty berpengaruh 
signifikan positif (meningkatkan) terhadap kepuasan pasien.  

Dimensi tangible memiliki nilai t-hitung sebesar 2,111 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,037 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), yang berarti bahwa tangible berpengaruh 
signifikan positif (meningkatkan) terhadap kepuasan pasien. 

 
c. Uji F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel antara variabel bebas dan 
terikat secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda pada 
tabel 4,10 diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 42,935 dan nilai probabilitas sebesar 
0,000 < 0,05 maka variabel reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), 
emphaty (X4), dan tangible (X5) secara bersama-sama atau serentak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta 
(Y). 
 

d. Koefisien Determinasi 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang 

diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dalam persentase.  
Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,695 ini menunjukkan bahwa 

variabel reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), emphaty (X4), dan 
tangible (X5) dapat menjelaskan variabel kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta sebesar 69,5%. Sedangkan sisanya sebesar 30,5% mendapat kontribusi 
dari variabel lain yang tidak penulis teliti.  

 
5. Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 
distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas sebaran data dapat 
dilihat pada nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal.  

Tabel 4.11 
Kolmogorov-Smirnov 

Model Z 
Probability 

(p) Kriteria Kesimpulan 

Unstandardized 
residual 

0,602 0,862 
P> α 

(0,05) 
Data Berdistribusi 

Normal 
Sumber: data primer diolah 2009 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 
maka dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal.   

b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variabel bebas. Salah satu 
cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat Varians Inflation 
Factor (VIF). Apabila nilai VIF berada mendekati angka 10 maka data tidak terjadi 
multikolinearitas.  

Tabel 4.12 
Hasil Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 
Reliability  (X1) 0,347 2,884 

Responsiveness  (X2) 0,308 3,250 
Assurance  (X3) 0,438 2,285 
Emphaty  (X4) 0,447 2,238 
tangible (X5) 0,425 2,352 

Sumber: data primer diolah 2009 
Hasil uji multikolinearitas pada pada tabel di atas diketahui bahwa hasil nilai 

Varians Inflation Factor (VIF) mendekati angka 10. Sehingga model regresi dalam 
penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 
Pengertian heteroskedastisitas adalah apabila  kesalahan atau residual yang 

diamati tidak memiliki varian yang  konstan. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi 
pada data cross section,  atau data yang diambil dari beberapa responden pada suatu 
waktu tertentu. 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan program statistik 
SPSS  for windows dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 
 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Nama Variabel thitung Probabilitas Keterangan 

Reliability  (X1) -0,354 0,724 
Tidak ada gejala 

Heteroskedastisitas 
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Assurance  (X2) -1,748 0,084 Tidak ada gejala 
Heteroskedastisitas  

Responsiveness  (X3) 0,194 0,847 
Tidak ada gejala 

Heteroskedastisitas 

Emphaty  (X4) 0,015 0,988 
Tidak ada gejala 

Heteroskedastisitas 

tangible (X5) 0,405 0,686 
Tidak ada gejala 

Heteroskedastisitas 
Sumber: data primer diolah, 2009 

 Berdasarkan hasil uji Heteroskedtisitas Glejser di atas diketahui nilai probabilitas 
pada masing-masing variabel > 0,05 dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 
t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Selengkapnya hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model DW Kriteria Keterangan 
Regresi 1,650 -2 sampai +2 tidak ada masalah autokorelasi 

Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi, nilai Durbin Watson dalam model 
regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 1,650 berada antara -2 sampai +2. Maka 
dalam penelitian ini disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi. 

6. Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya maka diperoleh hasil:  
1. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari variabel kualitas jasa secara pasial terhadap 

kepuasan pasien, hal ini diperoleh dari hasil uji t dengan hasil sebagai berikut :  
a. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari dimensi  reliability terhadap kepuasan 

dengan perolehan nilai thitung sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 
< 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka hipotesis H0 untuk dimensi reliability (X1) 
ditolak artinya bahwa reliability berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
(Y). Semakin besar reliability yang diberikan Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta maka akan semakin meningkatkan kepuasan pasien-nya. Reliability, 
yaitu kemampuan dari penyedia jasa untuk memberikan service yang telah 
dijanjikan secara akurat, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan, semakin baik 
service yang diberikan secara otomatis akan menumbuhkan perasaan kepuasan 
serta kepercayaan pelanggan.  

b. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung sebesar 2,106 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,038 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka hipotesis H0 
responsiveness (X2) ditolak, artinya bahwa responsiveness berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan (Y). Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin baik 
pelayanan pihak rumah sakit maka akan semakin meningkatkan kepuasan pasien 
Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta.  
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c. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari dimensi assurance terhadap kepuasan 
dengan perolehan nilai thitung sebesar 2,078 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 
< 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka hipotesis H0 untuk dimensi assurance (X3) 
ditolak artinya bahwa assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
(Y). Dengan kemampuan penyedia jasa untuk dapat menimbulkan keyakinan atau 
rasa percaya diri pada pelanggan bahwa pihak penyedia jasa mampu memenuhi 
kebutuhan konsumennya maka akan semakin menimbulkan kepercayaan yang 
lebih pada diri pelanggan terhadap Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. 

d. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan, dari dimensi atau variabel  emphaty 
terhadap kepuasan dengan perolehan nilai thitung sebesar 2,337 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel 
emphaty (X4) hipotesis H0 ditolak artinya bahwa emphaty berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan (Y). Perhatian yang tulus dan bersifat individual yang 
diberikan kepada pelanggan dari pihak Rumah Sakit, maka akan memberikan 
kesan tersendiri bagi pelanggan. Perasaan merasa diperlakukan spesialkan akan 
memberikan kepuasan yang lebih besar lagi terhadap pihak Rumah Sakit. 

e. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan, dari variabel  tangible terhadap 
kepuasan dengan perolehan nilai thitung sebesar 2,111 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,037 < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel tangible (X5) 
hipotesis H0 ditolak artinya bahwa tangible berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan (Y).  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari variabel kualitas jasa terhadap kepuasan 
dengan perolehan nilai Fhitung sebesar 42,935 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05 maka variabel reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), emphaty 
(X4), dan tangible (X5) secara bersama-sama atau serentak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan (Y). Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa 
sebelum ia menikmatinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, maka ia hanya 
menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak 
lantas memiliki jasa yang dibelinya. Oleh karena tiu utnuk mengurangi ketiakpastian, 
para pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. Mereka 
akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat (place), orang (people), peralatan 
(equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials), simbol, dan harga 
yang mereka amati. Kesimpulan yang diambil para pelanggan akan banyak 
dipengaruhi oleh atribut-atribut yang digunakan perusahaan jasa, baik atribut yang 
bersifat objektif dan dapat dikuantitatifkan maupun atribut yang sangat subyektif dan 
bersifat perceptual. Faktor utama yang membedakan untuk perusahaan-perusahaan 
jasa adalah kualitas layanan pelanggan. Para pelanggan semakin piawai dalam 
permintaaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang lebih tingggi. 
Banyak perusahaan jasa besar telah terjaga dari kebutuhan untuk memperbaiki 
layanan pelanggan guna bersaing dalam lingkungan jasa yang sangat kompetitif saat 
ini. 

3. Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,695 ini menunjukkan bahwa    variabel 
reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), emphaty (X4), dan tangible (X5) 
mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel kepuasan sebesar 69,5%. 
Sedangkan sisanya sebesar 30,5% mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak 
penulis teliti. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kelima dimensi kualitas jasa (pelayanan) terhadap 

kepuasan pasien secara parsial , hasil tersebut  dapat dilihat pada hasil pengujian uji t 
pada hasil regresi linier berganda dimana dimensi reliability memiliki nilai t-hitung 
sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049, dimensi responsiveness memiliki 
nilai t-hitung sebesar 2,106 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038, dimensi assurance 
nilai t-hitung sebesar 2,078 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040, dimensi emphaty 
memiliki nilai t-hitung sebesar 2,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022, dimensi 
tangible memiliki nilai t-hitung sebesar 2,111 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kelima dimensi kualitas jasa (pelayanan) terhadap 
kepuasan pasien secara simultan (bersama-sama), hasil tersebut  dapat dilihat pada hasil 
pengujian uji F diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 42,935 dan nilai probabilitas sebesar 
0,000 < 0,05 maka variabel reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), emphaty 
(X4), dan tangible (X5) secara bersama-sama atau serentak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta (Y). 

3. Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumya, dapat disimpulkan bahwa variabel 
kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah 
Sakit Nur Rohmah Yogyakarta. Kesimpulan /hasil penelitian ini konsisten dengan 
penilitian yang dilakukan oleh  Wahyunigsih (2003) dan Wiyono (2005)   yang 
menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara berbagai variabel/dimensi kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan/konsumen. Hasil penelitian yan dilakukan oleh 
Riani & Harjo (2003) yang menghasilkan kesimpulan bahwa semua aspek/dimensi 
kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif . 

 
B. Saran 

72 
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Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan 
oleh Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, 
diantaranya adalah: 
1. Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta sebaiknya tetap mempertahankan dan berusaha 

untuk selalu meningkatkan semua dimensi kualitas pelayanan yaitu reliability, 
responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible terutama yang memiliki nilai gap yang 
paling besar untuk selalu diperbaiki sehingga pasien  akan semakin terpuaskan dengan 
kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta  terhadap para 
pasien nya dan akan semakin loyal. 

2. Pihak Rumah Sakit Nur Rohmah Yogyakarta agar selalu memperhatikan prosedur 
pelayanan pada pasien, tindakan tenaga medis yang cepat pada saat pasein membutuhkan, 
kesopanan dan keramahan tenaga medis pada pasien, perhatian dokter dan tenaga medis 
kepada semua pasien tanpa memandang latar belakang pasien (agama, tingkat 
pendidikan, jenis pekerjaan, dll), dan kerapian dan kebersihan seragam dokter dan tenaga 
medis, karena item-item tersebut memiliki GAP yang paling besar. Dengan peningkatan 
pelayanan tersebut diharapkan kepuasan konsumen akan meningkat. 

3. Rumah Sakit Nur Rohmah perlu secara rutin mengamati pelayanannya agar dapat 
mempertahankan kelebihan-kelebihan yang ada dan membenahi kekurangan-
kekurangannya. 
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FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

Kepada : 
Yth. Bp / ibu / sdr / sdri  
Konsumen/pasien Rumah Sakit Nur Rohmah 
Dengan hormat,  

Sehubungan dengan penelitian yang saya adakan dengan judul : “PENGARUH 
KUALITAS PELAYANAN JASA RUMAH SAKIT NUR ROHMAH YOGYAKARTA 
TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN”, maka dengan ini saya mohon bp / ibu / sdr / 
sdri untuk mengisi daftar pertanyaan berikut. Daftar pertanyaan ini diajukan untuk melengkapi 
data penelitian dalam rangka penulisan skripsi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen / pasien Nur Rohmah. 

Mengingat pentingnya kegunaan data tersebut, dengan segala kerendahan hati saya 
sangat mengharapkan kerjasama anda dalam memberikan jawaban yang benar tanpa dipengaruhi 
pihak lain. 

Atas perhatian, bantuan serta kerjasama yang diberikan saya ucapkan terima kasih.  
 

Hormat saya 
 
 
( Dheri Yuli Atmoko ) 
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KUESIONER 
“ Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Rumah Sakit Nur Rohmah Terhadap Tingkat 

Kepuasan Pasien” 
Petunjuk ; Untuk pilihan ganda, berilah tanda lingkaran (O) pada jawaban yang 

bapak/Ibu/saudara/i kehendaki sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama   :…………………………(boleh tidak diisi) 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  :  a. Laki-laki 

b.Prempuan 

4.    Jenis pekerjaan : 

a. Pelajar                           f. Wiraswasta 

b.Mahasiswa                     g. Pensiunan  

c. PNS                               h. Purnawirawan 

d. TNI                                i. Lain-lain 

e. Swasta                          

5. Tingkat Pendidikan 

a. SD                                 d. Diploma 

b. SLTP                             e. Sarjana 

c. SMU                               f. Pasca Sarjana 

6. Penghasilan  

a. < Rp 500.000 

b. Rp 500.000 – Rp 1.500.000 

c. Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 

d. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 

e. > Rp 3.000.000 
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UKURAN TINGKAT KEPENTINGAN PASIEN 

Petunjuk 1 : Pernyataan berikut ini berkenaan dengan pendapat anda, tentang seberapa 
penting atribut yang digambarkan dalam setiap pertanyaan berkenaan 
dengan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Nur Rohmah, dengan 
memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 

Keterangan :  SP : Sangat Penting 

                          P    : Penting 

                          N   : Netral 

                         TP  : Tidak Penting 

                        STP : Sangat Tidak Penting 

 

No Dimensi kualitas Jasa SP P N TP STP 

 Reliability / Keandalan      

1 Proses Pendaftaran Pasien mudah dan cepat.      

2 Jadwal Pelayanan Pasien Tepat Waktu.      

3 Rumah Sakit Nur Rohmah memberikan prosedur 
pelayanan pada pasien dengan tepat, cepat dan tidak 
berbelit-belit. 

     

 Responsiveness / Ketanggapan      

4 Tindakan tenaga medis yang cepat pada saat pasein 
membutuhkan. 

     

5 Pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami 
dari keluhan pasien. 

     

 Assurance / Kepercayaan      

6 Keakuratan dokter dalam menetapkan diagnosis 
penyakit pasien. 

     

7 Tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Nur 
Rohmah  memiliki kesopanan dan keramahan pada 
pasien  

     

 Emphaty / Empati.      

8 Dokter & perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta memiliki kesabaran dan rasa simpatik 
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pada pasien. 

9 Dokter Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki perhatian 
secara khusus terhadap keluhan / permasalahan yang 
dihadapi pasien dan keluarga. 

     

10 Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
memiliki perhatian Kepada semua pasien tanpa 
memandang latar belakang pasien (agama, tingkat 
poendidikan, jenis pekerjaan, dll) 

     

 Tangibles / Berwujud      

11 Rumah Sakit Nur Rohmah menyediakan ruang 
perawatan pasien dengan bersih dan nyaman 

     

12 Penataan ruang interior yang memberikan 
kenyamanan 

     

13 Penataan taman & tempat parker rumah sakit yang 
bersih dan rapi 

     

14 Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki peralatan 
kesehatan dengan lengkap, bersih, dan kesiapan saat 
digunakan 

     

15 Seragam dokter, perawat dan tenaga nonmedis 
Rumah Sakit Nur Rohmah bersih & rapi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKURAN KINERJA PELAYANAN YANG DIHARAPKAN PASIEN 
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Petunjuk 1 : Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda, mengenai 
pelayanan yang Bapak/Ibu/Saudara/i Harapkan dari Rumah Sakit Nur 
Rohmah, dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Keterangan :  ST : Sangat tinggi 

                          T : Tinggi 

                        CT : Cukup Tinggi 

                          R : Rendah 

                        SR : Sangat Rendah 

No Dimensi kualitas Jasa ST T CT R SR 

 Reliability / Keandalan      

1 Proses Pendaftaran Pasien mudah dan cepat.      

2 Jadwal Pelayanan Pasien Tepat Waktu.      

3 Rumah Sakit Nur Rohmah memberikan prosedur 
pelayanan pada pasien dengan tepat, cepat dan tidak 
berbelit-belit. 

     

 Responsiveness / Ketanggapan      

4 Tindakan tenaga medis yang cepat pada saat pasein 
membutuhkan. 

     

5 Pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami 
dari keluhan pasien. 

     

 Assurance / Kepercayaan      

6 Keakuratan dokter dalam menetapkan diagnosis 
penyakit pasien. 

     

7 Tenaga medis dan non medis Rumah Sakit Nur 
Rohmah  memiliki kesopanan dan keramahan pada 
pasien  

     

 Emphaty / Empati.      

8 Dokter & perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
Yogyakarta memiliki kesabaran dan rasa simpatik 
pada pasien. 

     

9 Dokter Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki perhatian 
secara khusus terhadap keluhan / permasalahan yang 
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dihadapi pasien dan keluarga. 

10 Dokter & Perawat Rumah Sakit Nur Rohmah 
memiliki perhatian Kepada semua pasien tanpa 
memandang latar belakang pasien (agama, tingkat 
poendidikan, jenis pekerjaan, dll) 

     

 Tangibles / Berwujud      

11 Rumah Sakit Nur Rohmah menyediakan ruang 
perawatan pasien dengan bersih dan nyaman 

     

12 Penataan ruang interior yang memberikan 
kenyamanan 

     

13 Penataan taman & tempat parker rumah sakit yang 
bersih dan rapi 

     

14 Rumah Sakit Nur Rohmah memiliki peralatan 
kesehatan dengan lengkap, bersih, dan kesiapan saat 
digunakan 

     

15 Seragam dokter, perawat dan tenaga nonmedis Rumah 
Sakit Nur Rohmah bersih & rapi. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKURAN KRITERIA PELAYANAN YANG DITERIMA PASIEN 

Petunjuk 2 : Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda, mengenai 
pelayanan yang Bapak /Ibu /Saudara /i  Terima (rasakan ) dari Rumah 
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Sakit Nur Rohmah  dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang 
telah tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Keterangan : SB : Sangat Baik 

                        B : Baik 

                       CB : Cukup Baik 

                       TB : Tidak Baik 

                     STB : Sangat Tidak Baik 

 

No Dimensi  Kualitas Jasa SB B CB TB STB 

 Reliability / Keandalan      

1 Bagaimana tanggapan anda terhadap kemudahan & 
ketepatan proses pendaftaran pasien ? 

     

2 Bagaimana tanggapan anda terhadap ketepatan 
waktu jadwal pelayanan pasien ? 

     

3 Bagaimana tanggapan anda terhadap kemudahan 
Rumah Sakit Nur Rohmah dalam memberikan 
prosedur pelayanan kepada pasien ? 

     

 Responsiveness / Ketanggapan      

4 Bagaimana tanggapan anda Anda terhadap 
kecepatan tindakan tenaga medis pada saat pasien 
membutuhkan ?  

     

5 Bagaimana tanggapan anda terhadap kejelasan 
pemberian informasi dari keluhan pasien ? 

     

 Assurance / Kepercayaan      

6 Bagaimana tanggapan anda terhadap keakuratan 
dokter dalam menetapkan diagnosis penyakit pasien 
? 

     

7 Bagaimana tanggapan anda terhadap kesopanan dan 
keramahan tenaga medis  dan nonmedis Rumah 
Sakit Nur Rohmah ? 

     

 Emphaty / Empati      

8 Bagaimana tanggapan anda terhadap kesabaran dan 
rasa simpatik dokter / perawat Rumah Sakit Nur 
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Rohmah pada Pasien? 

9 Bagaimana tanggapan anda terhadap perhatian 
secara khusus terhadap keluhan / permasalahan yang 
dihadapi pasien dan keluarga oleh dokter Rumah 
Sakit Nur Rohmah? 

     

10 Bagaimana tanggapan anda terhadap perhatian 
Rumah Sakit Nur Rohmah kepada semua pasien 
tanpa memandang latar belakang pasien (agama, 
tingkat pendidikan, jenis kelamin,dll) 

     

 Tangibles / Berwujud      

11 Bagaimana tangapan anda terhadap Rumah Sakit 
Nur Rohmah dalam menyediakan ruang perawatan 
pasien dengan bersih& nyaman ? 

     

12 Bagaimana tanggapan anda terhadap penataan ruang 
interior yang member kenyamanan ? 

     

13 Bagaimana tanggapan anda terhadap penataan 
taman & tempat parker Rumah Sakit Nur Rohmah ? 

     

14 Bagaimana tanggapan anda terhadap kelengkapan, 
kesiapan, dan kebersihan peralatan kesehatan yang 
digunakan ? 

     

15 Bagaimana tanggapan anda terhadap kebersihan dan 
kerapian seragam dokter, perawat dan tenaga 
nonmedis Rumah Sakit Nur Rohmah ? 

     

  

 

 

 

 

 

 

 
  
Correlations 
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Correlations

1 .504** .620** .826**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.504** 1 .670** .849**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.620** .670** 1 .892**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.826** .849** .892** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

re1h

re2h

re3h

Reliable_H

re1h re2h re3h Reliable_H

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=re1h re2h re3h 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.817 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

4.73 .489 100

4.71 .498 100

4.73 .489 100

re1h

re2h

re3h

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

14.17 1.597 1.264 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=resp1h resp2h X2H 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 87 

Correlations 
Correlations

1 .817** .951**

.000 .000

100 100 100

.817** 1 .956**

.000 .000

100 100 100

.951** .956** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

resp1h

resp2h

Responsieness_H

resp1h resp2h
Responsi
eness_H

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=resp1h resp2h 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.899 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

4.78 .484 100

4.77 .510 100

resp1h

resp2h

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

9.55 .896 .947 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=ass1h ass2h X3H 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 
 
Correlations 
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Correlations

1 .627** .893**

.000 .000

100 100 100

.627** 1 .911**

.000 .000

100 100 100

.893** .911** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ass1h

ass2h

Assurance_H

ass1h ass2h Assurance_H

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ass1h ass2h 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.769 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

4.76 .429 100

4.77 .468 100

ass1h

ass2h

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

9.53 .656 .810 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=emph1h emph2h emph3h X4H 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .445** .417** .767**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.445** 1 .668** .847**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.417** .668** 1 .847**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.767** .847** .847** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

emph1h

emph2h

emph3h

Emphaty_H

emph1h emph2h emph3h Emphaty_H

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=emph1h emph2h emph3h 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.754 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

4.79 .409 100

4.84 .368 100

4.80 .402 100

emph1h

emph2h

emph3h

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

14.43 .934 .967 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=tang1h tang2h tang3h tang4h tang5h X5H 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .396** .398** .270** .617** .621**

.000 .000 .007 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.396** 1 .595** .822** .568** .854**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.398** .595** 1 .701** .799** .841**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.270** .822** .701** 1 .693** .881**

.007 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.617** .568** .799** .693** 1 .883**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.621** .854** .841** .881** .883** 1

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

tang1h

tang2h

tang3h

tang4h

tang5h

Tangibles_H

tang1h tang2h tang3h tang4h tang5h Tangibles_H

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.873 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.77 .423 100

4.75 .557 100

4.82 .411 100

4.73 .601 100

4.78 .462 100

tang1h

tang2h

tang3h

tang4h

tang5h

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

23.85 4.088 2.022 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=re1k re2k re3k X1K 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .654** .495** .836**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.654** 1 .561** .878**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.495** .561** 1 .820**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.836** .878** .820** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

re1k

re2k

re3k

Reliable_K

re1k re2k re3k Reliable_K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=re1k re2k re3k 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.797 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.82 .642 100

3.82 .716 100

3.53 .717 100

re1k

re2k

re3k

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

11.17 3.072 1.753 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=resp1k resp2k X2K 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .659** .909**

.000 .000

100 100 100

.659** 1 .912**

.000 .000

100 100 100

.909** .912** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

resp1k

resp2k

Responsieness_K

resp1k resp2k
Responsi
eness_K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=resp1k resp2k 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.794 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.70 .732 100

3.85 .744 100

resp1k

resp2k

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

7.55 1.806 1.344 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=ass1k ass2k X3_K 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .578** .902**

.000 .000

100 100 100

.578** 1 .874**

.000 .000

100 100 100

.902** .874** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ass1k

ass2k

Assurance_K

ass1k ass2k Assurance_K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=ass1k ass2k 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.729 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.90 .810 100

3.84 .721 100

ass1k

ass2k

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

7.74 1.851 1.360 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=emph1k emph2k emph3k X4_K 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .689** .628** .868**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.689** 1 .679** .901**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.628** .679** 1 .875**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.868** .901** .875** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

emph1k

emph2k

emph3k

Emphaty_K

emph1k emph2k emph3k Emphaty_K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=emph1k emph2k emph3k 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.856 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.95 .672 100

3.91 .753 100

3.86 .725 100

emph1k

emph2k

emph3k

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.72 3.598 1.897 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Correlations 
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Correlations

1 .572** .586** .393** .594** .761**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.572** 1 .478** .549** .487** .770**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.586** .478** 1 .594** .606** .808**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.393** .549** .594** 1 .670** .820**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.594** .487** .606** .670** 1 .845**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.761** .770** .808** .820** .845** 1

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

tang1k

tang2k

tang3k

tang4k

tang5k

Tangibles_K

tang1k tang2k tang3k tang4k tang5k Tangibles_K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.859 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.90 .611 100

3.74 .733 100

3.72 .683 100

3.63 .812 100

3.66 .768 100

tang1k

tang2k

tang3k

tang4k

tang5k

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

18.65 8.391 2.897 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=re1kp re2kp re3kp X1Kp 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .654** .495** .836**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.654** 1 .561** .878**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.495** .561** 1 .820**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.836** .878** .820** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

re1kp

re2kp

re3kp

Reliable_Kp

re1kp re2kp re3kp Reliable_Kp

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=re1kp re2kp re3kp 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.797 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.82 .642 100

3.82 .716 100

3.53 .717 100

re1kp

re2kp

re3kp

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.17 3.072 1.753 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=resp1kp resp2kp X2Kp 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .659** .909**

.000 .000

100 100 100

.659** 1 .912**

.000 .000

100 100 100

.909** .912** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

resp1kp

resp2kp

Responsieness_Kp

resp1kp resp2kp
Responsi
eness_Kp

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=resp1kp resp2kp 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.794 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.70 .732 100

3.85 .744 100

resp1kp

resp2kp

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

7.55 1.806 1.344 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=ass1kp ass2kp X3_Kp 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .587** .897**

.000 .000

100 100 100

.587** 1 .884**

.000 .000

100 100 100

.897** .884** 1

.000 .000

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ass1kp

ass2kp

Assurance_Kp

ass1kp ass2kp
Assurance_

Kp

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=ass1kp ass2kp 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.739 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.81 .825 100

3.71 .782 100

ass1kp

ass2kp

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

7.52 2.050 1.432 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=emp1kp emp2kp emp3kp X4_Kp 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
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Correlations

1 .660** .643** .866**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.660** 1 .700** .895**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.643** .700** 1 .885**

.000 .000 .000

100 100 100 100

.866** .895** .885** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

emp1kp

emp2kp

emp3kp

Emphaty_Kp

emp1kp emp2kp emp3kp Emphaty_Kp

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=emp1kp emp2kp emp3kp 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.858 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.94 .776 100

3.93 .820 100

3.90 .798 100

emp1kp

emp2kp

emp3kp

Mean Std. Deviation N

 
Scale Statistics

11.77 4.462 2.112 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Correlations 
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Correlations

1 .562** .542** .391** .491** .745**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.562** 1 .505** .574** .506** .792**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.542** .505** 1 .582** .582** .802**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.391** .574** .582** 1 .637** .812**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.491** .506** .582** .637** 1 .816**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.745** .792** .802** .812** .816** 1

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

tan1kp

tan2kp

tan3kp

tan4kp

tan5kp

Tangibles_Kp

tan1kp tan2kp tan3kp tan4kp tan5kp Tangibles_Kp

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.852 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3.84 .735 100

3.71 .743 100

3.72 .697 100

3.63 .812 100

3.63 .787 100

tan1kp

tan2kp

tan3kp

tan4kp

tan5kp

Mean Std. Deviation N

 

Scale Statistics

18.53 8.979 2.996 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=kep1 kep2 kep3 kep4 kep5 kep6 kep7 kep8 kep9 kep10 kep11 
kep12 
  kep13 kep14 kep15 Kepuasan 
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  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 
 Correlations 
 

    Kepuasan 
Pearson Correlation .508(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep1 

N 100 
Pearson Correlation .569(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep2 

N 100 
Pearson Correlation .538(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep3 

N 100 
Pearson Correlation .456(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep4 

N 100 
Pearson Correlation .414(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep5 

N 100 
Pearson Correlation .399(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep6 

N 100 
Pearson Correlation .426(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep7 

N 100 
Pearson Correlation .401(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep8 

N 100 
Pearson Correlation .527(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep9 

N 100 
Pearson Correlation .529(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep10 

N 100 
Pearson Correlation .510(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep11 

N 100 
Pearson Correlation .537(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep12 

N 100 
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Pearson Correlation .537(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep13 

N 100 
Pearson Correlation .595(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep14 

N 100 
Pearson Correlation .586(**) 
Sig. (2-tailed) .000 

kep15 

N 100 
Pearson Correlation 1 Kepuasan 

N 100 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=kep1 kep2 kep3 kep4 kep5 kep6 kep7 kep8 kep9 kep10 kep11 
kep12 
  kep13 kep14 kep15 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE . 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.784 15

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item Statistics

4.49 .643 100

4.52 .594 100

4.49 .674 100

4.34 .670 100

4.19 .692 100

4.00 .778 100

4.25 .770 100

4.20 .791 100

4.22 .705 100

4.31 .706 100

4.36 .772 100

4.16 .748 100

4.19 .748 100

4.45 .716 100

4.49 .674 100

kep1

kep2

kep3

kep4

kep5

kep6

kep7

kep8

kep9

kep10

kep11

kep12

kep13

kep14

kep15

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

64.66 28.509 5.339 15
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Regression 

Variables Entered/Removedb

Tangibles,
Emphaty,
Assurance,
Reliable,
Responsieness

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
 

 

Model Summaryb

.834a .695 .679 3.024 1.650
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tangibles, Emphaty, Assurance, Reliable,
Responsieness

a. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
 

 

ANOVAb

1962.933 5 392.587 42.935 .000a

859.507 94 9.144

2822.440 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tangibles, Emphaty, Assurance, Reliable, Responsienessa. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
 

 

Coefficientsa

21.715 3.090 7.027 .000

.248 .124 .193 1.992 .049 .347 2.884

.349 .166 .216 2.106 .038 .308 3.250

.298 .143 .179 2.078 .040 .438 2.285

.243 .104 .199 2.337 .022 .447 2.238

.143 .068 .184 2.111 .037 .425 2.352

(Constant)

Reliable

Responsieness

Assurance

Emphaty

Tangibles

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasana. 
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Collinearity Diagnosticsa

5.972 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00

.010 24.791 .69 .01 .11 .07 .00 .00

.006 31.731 .03 .00 .07 .74 .27 .00

.005 35.917 .01 .16 .00 .17 .50 .37

.004 36.539 .17 .12 .28 .02 .14 .54

.003 42.876 .11 .72 .54 .00 .10 .08

Dimension
1

2

3

4

5

6

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) Reliable
Responsi

eness Assurance Emphaty Tangibles

Variance Proportions

Dependent Variable: Kepuasana. 
 

 

Residuals Statisticsa

47.07 73.40 64.66 4.453 100

-7.901 6.810 .000 2.947 100

-3.949 1.962 .000 1.000 100

-2.613 2.252 .000 .974 100

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kepuasana. 
Regres

sion 

Variables Entered/Removedb

Tangibles,
Emphaty,
Assuranc
e,
Reliable,
Responsie
ness

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Absresidualb. 
 

Model Summary

.297a .088 .040 1.72416
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Tangibles, Emphaty,
Assurance, Reliable, Responsieness

a. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 106 

ANOVAb

27.063 5 5.413 1.821 .116a

279.436 94 2.973

306.499 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tangibles, Emphaty, Assurance, Reliable, Responsienessa. 

Dependent Variable: Absresidualb. 
 

Coefficientsa

5.959 1.762 3.382 .001

-.025 .071 -.059 -.354 .724

-.165 .094 -.310 -1.748 .084

.016 .082 .029 .194 .847

.001 .059 .002 .015 .988

.016 .038 .061 .405 .686

(Constant)

Reliable

Responsieness

Assurance

Emphaty

Tangibles

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Absresiduala. 
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

.0000000

2.94650376

.060

.053

-.060

.602

.862

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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