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MOTTO 

 

Kau Memilih Impianmu 
 

Untuk perjalanan yang diilhami oleh mereka, dan kau tahu ketika 

kau memilih mereka bahwa akan ada hambatan, hari-hari gelap, dan orang-orang 

bebal yang menghalangi jalanmu. Mereka adalah bagian dari kemasan dari ke mana 

kau menuju, dan mereka tidak akan melenyap begitu saja. 

Jadi, ketika kau menghadapi tantangan berikutnya, sambutlah dia. Bangkitlah jangan 

mundur. Pandanglah dia sebagai batu loncatan, bukan tembok; sebuah lembah , 

jurang kegelapan. Dan sebelum kau menyadarinya, ketika tantangan demi tantangan 

ditaklukkan, perjalanan sudah akan selesai, dan kegembiraan dalam mewujudkan 

impian akan pucat dibandingkan kepuasan yang muncul karena ulet menghadapi, 

mengatasi, dan menerobos tantangan. 

Tahukah kau bahwa inilah hari-hari saat ini, di tengah perjalanan yang akan paling 

bermakna bagimu setelah impian-impianmu mewujud? 

Selamat Menikmati. 

 

Kalau saja kautahu 

Betapa semua pesan ini benar secara harafiah _tentang dayamu, kekuatanmu, dan 

keilahianmu, tentang cinta, keajaiban, dan kemungkinan yang tak terhingga_maka 

selama beberapa hari mendatang kau akan melihat seluruh dunia....melalui air ata 

Dan kau tidak akan pernah berhenti bersyukur. 

Bukankah hidup itu Agung? 

 

Jika sulit, Pasti ada sesuatu yang terlewat. 
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PERSEMBAHAN 

Anda tidak tahu bagaimana  Anda tahu, dengan membaca skripsi ini 

semesta telah menghubungkan kita. Selamat menikmati skripsi ini_mudah 

dipahami. 

Terkadang banyak hal dalam hidupku yang belum bisa aku raih 

(Nomaden-keluargaku belum punya rumah sendiri, sampai sekarang masih 

kontrak; hanya punya satu motor; sekolah S1 ku ini dibiayai kakakku dari uang 

koprasi perusahaannya). Tapi betapa bodoh-jahat & kejamnya diriku jika tidak 

pernah menSyukuri nikmat yang Tuhan Yesus berikan pada ku dan keluarga. 

Selalu memandang apa yang ’belum’ kita miliki berakibat penyiksaan 

pada fisik_batin kita. Apabila aku bisa, maka Anda juga bisa!  

Bukti Tuhan Yesus begitu mencintai kita (dalam hal ini diriku): (1) 

berambisi untuk menjadi mahasiswa yang bisa jadi kebanggan papah-mamah & 

kakakku, sewaktu di D3 mampu lulus dengan IPK 3,55 dan peringkat 7 pararel D3 

Ekonomi UNS; (2) diberi kepercayaan untuk melanjutkan studi S1 Nonreg ini 

dengan biaya dari Kakak tercinta & menjawab kepercayaan dengan tetap 

mempertahankan nilai IPS terakhir 3,61; (3) dalam mata kuliah PSM-praktek 

simulasi manajerial, mendapat kepercayaan menjabat sebagai General 

Manajer_GM Funtastic Ocean; (4) pengerjaan skripsi ini menggunakan analisis 

setingkat tesis-analisis SEM_Structur Equation Modeling; (6) mampu 

menghasilkan uang dari keringat sendiri dari beasiswa prestasi 2 x. Dan impian 

yang ingin aku capai kedepannya adalah tidak ingin terus membebani orang tua 

dan kakak, yang terpenting punya kekasih idaman/ istri barang kali seorang dokter 

(terinspirasi dari pak Budi dosen favorit).  
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Dan semuanya ini mampu terwujud atas seizin Tuhan Yesus dan kasih 

sayang orang-rang terdekan. Maka dari itu skripsi ini aku persembahkan untuk: 

1. G. Supranoto dan M. Puju Astutik _ mereka adalah orang tua yang aku 

sayangi. Papah begitu menginspirasi lewat cerita-cerita inspiratif & buku-buku 

yang Luar Biasa, perencanaan Strategi dalam bekerja adalah kunci sukses 

papah; sedangkan mamah, mengajariku tentang arti kemandirian hidup yang 

Luar Biasa_sewaktu didiagnosis dokter terdapat masalah pada jantungnya 

segala pekerjaan rumah kami (aku dan papah bagi, papah membuat nasi & aku 

mencucu, mengepel, nyetrika, bersihin kamar mandi, masak mie) remeh 

memang tapi aku secara pribadi bangga untuk jadi tulang punggung keluarga 

selain kakakku. Puji Tuhan mamah sudah lumayan baikan, kami terus minta 

dukungan doa Anda semua. Amin.  

2. Vincent Edy Hartono _ kakakku yang selalu mendukung aku & percaya 

padaku. Diusianya yang sekarang ± 28 tahun masih sendiri dan ful mikirin 

keluarga dan adiknya, mulai dari kontraan rumah, kredit sepeda motor, spp 

aku. Luar Biasa, kakakku adalah inspirasi buat diriku. 

3. Pak Haryanto _ pembimbing skripsi luar biasa ini,. Kepercayaan beliau untuk 

mempercayakan skripsi ini memakai SEM, awalnya aku ragu, tp beliau Luar 

Biasa_bayak hal aku peroleh dari beliau; kesabaran, keuletan, ketelitian, 

keyakinan bahwa kami bisa. 

4. Sugiarsih; Vendy; Joko, Satria ’namex’; Ikhsan, Wahyu _ kita teman 

seperjuangan anak buahnya Pak Haryanto, mas Arif ’pak camat’ n mas Bayu _ 

kalian teman-teman berbagi cerita selama skripsi ini, juga buat mbak 
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Siska_aku anggap sebagai kakak perempuanku, salam buat kembarannya 

mbak Vera. 

5. Dr. Bowo (direktur RS Dr. OEN SOLO BARU); Dr. Hadi (jajaran Direksi 

RS); bu Yovita (marketing RS); bu Budi (sekretariat RS); dr. Vivi (dokter 

kulit)_kelak besar harapan dari aku untuk bisa mendapatkan pendamping 

seperti dokter-cantik, seiman, dan suka berbagi. Amin, cepat dapet jodoh dok; 

kunthi (teman penghubung RS & teman sekelas SD dan SLTP Tarakanita Solo 

Baru). 

6. Bu Yohana Silvi Ayu _ GM OASIS; Bu Heni Oktavia _ GM Golden Comp; 

Bu Ita ’dut’ _ GM Indo Beverage (kalian inspirasiku & pesaing sejatiku 

supaya aku terus makin baik lagi). Bpk Reza; Bpk Lilik Wahyudi; Bu Endang; 

Bu Rini; dan Bu Sintho_yang mewawancarai jd GM. 

7. Tetap seperti dulu ”geng jomblo – Danank, Surya, Heri, dan aku David” 

diantara kami berempat data terbaru yang terakhir, aku sendiri. Yang masih 

menyandang gelar kehormatan ini. Bukan masalah besar bagi ku. 

8. Untuk Iis, Ledha, dan Susifa _ kalian sudah aku anggap sebagai adik 

perempuanku, sekalipun untuk Ledha dan Susifa kita belum pernah ketemu, 

hanya berkenalan lewat HP bukan jadi halangan. Satu hal aku yakin entah 

kapan kita pasti dipertemukan Tuhan, dan saat itu terjadi kita bisa berbagi 

cerita sukses kita dan saling menginspirasi satu sama lain.   

9. Berikut orang-orang yang berperan dalam analisi skripsi ini; pak Haryanto, 

pak Lilik Wahyudi, mas Budi, mas Yusuf,  Gozali, Ferdinand, dan Santoso. 

10. Almamaterku Universitas UNS – besar keinginan aku secara pribadi untuk 

kelak kembali ke UNS berbagi ilmu sebagai Motivator.  
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ABSTRAK 
 
 

PROSES PEMBENTUKAN LOYALITAS MELALUI KUALITAS 
PELAYANAN, CITRA, KEPUASAN, KEPERCAYAAN, DAN KOMITMEN.  

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU) 
 

David Tommy Sugiharto 
F1207545 

 
Tujuan umum penulisan skrispi ini adalah untuk mengkonstruksi model yang 
dapat menjelaskan loyalitas pasien Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 
Sedangkan secara spesifik, terdapat sembilan tujuan yang diharapkan, yaitu 
menunjukkan (1) Pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada Loyalitas. (2) 
Pengaruh antara Citra pada Loyalitas. (3) Pengaruh antara Kepuasan pada 
Loyalitas. (4) Pengaruh antara Kepercayaan pada Loyalitas. (5) Pengaruh antara 
Komitmen pada Loyalitas. (6) Pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada Citra.  (7) 
Pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada Kepercayaan. 8.) Pengaruh antara 
Kualitas Pelayanan pada Kepuasan. (9) Pengaruh antara Kepuasan pada 
Komitmen. Teknik pemgumpulan data dilakukan melalui survei dengan yang 
dipandu dengan kuesioner yang didesain. Adapun pengujian statistik yang 
digunakan adalah structural equation model (SEM).  

Penilaian model fit struktural chi square 157,581; dengan probabilitas chi 
square (p) 0,191; GFI 0,932; AGFI 0,910; CFI 0,963; RMSEA 0,021; TLI 0,956; 
dan CMIN/DF 1,102. Hasil pengujian yang diperoleh mengindikasi hubungan 
yang positif dan signifikan antar variabel dalam empat interaksi hubungan, yaitu: 
(1) kualitas pelayanan dengan loyalitas (CR =2,150), (2) komitmen dengan 
loyalitas (CR = 2,402), (3) kualitas pelayanan dengan kepuasan (CR = 2,577), (4) 
kepuasan dengan komitmen (CR = 2,806),. Sedangkan variabel yang tidak 
signifikan adalah citra dengan loyalitas, kepuasan dengan loyalitas, kepercayaan 
dengan loyalitas, kualitas pelayanan dengan citra serta kualitas pelayanan dengan 
kepercayaan. Hubungan yang positif dan signifikan antar variabel mengindikasi 
terdapat pengaruh yang positif antar variabel. Sedangkan hubungan yang tidak 
signifikan mengindikasi bahwa tidak terdapat pengaruh antar variabel. Adapun 
stimulus pemasaran yang dapat dilakukan adalah (1) Bagi pihak Rumah Sakit 
untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap 
pasien. (2) Kepuasan dan komitmen haruslah sangat diperhatikan oleh pihak 
Rumah Sakit, karenanya kedua faktor tersebut saling terkait dalam menumbuh 
sikap loyal pasien.  

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



Kata kunci: kualitas pelayanan, citra, kepuasan, kepercayaan, komitmen, dan 
loyalitas pasien. 
  
 
 

ABSTRACT 
 

THE PROCESS OF LOYALTY FORMATION THROUGH SERVICE QUALITY, 
IMAGE, SATISFACTION, CONFIDENCE, AND COMMITMENT 

(Case Study in Dr. Oen Solo Baru hospital) 
 

David Tommy Sugiharto 
F1207545 

 
 The general aim of this thesis is to reconstruct the model which can 
explain the loyalty of patient in Dr. Oen Solo Baru Hospital. Meanwhile 
specifically, there are nine aims expected, that is to show (1) the influence of 
Service quality toward Loyalty. (2) The influence of Image toward Loyalty (3) the 
influence of Satisfaction toward Loyalty. (4) The influence of Confidence of 
Loyalty. (5) The influence of Commitment toward Loyalty. (6) The influence of 
Service quality toward Image. (7) The influence of Service Quality toward Image. 
(7) The influence of Service quality toward Confidence. (8) The Influence of 
service quality toward Satisfaction. (9) The influence of Satisfaction toward 
commitment. The technique of data analysis is done by a survey guided with 
designed questionnaire. Meanwhile, the statistical test used is Structural Equation 
Method (SEM). 
 The assessment of chi square structural fit model is 157,581; with the chi 
square probability of (p) 0, 91; GFI is 0,932; AGFI is 0,910; CFI is 0,963; 
RMSEA is 0,021; TLI is 0,956; and CMIN/DF is 1,102. The result of the test 
derived indicates a positive and significant relationship between variables in four 
interactions, they are (1) service quality with loyalty (CR = 2,150), (2) 
commitment with the loyalty (CR=2,402), (3) service quality with satisfaction (CR 
= 2,806). Meanwhile the insignificant variable interactions are image with 
loyalty, satisfaction with loyalty confidence with loyalty, service quality with 
image, and service quality woth confidence. The positive and significant between 
variables indicates that there is a positive relationship between variables. 
Meanwhile, the insignificant relationship indicates that there is no relationship 
between variables. While the marketing stimulus which can be done is (1) for the 
Hospital for always caring and increasing its service quality provided for the 
patient, (3) The Satisfaction and Commitment variables must be paid more 
attention to the Hospital, because both of those factors are related to each other 
in developing patient’s loyal attitude. 
 
Key words: service quality, image, satisfaction, commitment, and patient’s 
loyalty. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Karsono (2005) perusahaan yang beroperasi dalam sektor jasa 

maupun barang akan mempertimbangkan kebijaksanaan mengenai seberapa 

pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan kepuasan 

yang diterima oleh pelanggan. Menjadi sebuah pilihan ‘mana yang lebih 

penting antara menjadikan pelanggan puas atau menjalankan kualitas 

pelayanan yang dipersepsikan pada tingkat yang maksimal.’ 

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah konsep yang 

berbeda dengan argumen bahwa kualitas pelayanan yang dipersepsikan 

merupakan suatu sikap, evaluasi menyeluruh jangka panjang. Kualitas 

pelayanan memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan 

yang erat dengan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan, yang pada akhirnya 

kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan/ loyalitas kepada 

perusahaan. Sedangkan kepuasan menunjukkan ukuran tertentu. Oleh karena 

itu, kepuasan berlangsung dalam jangka pendek (Parasuraman, 1998 dalam 

Karsono 2005).  

Menurut Aryotedjo (2005) bahwa pemasar pada umumnya 

menginginkan pelanggan yang diciptakannya (diperoleh) dapat dipertahankan 

selamanya. Ini bukanlah tugas yang mudah mengingat perubahan-perubahan 
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yang dapat terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri pelanggan seperti 

selera maupun aspek- 

aspek psikologis serta perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi 

aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural pelanggan.  

Masa krisis ekonomi di Indonesia yang berawal pertengahan 1997 

memberikan gambaran tentang terjadinya perubahan lingkungan yang 

berdampak pada proses keputusan beli pelanggan. Daya beli konsumen yang 

menurun tajam telah mengkondisikan konsumen pada situasi yang lebih 

terbatas menyangkut pilihan produk yang diinginkannya. Meskipun pemasar 

sudah memiliki segmen pelanggan yang dianggap loyal, dalam kondisi krisis 

ini pemasar tetap perlu memberikan perhatian pada pelanggan agar tidak 

terjadi perpindahan (merek) atau beralih ke perusahaan lain (pesaing). 

Tekanan-tekanan persaingan yang mengarah pada perubahan loyalitas 

pelanggan juga tidak dapat diabaikan. Dalam jangka panjang, loyalitas 

pelanggan menjadi tujuan bagi perencanaan pasar strategik (Dharmesta, 1999 

dalam Aryotedjo, 2005). Selain itu juga dijadikan dasar untuk pengembangan 

kompetitif yang berkelanjutan, yaitu keunggulan yang dapat direalisasikan 

melalui upaya-upaya pemasaran. Dalam lingkungan persaingan global yang 

semakin ketat dengan masuknya produk-produk inovatif kepasaran disatu sisi, 

dan kondisi pasar yang jenuh untuk produk-produk tertentu disisi lain, tugas 

mengelola loyalitas pelanggan menjadi tantangan manajerial. 

Loyalitas pelanggan secara positif mempengaruhi laba perusahaan 

melalui efek pengurangan biaya dan penambahan pendapatan per pelanggan 

(Thurau, 2002 dalam Aryotedjo, 2005). Pertimbangkan efek pengurangan 
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biaya dilaporkan bahwa dengan tetap mempertahankan loyalitas pelanggan 

akan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dari pada memperoleh pelanggan 

yang baru.  

Loyalitas pelanggan menjadi sangat penting, bahkan  dapat dijadikan 

dasar untuk pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

(Darsono dan Dharmmesta, 2005: 287). Seorang pelanggan yang loyal akan 

menjadi aset yang sangat bernilai bagi organisasi. Dipertahankannya 

pelanggan yang loyal dapat mengurangi usaha mencari pelanggan baru, 

memberi umpan balik positif kepada organisasi. Selain itu, ada keyakinan 

yang kuat bahwa loyalitas mempunyai hubungan positif dengan profitabilitas 

(Hallowell, 1996; Rowley dan Dawes, 1996 dalam Darsono dan Dharmmesta, 

2005).  

Dalam kehidupan sehari-hari istilah loyalitas sering dibicarakan, tetapi 

sulit untuk dicapai. Memperoleh pelanggan riil yang loyal tidak mudah, 

pemasar seringkali tertipu oleh perilaku konsumen yang kelihatannya loyal, 

tetapi jauh diluguk hatinya tidak loyal. Penyebabnya adalah loyalitas 

sebenarnya merupakan suatu fenomena psikologis yang berhubungan dengan 

perilaku, sehingga loyalitas pelanggan ini menarik untuk dikaji lebih jauh, 

terutama jika dikaitkan dengan anteseden-anteseden yang dapat membuat 

pelanggan loyal seutuhnya (kepada merek tertentu). 

Era globalisasi dewasa ini, persaingan dalam dunia bisnis menjadi 

semakin tajam. Hal ini menuntut perusahaan untuk bersaing dalam 

memenangkan persaingan. Masalah persaingan bisnis tidak saja terjadi dalam 

dunia bisnis yang menjual produk (barang) saja, akan tetapi juga terjadi pada 
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perusahaan jasa. Contohnya adalah jasa pelayanan kesehatan dalam hal ini 

adalah kualitas pelayanan sebuah Rumah Sakit. 

Kualitas layanan rumah sakit menjadi topik yang banyak dibicarakan 

akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan banyak bermunculan rumah sakit-rumah 

sakit pemerintah maupun swasta, dan semakin banyak masyarakat 

menggunakan fasilitas rumah sakit tersebut untuk memperoleh layanan 

kesehatan sesuai dengan harapan konsumen (pasien). Supaya tetap survive 

masing-masing rumah sakit harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

pasiennya. 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU merupakan rumah sakit swasta. 

Berkat prakarsa dan sumbangan awal Djoenaedi Joesoef serta hibah tanah 

seluas 12 hektar dari Kwee Han Tiong (Handoko Tjokrosaputro) atas nama 

keluarga Kwee Som Tjiok dari Batik Keris juga kegigihan dalam mencari 

dana dan kepedulian masyarakat, maka pembangunan Rumah Sakit Dr. Oen 

SOLO BARU tahap pertama dapat dimulai bulan 1991 dan diresmikan tanggal 

18 November 1992. dimasa mendatang rumah sakit ini direncanakan akan 

memiliki kapasitas 500 tempat tidur. Pembangunan fisiknya sangat 

memperhitungkan tata ruang dan suasana lingkungan sekitarnya agar tercipta 

suasana teduh, bersih, dan nyaman. 

Rumah Sakit Dr. Oen SOLO BARU mempunyai motto ”Teduh untuk 

Sembuh” . Motto ini diwujudkan secara fisik dalam bentuk pembangunan 

yang berdasarkan konsep garden hospital. Ini berarti, dari 12 hektar lahan 

yang tersedia, hanya 35 persennya yang akan digunakan untuk keprluan 

gedung, sedangkan sisanya yang 65 persen untuk taman dan pepohonan 
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rindang. Diharapkan suasana dan lingkungan yang sedemikian teduh akan 

mendukung kesembuhan para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Oen 

SOLO BARU. Disamping itu motto tersebut diatas diupayakan pula terwujud 

melalui perhatian dan pelayanan dari seluruh karyawan dalam melayani 

pasien. 

Institusi jasa kesehatan masyarakat umum dikemukakan oleh Nur 

Achmad dan Maksum Ainaini (2006) Puskesmas (tidak jauh beda dengan 

rumah sakit) tidak hanya dituntut untuk memenuhi pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan baik, akan tetapi juga harus mampu bersaing untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik. Tuntutan ini mutlak agar tercipta sebuah loyalitas pasien yang kelak 

akan menjadi aset yang berharga bagi Pusksesmas (rumah sakit) dimasa 

depan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen.  Fornell 

(1998) dalam Karsono (2005) loyalitas pelanggan merupakan fungsi dari 

kepuasan pelanggan, rintangan pengalihan dan keluhan pelanggan. Pelanggan 

yang puas akan melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang dan 

memberi tahu orang lain atas produk atau jasa yang mereka rasakan. Loyalitas 

diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atas suatu produk atau 

layanan yang antara lain meliputi kemungkinan pembelian lebih lanjut atau 

perubahan perjanjian pelayanan atau sebaliknya seberapa besar kemungkinan 

pelanggan akan beralih kepada merek atau penyedia jasa lainnya (Aaker, 1991 

dalam Karsono, 2005). Loyalitas dapat dibentuk apabila pelanggan merasa 

puas dengan merek atau tingkat layanan yang diterima dan berniat untuk terus 
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melanjutkan hubungan (Selnes, 1993:21 dalam Karsono, 2005). Salah satu 

pembentuk loyalitas pelanggan adalah kualitas pelayanan (jasa) yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Model kualtias jasa yang paling popular dan hingga kini banyak 

dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model 

SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithmal, dan Berry (1985, 1988, 1990, 1993, 1994 dalam Aryotejdo, 2005). 

Service quality adalah penilaian konsumen tentang kehandalan dan 

superioritas pelayanan secara keseluruhan (Zeithaml, 1988 dalam Karsono, 

2007). Konsumen akan membuat perbandingan antara apa yang diberikan 

dengan apa yang didapat (Bloemer et al., 1998 dalam Karsono, 2007). 

Parasuraman et al (1998) dalam Karsono (2007) terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara persepsi kualitas pelayanan dengan keinginan untuk 

merekomendasikan kepada orang lain. Peneliti lain Zeithamal, Berry, dan 

Parasuraman (1996) dalam Karsono (2007) mengumumkan bahwa ada 

hubungan positif antara kualitas jasa dengan loyalitas pelanggan. Selain 

kualitas pelayanan sebagai pembentuk loyalitas dihadirkan pula faktor 

kepercayaan. 

Doney dan Cannon (1997), Lau dan Lee (1999), serta Chaudhuri dan 

Holbrok (2001) dalam Darsono (2008) menemukan bahwa trust adalah 

anteseden loyalitas. Trust juga diteliti memiliki kontribusi dalam membangun 

loyalitas mahasiswa. Beberapa peneliti juga mengindikasikan bahwa 

komitmen mempengaruhi pembentukan loyalitas konsumen. 
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Aryotedjo (2005) menyatakan bahwa komitmen pelanggan adalah 

orientasi jangka panjang pelanggan terhadap hubungan bisnis yang diikat pada 

kedua tingkat emosional (Geykens et al., 1996; Moorman, Zaltaman, dan 

Deshpande 1992 dalam Aryotedjo,2005). Gunddlanch Achrol, dan Mentzer 

(1995) dalam Aryotedjo (2005), berhasil mengungkapkan bahwa komitmen 

adalah suatu sikap yang merupakan niat untuk mempertahankan 

keterhubungan jangka panjang (kepuasan dan loyalitas). Citra sebagai 

penunjang terciptanya sebuah loyalitas. 

Menurut Lau dan Lee (1999) dalam Karsono (2007) menyatakan 

bahwa konsumen akan mempersepsikan tentang pandapat orang lain yang 

mengatakan bahwa citra suatu perusahaan baik, maka konsumen akan merasa 

lebih aman ketika menggunakan merek perusahan tersebut. Fishbein dan 

Ajzen (2005) dalam Karsono (2007) menyatakan bahwa sikap secara 

fungsional berhubungan dengan minat, dimana memprediksikan suatu tingkah 

laku. Konsekuensinya citra perusahaan sebagai sikap berpengaruh terhadap 

minat seperti customer loyality (Johnson et al., 2001 dalam Karsono, 2007).     

Berbicara mengenai kualitas pelayanan tidak bisa dilepaskan dari 

kepuasan seseorang (konsumen). Menurut Kotler (1997) dalam Karsono 

(2005) kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan pelayanan. 

Storey dan Easing Wood (1998:1) dalam Karsono (2005) berpendapat bahwa 

menajemen harus memahami keseluruhan layanan yang ditawarkan dari sudut 

pandang pelanggan. Cronin dan Taylor (1992:65) dalam Karsono (2005) 
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menemukan adanya hubungan kausalitas yang kuat dan positif antara kualitas 

layanan keseluruhan dengan kepuasan. 

Hubungan kepuasan dengan loyalitas. Banyak pakar memberikan 

definisi mengenai kepuasan pelanggan. Engel (1990) dalam Aryotedjo (2005) 

mengungkapkan, bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli, 

dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil yang 

sama atau melampaui harapan pelanggan. Pakar pemesaran Kotler (1994) 

dalam Aryotedjo (2005) menandaskan, bahwa kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. Beberapa studi juga menemukan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor utama atau mempunyai 

pengaruh yang paling kuat terhadap loyalitas pelanggan (Anderson dan 

Fornell, 1994; Rust dan Zahorik, 1993 dalam Aryotedjo, 2005). 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam mengambil 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dikarenakan selama proses pencarian 

literature alternatif tema, peneliti melihat bahwa loyalitas konsumen (pasien-

RS) masih sangat sedikit.  

Hasil penelitian-penelitian terdahulu (seperti yang dipaparkan diatas) 

membuat peneliti menyimpulkan bahwa Loyalitas dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Hal ini yang akan dibuktikan dalam penelitian, yakni faktor-faktor 

yang berpengaruh pada loyalitas (pasien) adalah Kualitas Pelayanan, Citra, 

Kepuasan, Kepercayaan, dan Komitmen. 

Berdasarkan latar berlakang yang telah diuraikan diatas maka 

penelitian ini berjudul: 
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 “Proses Pembentukan Loyalitas melalui  Kualitas Pelayanan, 

Citra, Kepuasan, Kepercayaan, dan Komitmen (Studi Kasus pada 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU)” 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti  terdahulu mengindikasi bahwa kualitas pelayanan mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan loyalitas (Karsono, 2005; Noviyanto. dan 

Wahyudi, 2008; Darsono, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi maka konsumen 

atau anggota akan semakin loyal untuk memanfaatkan kembali jasa yang 

ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan pertama yang dapat 

dirumuskan adalah:  

Apakah Kualitas Pelayanan Jasa berpengaruh terhadap Loyalitas? 

  

Pembentukan loyalitas tidak hanya berdasarkan pada kualitas 

pelayanan jasa, dimana citra perusahaan juga memiliki hubungan yang 

signifikan dengan loyalitas (Karsono, 2007). Semakin baik citra  yang 

ditampilkan perusahaan, maka konsumen semakin loyal pada perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan kedua yang dapat dirumuskan adalah:  

Apakah Citra berpengaruh terhadap Loyalitas?   

 

Beberapa studi yang dilakukan oleh Pritchard, Havitz, dan Howard 

(1999) dalam Aryotedjo (2005) menemukan bahwa komitmen pelanggan 

mempunyai hubungan yang kuat dengan loyalitas pelanggan. Berdasarkan hal 

tersebut, permasalahan ketiga yang dapat dirumuskan adalah: 
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Apakah Komitmen berpengaruh terhadap Loyalitas? 

 

Penelitian terdahulu telah mengindikasikan adanya hubungan yang 

signifikan antara kepuasan dan loyalitas (Karsono, 2005; Darsono, 2008). Jika 

konsumen puas kepada perusahaan, mereka akan semakin loyal untuk 

melakukan pembelian ulang. Menurut Henning-Thurau dan Klee (1997) dalam 

Aryotedjo (2005) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap komitmen..Berdasarkan hal tersebut, 

permasalahan kempat dan kelima yang dapat dirumuskan adalah:   

Apakah Kepuasan berpengaruh terhadap Loyalitas? 

 

Apakah Kepuasan berpengaruh terhadap Komitmen? 

 

Selain kualitas pelayanan, citra, dan kepuasan. Kepercayaan memiliki 

hubungan dengan loyalitas (Noviyanto. dan Wahyudi, 2008; Darsono, 2008). 

Semakin tinggi kepercayaan konsumen pada perusahan, maka akan semakin 

besar kemungkingan terbentuknya loyalitas. Berdasarkan hal tersebut, 

permasalahan keenam yang dapat dirumuskan adalah:   

Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Loyalitas? 

Terbentuknya citra perusahaan yang baik dapat dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan (Karsono, 2007). Apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan baik, maka akan membentuk citra perusahaan yang baik 

pula. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan Ketujuh yang dapat dirumuskan 

adalah:   
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Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Citra? 

 

Berbagai usaha yang dilakukan perusahaan dalam membentuk 

kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas pelayanannya. menurut 

Karsono (2005); Nur Achmad dan Maksum Ainaini (2006) dalam Darsono 

(2008) mengatakan bahwa kepuasan dibentuk melalui kualitas pelayanan. Dari 

argumen tersebut, permasalahan kedelapan yang dapat dirumuskan adalah:  

Apakah Kualitas Pelayanan  berpengaruh terhadap Kepuasan? 

 

Penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan signifikan 

antara kualitas pelayanan dan kepercayaan (Noviyanto. dan Wahyudi, 2008; 

Darsono, 2008). Semakin perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas, maka semakin memperkuat kepercayaan konsumen. Dari argumen 

tersebut, permasalahan kesembilan yang dapat dirumuskan adalah: 

Apakah Kualitas Pelayanan mempengaruhi Kepercayaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk menguji model kausal yang diharapkan dapat 

digunakan untuk memprediksi loyalitas pasien rumah sakit Dr. OEN SOLO 

BARU. Model yang dihasilkan merupakan model pengembangan yang 

dikonstruksi dengan bertumpu pada model-model dari literatur sebelumnya 

yang mengungkap permasalahan tentang loyalitas. 

Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa 

pengaruh 1). Kualitas Pelayanan, Citra, Kepuasan, Komitmen dan 
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Kepercayaan terhadap Loyalitas. 2). Kualitas Pelayanan mempengaruhi: Citra, 

Kepercayaan, dan Kepuasan. 3). Kepuasan berpengaruh terhadap Komitmen..  

 

D. Batasan Masalah 

Terdapat keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan supaya penelitian ini 

dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Batasan-

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilingkungan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU, dengan 

objek penelitian adalah pesien yang sedang maupun pernah menjalani 

rawat inap di Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dengan perincian yang 

terdapat dalam kriteria pengambilan sampel. 

2. Penelitian ini hanya terfokus pada lima variabel, yaitu: Kualitas Pelayanan, 

Citra, Kepuasan, Kepercayaan, dan Komitmen. 

3. Karakter responden dalam penelitian ini adalah: Jenis Kelamin, Usia, Jenis 

Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Penghasilan, dan Batasan Waktu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kemanfaatan bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gagasan untuk 

mengaplikasi teori-teori pemasaran dan menambah pengetahuan terutama 

dalam hal yang berhubungan dengan pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra, 

Kepuasan, Kepercayaan, dan Komitmen terhadap Loyalitas Pasien. 

 

2. Kemanfaatan Akademis 
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 Semoga penelitan ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitan 

selanjutnya.  

3. Kemanfaatan Praktis.  

Model yang dikembangkan dalam studi ini bertujuan untuk 

mengungkap pengaruh beberapa variabel yang diduga berpengaruh pada 

loyalitas. Melalui studi ini diharapkan pemasar dapat memahami faktor-

faktor yang berpotensi dapat meningkatkan loyalitas. Dengan demikian, 

melalui studi ini diharapkan pemasar dapat menyusun kebijakan-kebijakan 

pemasarannya dalam upaya untuk meningkatkan loyalitas pasien di 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pembahasan ini bertujuan untuk menelusuri literatur-literatur yang 

menjelaskan fenomena tentang Loyalitas Konsumen (pasien). Hal ini 

dimaksudkan untuk menjelasan posisi studi ini dibandingkan studi-studi 

sebelumnya terkait dengan variabel-variabel yang menjadi obyek amatan, 

serta hubungan antar variabel yang terbentuk. Melalui upaya ini diharapkan 

dapat memberikan kerangka dasar secara konseptual untuk merumuskan 

hipotesis dan pengembangan model penelitian.  

Menurut Ihwan Susila (2002: 118), peningkatkan kualitas produk harus 

dilaksanakan melalui usaha-usaha perbaikan terus menerus. Kemampuan 
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perusahaan menjadi tuntutan utama yang akan diuji dan dievaluasi dalam 

melayani keinginan konsumen. Hal yang lebih penting dari pemenuhan 

terhadap kebutuhan dan keingainan konsumen adalah menjadikan mereka 

loyal terhadap produk dan/ pelayanan perusahaan. Inilah yang disebut 

menciptakan permintaan yang berkesinambungan (Loyalitas). 

 

A. Jasa 

Perhatian manusia pada sektor jasa semakin bertambah seiring dengan 

kompleknya aktivitas dan permasalahan yang dihadapinya. Hal ini 

dikarenakan karakteristik jasa yang sangat berbeda dengan barang. Kesadaran 

manusia pada 

sektor ini akhirnya melahirkan berbagai penelitian yang mengungkapkan 

tentang arti dan pentingnya sektor jasa dalam kehidupan manusia. Beberapa 

definisi jasa yang diungkapkan para ahli antara lain: 

 

Kotler (1994:96) 

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 
lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga 
dikaitkan dengan suatu produk fisik. 
 
Tjiptono (1996:6) 

Setiap perbuatan atau tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada 
pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak bewujud fisik) 
dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa 
dihubungkan dengan produk fisik maupun tidak. 
 
William J. Stanton (1993:220) 
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Jasa adalah kegiatan yang dapat didefinisikan secara tersendiri yang pada 
hakikatnya bersifat tidak teraba (iintangible) yang pada pemenuhan 
kebutuhan dan tidak harus terkait pada penjualan produk atau jasa lain. 

 

Jasa memiliki karakteristik khusus (Kotler:97), yaitu: 

1. Intangible (tidak berwujud). 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan dinikmati 

sebelum dibeli oleh konsumen untuk mengurangi ketidakpastian 

konsumen akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa. Konsumen 

akan menarik kesimpulan mengenai jasa dari tempat, orang, peralatan, alat 

komunikasi dan harga yang mereka lihat. 

 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan). 

Jasa diproduksi atau dihasilkan dan dirasakan pada waktu bersamaan. 

Dikarenakan konsumen juga hadir saat suatu jasa dilakukan, interaksi 

penyedia konsumen yang merupakan ciri khusus pemasaran jasa. 

3. Variability (bervariasi). 

Jasa sangat bervariasi, tergantung dari siapa yang menghasilkan jasa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut diberikan. 

4. Perishability (tidak tahan lama). 

Jasa tidak tahan lama. Sifat jasa yang tidak tahan lama tersebut bukan 

menjadi suatu masalah apabila permintaan tetap, namun jika permintaan 

berfluktuasi perusahaan jasa akan menghadapi masalah rumit. Misalnya, 

sebuah perusahaan transportasi umum harus memiliki lebih banyak 

kendaraan karena adanya permintaan pada jam-jam sibuk, dibandingkan 

jika permintaanya cukup merata sepanjang hari. 
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B. Kualitas Jasa 

Kualitas merupakan keseluruhan konstruksi yang berdasarkan pada 

pengalaman sebelumnya dan kesan konsumen berkaitan dengan produk dan 

jasa (Bitner, 1990; Gotlieb et al., 1994; Steenkamp, 1989 dalam Noviyanto 

dan wahyudi, 2008). Dorsch, Swanson dan Kelly, 1998 dalam Noviyanto dan 

Wahyudi (2008) bahwa hubungan kualitas merupakan konstruk tertinggi yang 

dapat dijadikan sebagai sebuah dasar untuk mengembangkan sistem tingkatan 

penjulan. 

1. Definisi Kualitas (Jasa) 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan (Suwandari, 2005 dalam Mardirahayu, 2007:12). 

Karakteristik jasa merupakan konsep yang sangat menarik dan 

menjadi pembahasan dalam literatur penelitian karena jasa sulit 

didefinisikan dan diukur (Wisniewski, 2005; Shanin, 2004 dalam 

Mardirahayu, 2007:12). Tidak seperti  kualitas barang yang dapat diukur 

secara objektif dengan indikator-indikator seperti keawetan atau tahan 

lama dan kesempurnaan bentuk, kualitas pelayanan adalah suatu konsep 

abstrak dan sukar dipahami (Martantyo, 1998 dalam Mardirahayu, 

2007:13). 

Pengertian service quality atau kualitas jasa menurut Parasuraman 

et. al,. 1985 dalam Mardirahayu, 2007: adalah perbandingan antara 

harapan konsumen tentang jasa yang akan diterima dan persepsi mereka 
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tentang jasa yang sebenarnya. Jika harapan tidak lebih tinggi dari layanan 

sebenarnya yang diterima, maka kualitas yang diterima kurang 

memuaskan dan oleh sebab itu ketidakpuasan pelanggan terjadi 

(Parasuraman, 1985 dalam Mardirahayu, 2007). Jika layanan yang 

diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

layanan tersebut dapat dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Jika 

pelayanan yang diterima atau dirasakan dapat melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan sangat memuaskan. 

Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan ditentukan oleh 

persepsi pengguna atau konsumen. 

2. Dimensi Kualitas Jasa 

Penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa yang dilakukan oleh 

(Parasuraman, Zeithmal, dan Berry, 1985 dalam Mardirahayu, 2007) 

berhasil mengindikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas 

jasa. Kesepuluh faktor tersebut meliputi: 1) Reliability ,2) Responsiveness 

,3) Competence ,4) Acces ,5) Courtesy ,6) Communication ,7) Credibility 

,8) Security ,9) Understanding ,10) Tangible. 

Berikut penjelasan dimensi-dimensi tersebut: 

a. Keandalan (Reliability). 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai janji yang 

ditawarkan. 

b. Daya Tanggap (Responsibility). 

Yaitu respon karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesiapan karyawan 

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



dalam melayani konsumen, kecepatan karyawan dalam menangani 

transaksi dan penanganan atas keluhan konsumen. 

c. Jaminan (Assurance). 

Yaitu kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk 

secara tepat, kualitas beramah-tamah, perhatian, dan kesopanan dalam 

memberikan kualitas pelayanan, ketrampilan dalam memberikan 

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan didalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

Dimensi Assurance merupakan gabungan dari aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1) Kompetensi (Competence). 

Yaitu, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk 

melakukan pelayanan. 

2) Kesopanan (Courtesy). 

Yaitu, meliputi keramahan, perhatian dan sikap karyawan. 

3) Kredibilitas (Credibility). 

Yaitu, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada 

perusahaan seperti reputasi dan prestasi. 

4) Keamanan (Security). 

Yaitu, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan 

karyawan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. 

d. Empati (Emphaty). 
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Yaitu, perhatian secara individual yang diberikan kepada 

konsumen, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen dan 

usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

Dimensi Emphaty merupakan gabungan dari aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1) Akses (Acces). 

Yaitu, kemudahan memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. 

2) Komunikasi (Comunication). 

 Yaitu, merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh 

masukan dari konsumen. 

3) Pemahaman kepada konsumen (Understanding the consumer). 

Yaitu, meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

e. Wujud Nyata (Tangibles). 

Yaitu, meliputi penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan ruangan 

front office, tempat parkir, kerapian dan kenyamanan ruangan, serta 

kelengkapan peralatan komunikasi.   

 

Dalam perkembangan selanjutnya, menentukan bahwa sepuluh 

dimensi yang ada dapat dirangkum  dalam lima dimensi pokok meliputi: 
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a. Reliability (keandalah), yaitu kemampuan customer service untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan, akurat, dapat diandalkan dan 

menyediakan jasa pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan customer service 

untuk membantu dan menyediakan pelayanan yang tepat dan memiliki 

daya tanggap yang tinggi dalam melayani pelanggan. 

c. Assurance (jaminan) meliputi kesopanan, kemampuan, dan 

pengetahuan customer service dalam memberikan pelayanan yang 

dapat dipercaya. 

d. Emphaty (empati) merupakan kepedulian customer service secara 

individu. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan dalam mencari 

informasi, melakukan komunikasi yang baik dan mengerti kebutuhan 

pelanggan. 

e. Tangible (bukti langsung) dapat dilihat dari teknologi yang digunakan, 

fasilitas fisik, dan penampilan customer service. 

 

C. Citra  

Image perusahaan mempunyai peran menentukan dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen, selain kinerja, harga dan availability. 

Andreassen dan Lindestad, 1998 dalam Ilham Susila (2002) meneliti pengaruh 

dari customer image terhadap kualitas, kepuasan konsumen, dan loyalitas 

konsumen. Ketika kualitas jasa diukur, maka corporate image menjadi faktor 

penting dalam mempengaruhi persepsi terhadap kualitas, evaluasi customer 

terhadap pelayanan, dan loyalitas konsumen. 
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Corporate image didefinisikan sebagai persepsi kepada sebuah 

perusahaan yang direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat dalam memori 

konsumen (Kotler, 1993 dalam Karsono, 2007). Nguyen dan Leblanc, 2001 

dalam Karsono (2007:97) menyatakan citra perusahaan berhubungan dengan 

fisik dan atribut yang berhubungan dengan perusahaan seperti nama, 

bangunan, produk atau jasa, untuk mempengaruhi kualitas yang 

dikomunikasikan oleh setiap orang supaya tertarik dengan perusahan. Image 

menggambarkan keseluruhan kesan yang dibuat publik tentang perusahaan 

dan produknya. Image dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kontrol 

perusahaan (Kotler, 2000: 296 dalam Karsono, 2007). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi image perusahaan (Mayer dalam 

Karsono, 2007): 

1. Pelayanan. 

Atribut pelayanan konsumen yang berperan dalam pembentukan image 

perusahaan dimata pelanggan yang langsung diberikan oleh (pramuniaga) 

dan langsung dapat dirasakan oleh para pelanggan. 

2. Fasilitas fisik. 

Fasilitas fisik sebagai penunjang bangunan pokok dan produk yang dijual, 

juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi konsumen. 

3. Kualitas produk atau jasa. 

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif suatu produk atau jasa 

yang terdiri atas kualitas desain yang merupakan fungsi spesifikasi produk, 

sedangkan kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa jauh suatu produk 
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mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah 

ditetapkan.  

Selain tiga faktor yang diungkapkan oleh Mayer, terdapat tiga 

komponen tambahan yang mencerminkan image perusahaan (macaulay dan 

Sarah, 1996:12 dalam Karsono, 2007), yaitu: 

1. Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. 

2. Cara memberikan pelayanan. 

3. Hubungan antarpribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut.        

Penciptakan suatu image perusahaan yang positif atau yang baik dapat 

dilakukan dengan membantu pelanggan melihat keistimewaan produk melalui 

cara yang terbaik, melakukan apa saja yang mungkin untuk menampilkan 

image positif dari perusahaan serta layanan, dan mengembangkan hubungan 

yang mampu membuat pelanggan merasa diistimewakan dan dihargai secara 

pribadi (Karsono, 2007). 

 

D. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen 

atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. 

Keyakinan atau kepercayaan adalah faktor yang penting yang dapat mengatasi 

krisis dan kesulitan antara rekan bisnis. Selain itu, juga merupakan asset 

penting dalam mengembangkan hubungan jangka panjang antar organisasi. 

Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat 

membentuk kepercayaan agar dapat menciptakan, mengatur, memelihara, 
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menyokong, dan mempertinggi tingkat hubungan dengan pelanggan (Zineldin, 

et al., 1997; Zineldin, 1998 dalam Karsono, 2007). 

Doney dan Cannon dalam Karsono (2007) menyatakan bahwa 

kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (calculative proses) antara 

biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pelayanan baik yang 

diterima sekarang akan berlanjut untuk kedepannya, sehingga service quality 

berpengaruh positif terhadap tust. 

Wolchel (1979) seperti yang dikutip oleh Darsono (2008) 

mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) individu untuk 

menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Morgan dan 

Hunt (1994) dalam Darsono (2008) berpendapat bahwa ketika satu pihak 

mempunyai kayakinan (confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam 

pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada 

trust. Definisi trust yang dikemukakan oleh Lewis dan Weigert (1985) dalam 

Darsono (2008) sebagai “confidence in the face of risk”. Boon dan Holmos 

(1991) dalam Darsono (2008) mendefinisikan trust sebagai “A state involving 

confident positive expectations about another’s motives with respect to oneself 

in risk situation”. Beberapa pendapat tersebut menekankan pentingnya unsur 

kepercayaan.    

 

E. Kepuasan 

Oliver (1996) dalam Darsono (2008) berpendapat bahwa kepuasan 

adalah evaluasi pasca konsumsi yang dilakukan pelanggan. Konsep kepuasan 

sebagai “Satisfaction is defined as pleasurable fulfillment. That is, the 
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consumer sense that consumption fulfills some need, desire, goal, or so forth 

and this fulfillment is pleasuerble”. Jadi pada dasarnya kepuasan 

merefleksikan dampak kinerja suatu produk atau jasa terhadap perasaan 

konsumen (Rosenberg, 1960 seperti dikutip Darsono, 2008). 

Menurut Kotler (2000:36) dalam Karsono (2005) kepuasan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Menurut Kotler (Tjiptono, 2002:147). Kepuasan konsumen adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Tingkat kepuasan konsumen dapat ditentukan berdasarkan pada lima 

faktor utama yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan (Lupiyadi, 

2001; 158), yaitu: 

a. Kualitas Produk. 

Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas Pelayanan. 

Konsumen akan merasa puas apabila mereka menempatkan pelayanan 

yang sesuai dengan yang diharapkan, terutama untuk industri jasa. 

c. Emosional. 

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap konsumen tersebut, apabila 

menggunakan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. 
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d. Harga. 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mendapatkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

 

 

e. Biaya. 

Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (Tjiptono, 2002: 189) perusahaan dapat 

menggunakan beberapa model berikut untuk mengukur seberapa tinggi 

kepuasan konsumen yang berhasil mereka ciptakan, yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran. 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen perlu 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para konsumennya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

b. Survei kepuasan konsumen. 

Pada umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan 

konsumen dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik 

melalui: pos, telepon, maupun wawancara pribadi. 

Pengukuran kepuasan konsumen melalui metode survei ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain: 
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1) Direct Satisfaction. 

Pengukuran yang dapat dilakukan adalah secara langsung. 

 

 

 

2) Derive Dissatisfaction. 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu 

besarnya harapan konsumen terhadap atribut-atribut dan besarnya  

kinerja yang mereka rasakan. 

3) Problem Analysis. 

Konsumen yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang mereka hadapi yang 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan saran-saran 

mereka kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan. 

4) Importance Performance Analysisi. 

 Responden diminta untuk memberikan ranking atas berbagai 

atribut atau elemen dari penawaran berdasarkan derajad 

pentingannya atribut atau elemen.  

c. Ghost Shopping. 

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan sebagai konsumen atau pembeli 

potensial atas produk perusahaan sendiri dan perusahaan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian produk 

tersebut. 

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



d. Lest Customer Analysis. 

Didalam metode ini, perusahaan menghubungkan para konsumennya 

yang telah berhenti membeli produk perusahaan atau yang telah beralih 

ke perusahaan yang diharapkan akan diperolehnya informasi terjadinya 

hal tersebut. 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen. 

Menurut (Parasuraman, et. al. 1985: 41-50) ukuran kualitas 

pelayanan yang diterima adalah tingkat perbandingan dari apa yang 

konsumen harapkan dengan pelayanan yang diterima untuk ukuran 

kepuasan adalah evaluasi konsumen terhadap pelayanan yang diterima 

oleh konsumen. Sedangkan menurut Kotler, 2000: 36 kepuasan konsumen 

adalah fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan (perceive 

performance) dengan harapan (expectation). 

Kepuasan konsumen merupakan fungsi-fungsi dari kualitas 

pelayanan yang dikurangi harapan konsumen, menurut Parasuraman, 

Zeithmal dan Berry (Tjiptono, 1996: 76) yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Berdasarkan rumusan diatas, maka terdapat tiga hal kemungkinan 

yang terjadi yaitu: 

a. Service Quality < Expectation. 

 
Satisfaction = F (Service Quality - Performance) 
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Bila hal ini terjadi, dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

perusahaan buruk, selain tidak memuaskan juga tidak sesuai dengan 

harapan konsumen. 

b. Service Quality = Expectation. 

Bila hal ini terjadi, dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

perusahaan biasa-biasa saja dimata konsumen dan pelayanan yang 

diberikan tidak istimewa. 

c. Service Quality > Expectation.  

Bila hal ini terjadi, dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

perusahaan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, sekaligus 

memuaskan atau menyenangkan dan selalu diharapkan oleh konsumen.      

 

F. Komitmen 

Aryotedjo (2005) menyatakan bahwa komitmen pelanggan adalah 

orientasi jangka panjang pelanggan terhadap hubungan bisnis yang diikat pada 

kedua tingkat emosional (Geykens et al., 1996; Moorman, Zaltaman, dan 

Deshpande 1992 dalam Aryotedjo, 2005). Gunddlanch Achrol, dan Mentzer 

(1995) dalam Aryotedjo (2005), berhasil mengungkapkan bahwa komitmen 

adalah suatu sikap yang merupakan niat untuk mempertahankan 

keterhubungan jangka panjang (kepuasan dan loyalitas).  

Konsep tentang loyalitas merek perlu diperjelas sebelum 

pengembangan metode operasionalisasi (pengukuran) dilakukan secara 

memadai. Klarifikasinya melibatkan ide yang berkaitan dengan pendekatan 
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attitudinal sebagai komitmen psikologis dan pendekatan behavioral yang 

tercermin pada perilaku beli aktual. 

Komitmen sebagai keinginan yang mendalam suatu hubungan 

(Morgan dan Hunt, 1994 dalam Andriasari, 2008). Komitmen merupakan 

komponen penting dalam relationship marketing. Komitmen dibentuk oleh 

kepercayaan menurut Benner dalam Andriasari (2008). “Trust is a key 

variable in the establishment of relationship and is the main antecedent to 

commitment” yang artinya suatu hubungan yang memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi cenderung memunculkan komitmen yang kuat antar pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu hubungan.  

Gundlach, Achrul, dan Mentzer dalam Karsono (2005) komitmen 

adalah suatu sikap yang merupakan niat untuk mempertahankan 

keterhubungan jangka panjang. Komitmen pelanggan adalah orientasi jangka 

panjang terhadap hubungan bisnis yang diikat pada kedua tingkat emosional 

(Geykeset et al., 1996; Moorman, Zaltman dan Deshpande, 1992 dalam 

Karsono 2005). 

Konsumen yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu merek 

akan menjadi konsumen yang setia terhadap merek tersebut. Komitmen 

konsumen terhadap merek atau produk merupakan ukuran kesetiaan merek 

(Bennet dalam Andriasari, 2008) sehingga yang memiliki komitmen rendah 

ditandai dengan kepercayaan yang rendah dan tidak bisa dikatakan sebagai 

konsumen yang loyal.  

Komitmen terbentuk dari adanya suatu kepercayaan dan rekomendasi. 

Dalam hal ini kepercayaan yang tinggi terhadap merek suatu produk akan 
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menciptakan suatu komitmen diantara keduanya. Komitmen yang tinggi dari 

konsumen terhadap suatu produk akan menciptakan loyalitas terhadap merek 

tersebut. Pelanggan yang puas menggunakan suatu produk sehingga tercipta 

rasa kepercayaan dari pelanggan dan untuk selanjutnya pelanggan 

menyarankan produk tersebut kepada rekan-rekan atau kerabatnya, bisa 

dengan word of mouth atau yang lainnya.  

 

 

G. Loyalitas 

Menurut Karsono (2007:96) istilah loyalitas konsumen sebetulnya 

berasal dari loyalitas merek yang menceminkan loyalitas konsumen pada 

merek tertentu. Disini kedua istilah tersebut, yaitu loyalitas konsumen dan 

loyalitas merek menunjukkan hal yang sama. Loyalitas adalah suatu komitmen 

yang mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan suatu produk atau 

jasa secara konsisten dimasa yang akan datang sehingga dapat menyebabkan 

pengulangan pembelian merek yang sama walaupun ada pengaruh situasi dan 

berbagai usaha menyebabkan tindakan perpindahan tindakan perpindahan 

merek (Oliver, 1993: dalam Karsono, 2007).  

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mendefinisikan karakter 

pelanggan yang loyal. Penelitian-penelitan yang dilakukan menunjukkan tidak 

adanya keseragaman pelanggan yang loyal. Loyalitas pelanggan diukur dari 

beragam ukuran.  

Kesimpulan secara umum bahwa karakter pelanggan yang loyal 

dijelaskan sebagai berikut (Assael, 2001:133 dalam Pramudito, 2007): 
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1. Konsumen yang loyal cenderung untuk lebih percaya diri pada pilihannya. 

Artinya jika seorang konsumen telah memilih suatu produk atau jasa dan 

ia percaya (diri) pada pilihannya itu, maka konsumen seperti ini akan 

mempunyai loyalitas yang lebih dibandingkan dengan konsumen tanpa 

kepercayaan diri pada pilihan tertentu. 

2. Konsumen yang loyal lebih memilih untuk mengurangi resiko dengan 

melakukan pembelian berulang terhadap produk atau jasa yang sama. 

Artinya alasan konsumen untuk melakukan pembelian berulang adalah 

karena ia tidak mau mengambil resiko pada proses pergantian produk atau 

jasa yang sebelumnya telah ia konsumsi. 

3. Konsumen yang loyal lebih mengarah pada kesetiaan terhadap suatu 

tempat. Artinya seorang pelanggan melakukan pembelian ulang karena 

telah terbiasa membeli atau menggunakan jasa pada tempat itu. 

4. Kelompok konsumen minor cenderung lebih loyal. Artinya jika suatu 

kelompok masyarakat kecil berada pada kelompok masyarakat besar, 

maka kelompok minor tersebut akan cenderung lebih loyal pada produk 

atau jasa itu.   

 

H. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah Jurnal Bisnis dan 

Manajemen yang dilakukan oleh Karsono (2007). Populasinya adalah 

konsumen kartu pengguna kartu seluler mentari dari PT. Indosat di Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan model persamaan Struktural (Structural Equation 

Modelling atau SEM), sampel ditentukan dengan metode convenience 
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sampling dengan mengambil sampel sebanyak 150 respoden. Dalam penelitian 

ini diketahui bahwa pertama, pelayanan berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap citra perusahaan (corporate image), kepercayaan (trust), biaya 

perpindahan (switching cost). Hasil yang kedua kepercayaan (trust) 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya perpindahan (switching 

cost). Ketiga, kualitas pelayanan tidak signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan dan biaya perpindahan (switching cost) tidak signifikan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Hasil akhir, citra perusahaan (corporate 

image) dan kepercayaan (trust) berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (corporate image). 

Penelitian yang terdapat dalam Junal Bisnis dan Manajemen yang 

dilakukan oleh Aryotedjo (2005). Populasi yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah konsumen ALFA Pabelan yang sedang berbelanja di Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan SEM. Sampel ditentukan dengan metode 

convenience sampling atau accidental sampling yaitu suatu prosedur sampling 

yang digunakan untuk mendapatkan unit atau orang-orang yang paling mudah 

didapat dengan cara menggunakan kuesioner pada responden saat penelitian. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pertama, kualitas jasa memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan pada ALFA Pabelan di Surakarta. Kedua, kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pelanggan dan 

loyalitas pelanggan, dan ketiga, komitmen pelanggan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada ALFA Pabelan di Surakarta. 
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I. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan 9 hipotesis yang dirumuskan, hubungan antar variabel 

yang dikonsepkan dapat digambarkan dalam bentuk model yang 

mendeskripsikan proses terjadinya customer loyalty (loyalitas pasien). 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Konstruksian Peneliti. 
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H1  menunjukkan pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada Loyalitas. 

H 2  menunjukkan pengaruh antara Citra pada Loyalitas. H 3  menunjukkan 

pengaruh antara Kepuasan pada Loyalitas. H 4  menunjukkan pengaruh antara 

Kepercayaan pada Loyalitas. H 5  menunjukkan pengaruh antara Komitmen 

pada Loyalitas. H 6  menunjukkan pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada 

Citra.  H 7  menunjukkan pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada 

Kepercayaan. H 8  menunjukkan pengaruh antara Kualitas Pelayanan pada 

Kepuasan. H 9  menunjukkan pengaruh antara Kepuasan pada Komitmen.   

 

J. Model dan Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dari suatu 

perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penjabaran perumusan 

masalah dan penelitian terdahulu. 

 

Pelayanan-Loyalitas 

Studi yang dilakukan oleh Boulding et al.,(1993) seperti dikutip oleh 

Darsono (2008) menemukan bahwa persepsi terhadap kualitas jasa 

mempunyai pengaruh positif terhadap behavioral intention (niat untuk 

berperilaku). Behavioral intention menunjukkan adanya komitmen untuk 

melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

(Dharmmesta, 1999 dalam Darsono, 2008). Loyalitas mensyaratkan komitmen 

dalam suatu tindakan (Dick dan Basu, 1994 dalam Darsono, 2008). Jadi, dapat 

dikatakan bahwa behavioral intention merepresentasikan loyalitas seseorang 
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sehingga persepsi terhadap kualitas jasa berpengaruh positif terhadap loyalitas. 

Dalam penelitian Henning-Thurau, Linger, dan Hansen (2001) dalam 

Noviyanto dan Wahyudi (2008) mendemonstrasikan bahwa ada hubungan 

yang dekat antara kualitas pendidikan sebagai persepsi siswa dan loyalitas 

siswa pada institusi pendidikan tesebut. Parasuraman et al., (1998) dalam 

Karsono (2005) menemukan hubungan positif dan signifikan antara persepsi 

kualitas pelayanan dengan keinginan untuk merekomendasikan kepada orang 

lain. Pemberian rekomendasi suatu produk atau layanan dari pelanggan 

kepada orang lain merupakan pencerminan dan tingginya loyalitas pelanggan 

tersebut (Arndt, 1967:21 dalam Karsono, 2005). Dengan demikian hipotesis 

yang dirumuskan adalah: 

H :1  Semakin tinggi Kualitas Pelayanan yang diberikan, semakin tinggi 

tingkat Loyalitas.      

 

Citra-Loyalitas 

Menurut Fishbein dan Ajzen (2005) dalam Karsono (2007) 

menyatakan bahwa sikap secara fungsional berhubungan dengan minat, 

dimana memprediksikan suatu tingkah laku. Konsekuensinya citra perusahaan 

sebagai sikap berpengaruh terhadap minat seperti customer loyality (Johnson 

et al., 2001 dalam Karsono 2007). Nguyen dan Leblanc (2001) dalam Karsono 

(2007) menyatakan citra perusahaan berhubungan positif dengan customer 

loyalty melalui tiga sektor telekomunikasi, retailing, dan pemasaran. Karsono 

(2007) melaporkan bahwa citra perusahaan dari operator kartu mentari PT 
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Indosat mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas. Dengan demikian 

hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H :2  Semakin tinggi Citra, maka semakin tinggi tingkat Loyalitas. 

 

Kepuasan-Loyalitas 

Loyalitas dapat terbentuk apabila pelanggan merasa puas dengan 

merek atau tingkatan layanan yang diterima dan berniat untuk terus 

melanjutkan hubungan (Selnes, 1993:21 dalam Karsono, 2005). Pelanggan 

dapat menjadi loyal karena adanya hambatan peralihan yang besar dengan 

faktor teknis, ekonomi atau psikologis; yang dirasakan mahal atau sulit untuk 

beralih kepada penyelia yang lain (Fornell, 1992:16 dalam Karsono, 2005). 

Kandampully dan Suhartono (2000); Hallowell (1996); Ruyter dan Bloemer 

(1999) dalam Darsono (2008) menyatakan bahwa kepuasan mempunyai 

asosiasi positif dengan loyalitas, tetapi dengan catatan peningkatan kepuasan 

tidak selalu menghasilkan loyalitas dalam derajat yang sama. Dengan 

demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H :3  Semakin  tinggi tingkat Kepuasan yang diberikan, akan semakin tinggi 

tingkat loyalitas. 

 

Kepercayaan-Loyalitas 

   Menurut Darsono (2008) pada saat individu mempercayai pihak lain 

dalam hubungan interpersonal, individu akan mengantungkan dirinya pada 

pihak lain tersebut dan individu mempunyai komitmen dalam hubungan 

tersebut. Komitmen ini akan membuat individu memiliki niat untuk 
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mempertahankan hubungan tersebut. Demikian juga halnya jika entitas yang 

dipercaya individu adalah organisasi, maka individu memiliki niat (intention) 

untuk mempertahankan hubungannya dengan organisasi tersebut. Logika ini 

diperkuat oleh temuan penelitian Morga dan hunt (1994), Doney dan Cannon 

(1997), Lau dan Lee (1999), Thurau, Langer, dan Hansen (2001) dalam 

Darsono (2008) bahwa trust atau kepercayaan adalah anteseden loyalitas. 

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa trust adalah sebuah penggerak 

(driver) yang mempengaruhi loyalitas merek (Chaudhuri dan Holbrook, 2001; 

Lau dan Lee, 1999 dalam Karsono, 2007). Pendapat ini diperkuat oleh 

O’Shaughnessy dalam Karsono (2007) yang mengemukakan bahwa hal pokok 

yang mendasari loyalitas adalah kepercayaan. Dengan demikian hipotesis 

yang dirumuskan adalah: 

H :4  Semakin tinggi tingkat Kepercayaan, maka semakin tinggi 

Loyalitasnya.  

  

Komitmen-Loyalitas 

Beberapa studi yang dilakukan oleh Pritchard, Havitz, dan Howard 

(1999) dalam Aryotedjo (2005:224) menemukan bahwa komitmen pelanggan 

mempunyai hubungan yang kuat dengan loyalitas pelanggan. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian Aryotedjo (2005:231) menghasilkan bahwa komitmen 

pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada ALFA Pabelan di Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi komitmen pelanggan, maka loyalitas pelanggan terhadap 

ALFA Pabelan akan semakin tinggi. 
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H :5 Semakin tinggi Komitmen, maka semakin tinggi loyalitas. 

 

 

Kualitas Pelayanan  

Corporate image berasal dari pengalaman konsumen dalam 

mengkonsumsi, dimana service quality adalah fungsi dari pengalaman 

mengkonsumsi ini, sehingga service quality secara langsung berpengaruh pada 

corporate image (Aydin dan Ozer, 2005 dalam Karsono 2007). Kasono (2007) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan operator kartu 

mentari PT Indosat mempunyai pengaruh yang positif terhadap citra 

perusahaan.  

Perceived quality merupakan anteseden satisfaction dan trust. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian yang menemukan bahwa perceived quality 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap satisfaction dan trust. 

Dimana Thurau dan Hansen, dan Langer (2001) dalam Darsono (2008) 

menemukan bahwa perceived service quality memiliki dampak positif 

terhadap trust. Dalam studinya di Swedia, Fornell (1992:13) dalam Karsono 

(2005) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kualitas yang dirasakan 

(kinerja) dengan kepuasan. Cronin dan Taylor (1992:65) dalam Karsono 

(2005) juga menemukan adanya hubungan kausalitas layanan keseluruhan 

dengan kepuasan. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H :6  Semakin tinggi Kualitas Pelayanan, akan semakin tinggi Citranya.    

 

H :7  Semakin tinggi Kualitas Pelayanan, akan semakin tinggi Kepercayaan.     
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H :8  Semakin tinggi Kualitas Pelayanan, akan semakin tinggi Kepuasan. 

Kepuasan-Komitmen 

Menurut Henning-Thurau dan Klee (1997) dalam Aryotedjo (2005) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap komitmen. Diperkuat oleh penelitian Aryotedjo (2005) bahwa 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen pelanggan ALFA Pabelan di Surakarta. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan yang diterima oleh pelanggan, maka 

komitmen pelanggan terhadap ALFA Pabelan akan semakin tinggi. 

H :9  Semakin tinggi tingkat Kepuasan yang diterima, maka semakin tinggi 

tingkat Komitmen. 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan yang valid dan reliabel 

untuk menghasilkan data yang dapat diyakini kebenarannnya, sehingga informasi 

yang dihasilkan dapat dipercaya dari segi metode dan prosedur pengujiannya. 

Untuk mendukung upaya tersebut, ada beberapa pembahasan yang diungkap, 

antara lain: desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel.  

 

A. Desain Penelitian 

Menurut Mukhlas (2008), penelitian ini berjenis kausal yaitu tipe 

penelitian yang bersifat konklusif yang bertujuan menjelaskan hubungan 

sebab akibat dari suatu fenomena. Penelitian yang berjenis ini berusaha untuk 

memahami hubungan antar variabel yang dapat dibedakan menjadi variabel 

independen yang merupakan suatu penyebab dan variabel dependen yang 

merupakan akibat dari suatu fenomena. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memberikan pemahaman, 

penjelasan dan prediksi. 

Studi ini bersifat cross sectional yang pengujiannya bertumpu pada 

data yang terjadi pada satu titik waktu (one point in time), sehingga model 

yang dikonstruksi tidak didesain untuk menangkap perubahan yang terjadi 

yang dikarenakan oleh pergeseran waktu. Fenomena ini kemungkinan 

berdampak pada 
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ketidakmampuan model untuk digunakan sebagai alat prediksi jika asumsi 

dasar berubah seiring dengan pergeseran waktu yang terjadi. Oleh karena itu, 

untuk menggeneralisasi studi ini pada waktu yang berbeda diperlukan kehati-

hatian untuk mencermati faktor-faktor eksternal yang berubah yang dapat 

menginflasi model. 

Hal lain yang perlu dicermati adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Dalam studi ini, teknik pengupulan data yang digunakan adalah 

survey yang dipandu dengan kuesioner, sehingga data yang terkumpul 

merupakan informasi yang bersumber pada fenomena riil yang diamati. 

Teknik ini dipandang relevan untuk memberikan dukungan terhadap 

pengujian konsep yang bersifat konfirmasi sebab datanya berkecenderungan 

untuk memberikan dukungan atau penolakan terhadap hipotesis yang 

dirumuskan. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasikan (Sekaran, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rumah sakit Dr. OEN SOLO 

BARU.  

2. Sampel 

Sampel adalah sub kelompok atas sebagian dari populasi (Sekaran, 

2006). Sampel diambil dari pasien yang sedang atau pernah  menggunakan 

jasa rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU maupun orang yang mempunyai 

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



kewenangan untuk mengambil keputusan (keluarga pasien) yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Pasien yang diteliti telah keluar dari masa kritis atau kondisi gawat, 

artinya pasien dalam ruang perawatan ICU, ICCU, IGD tidak 

digunakan sebagai sampel, dimana pasien harus dalam keadaan sadar 

sehingga dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan rumah sakit 

tersebut. 

b. Pasien yang diteliti harus berusia diatas 15 tahun agar dapat 

memberikan penilaian secara objektif. 

c. Konsumen (rumah tangga) yang sedang dan pernah menjalani rawat 

inap di rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

d. Waktu perawatan dibulan November 2008 sampai April 2009. 

e. Setiap responden hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk 

disurvei. 

f. Responden bebas menerima atau menolak survei, dan tidak ada ikatan 

kekerabatan, intimidasi, atau hadiah-hadiah dalam bentuk apapun yang 

dapat menurunkan derajad keyakinan terhadap kualitas data yang 

dikumpulkan. 

3. Metode pengambilan sampel 

Menurut Sekaran (2006), pangambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Non Probability Sampling. Non 

Probability Sampling adalah metode pengambilan sampel yang diambil 

berdasarkan pada keterbatasan elemen dan kemudahan dalam 

mendapatkannya. Teknik pengambilan sampel menggunakan salah satu 
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metode non probability sampling yaitu purposive sampling, yang 

merupakan pengumpulan data dari responden yang tersedia secara mudah 

tetapi memenuhi suatu kriteria tertentu yang dibutuhkan peneliti (Cooper 

dan Schindler dalam Kuncoro, 2007). Setiap pasien yang rawat inap yang 

sedang maupun pernah menajalani rawat inap di rumah sakit Dr. OEN 

SOLO BARU yang memenuhi kriteria dapat dengan mudah dijadikan 

sebagai anggota sempel dengan penyebaran kuesioner.  

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer dalam 

penelitian ini diolah dari jawaban responden yang disebarkan melalui 

kuesioner.   

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dan tolak ukur 

pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan, terdiri dari Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Empathy, dan Tangibles (Parasuraman A, Zeithamal V, dan Berry L, 2005 

dalam Cahyanto, 2007).  

a. Reliability (Keandalan) 

Keandalan atau reliability merupakan suatu kemampuan untuk 

memberikan janji yang dijanjikan dengan akurat dan dipercaya. 
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Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketetapan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan dan tanpa 

kesalahan.  

Tolak ukur yang termasuk dalam dimensi Reliability adalah: 

1) Memberikan pelayanan sesuai janji. 

2) Bertanggung jawab tentang penanganan konsumen akan masalah 

pelayanan. 

3) Memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada 

konsumen. 

4) Memberikan pelayanan tepat waktu. 

5) Memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan pelayanan 

janji akan direalisasikan. 

b. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Daya tangggap atau responsiveness merupakan suatu kebijakan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada 

pelanggan. 

Tolak ukur yang termasuk dalam dimensi Responsiveness adalah: 

1) Memberikan pelayanan yang cepat. 

2) Rela untuk membantu atau menolong  konsumen. 

3) Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para 

konsumen. 

c. Assurance (Jaminan) 

Jaminan atau assurance merupakan pengetahuan dan 

keramahan karyawan serta kemampuan melaksanakan tugas secara 
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spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik sehingga 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan.  

Tolak ukur yang termasuk dalam dimensi Assurance adalah: 

1) Memberikan jaminan berupa kepercayaan diri pada konsumen. 

2) Membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa 

pelayanan perusahaan. 

3) Karyawan yang sopan. 

4) Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat 

menjawab pertanyaan dari konsumen. 

d. Emphaty (Empati) 

Empati memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada 

pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan. 

Tolak ukur yang termasuk dalam dimensi Emphaty adalah: 

1) Memberikan perhatian individu kepada konsumen. 

2) Mengerti keinginan dari para konsumen. 

e. Tangible (Bukti Langsung) 

Bukti langsung atau tangible merupakan penampilan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang harus dapat diandalkan. 

Tolak ukur yang termasuk dalam dimensi tangible adalah: 

1) Memiliki peralatan yang modern. 

2) Memiliki fasilitas yang menarik. 

 

 

2. Citra  

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



Citra perusahaan menggambarkan keseluruhan kesan yang dibuat tentang 

perusahaan, konstruk ini diukur dengan menggunakan lima butir butir 

pertanyaan (Ayadin dan Ozer, 2005 dalam Karsono, 2007).  

Indikator pengukurannya yaitu:  

a. Merupakan RS yang besar dan selalu konsisten pada kesembuhan. 

b. Rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU yang memandang kemasa depan 

dan inovatif. 

c. Berperan memiliki kontribusi sosial terhadap masyarakat. 

d. Memiliki nama baik dimata masyarakat. 

e. RS swasta yang besar dan selalu komitmen. 

3. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah kesediaan (willingness) seseorang untuk 

menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan risiko tertentu. Konstruk 

ini diukur dengan menggunakan lima butir pertanyaan (Aydin dan Ozer, 

2005 dalam Karsono, 2007).  

Indikator pengukurannya yaitu:  

a. Mempercayakan kesehatan pada rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

b. Percaya bahwa rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU tidak akan 

menipu. 

c. Rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU yang dipakai saat ini dapat 

dipercaya karena bisa memenuhi keinginan. 

d. Kepercaya dengan sistem manajemen rumah sakit Dr. OEN SOLO 

BARU. 

4. Kepuasan  
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Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya (Aryotedjo, 2005). 

Indikator pengukurannya, yaitu: 

a. Secara keseluruhan puas dengan kualitas pelayanan rumah sakit Dr. 

OEN SOLO BARU yang terdiri dari Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty, dan Tangible. 

b. Rasa senang terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit Dr. OEN 

SOLO BARU. 

c. Sadar bahwa pilihan Anda terhadap rumah sakit Dr. OEN SOLO 

BARU sudah tepat. 

d. Rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU sebagai pilihan utama dalam 

penanganan kesehatan Anda. 

5. Komitmen  

Komitmen adalah orientasi jangka panjang pelanggan terhadap hubungan 

bisnis yang terikat pada kedua tingkat emosional (Aryotedjo, 2005).  

Indilkator pengukurannya yaitu:  

a. Memiliki perasaan bangga menjadi pasien Rumah Sakit Dr. OEN 

SOLO BARU. 

b. Merasa memiliki Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

c. Memperhatikan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dalam jangka 

panjang. 

d. Memiliki keinginan melihat Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

maju.  

6. Loyalitas  
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Loyalitas adalah suatu kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif 

terhadap sebuah merek dan bermaksud meneruskan pembeliannya dimasa 

yang akan datang Aryotedjo, 2005).  

Indikator pengukurannya yaitu: 

a. Keinginan untuk terus menjadi pengguna jasa Rumah Sakit Dr. OEN 

SOLO BARU. 

b. Keinginan untuk meningkatkan intensitas penggunaan jasa pada 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

c. Merekomendasikan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU pada orang 

(pasien) lain. 

d. Sekalipun Rumah Sakit yang lain menawarkan tarif (biaya) yang lebih 

murah, akan tetap menggunakan jasa rumah sakit Dr. OEN SOLO 

BARU. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu komputer. Kuesioner 

yang diisi oleh responden dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup, artinya 

dalam kuesioner sudah ada alternatif jawaban dari tiap item pertanyaan. 

Dalam pelaksanaan pengisian kuesioner, responden diperintahkan untuk 

memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialaminya. 

Alternatif jawaban menggunakan skala interval (Sekaran, 2006) yang dibuat 

menjadi empat alternatif jawaban, yaitu: 

1. Jawaban Sangat Setuju skor 4. 

2. Jawaban Setuju skor 3. 
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3. Jawaban Tidak Setuju skor 2. 

4. Jawaban Sangat Tidak Setuju skor 1. 

 

F. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Penyebaran Kuesioner. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Secara 

umum kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan untuk menggali 

pendapat responden terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Wawancara. 

Pengembangan dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung 

dengan pihak manajemen Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dan juga 

dengan pasien untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas 

pelayanan dari Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

3. Studi Pustaka. 

Penelitian kepustakaan yang berupa studi tentang buku-buku literatur dan 

bacaan yang terkait dengan penelitian serta review literatur untuk 

menemukan variabel-variabel dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 
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Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mengubah data 

mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

Analisis ini menggambarkan profil dan tanggapan responden terhadap 

kuesioner yang diberikan.  

2. Pengujian Statistik 

Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan 

reliabilitas data penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan 

bahwa data yang diperoleh telah memenuhi kriteria kelayakan untuk diuji 

dengan menggunakan metode statistik apapun jenisnya. Dengan demikian, 

hasil yang diperoleh mampu menggambarkan fenomena yang diukur. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen 

dianggap memiliki validitas tinggi jika dapat memberikan hasil 

pengukuran yang sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini akan 

digunakan uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dengan bantuan software SPSS for windows versi 11.5, di mana setiap 

item pertanyaan harus mempunyai factor loading >0,40 (Hair et al., 

1998 dalam Mukhlas , 2008). 

 

 

b. Uji Reliabilitas 

Selain validitas, reliabilitas juga merupakan prosedur pengujian 

statistik yang dianggap relevan untuk mengukur sejauh mana 
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kehandalan atau konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. 

Untuk menguji reliabilitas digunakan Cronbach Alpha dengan bantuan 

SPSS for windows 11.5. Hair et al., (1998)  dalam Mukhlas (2008) 

mengatakan bahwa nilai Cronbach Alpha dapat dikatakan reliabel 

apabila nilainya > 0,70. Sedangkan  Sekaran (2000) dalam Mukhlas 

(2008) membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika alpha atau r hitung (1) 0,8-1,0 = Reliabillitas baik,  (2) 0,6-0,799= 

Reliabilitas diterima,  (3) Kurang dari 0,6= Reliabilitas kurang baik. 

Dengan demikian, prosedur pengujian ini dapat memberikan jaminan 

bahwa datanya memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis dengan 

menggunakan metode metode statistik yang lain. Pemilihan metode 

statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 

c. Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Analisis stuctural equation model bertujuan untuk 

mengestimasi beberapa persamaan regresi terpisah akan tetapi masing-

masing mempunyai hubungan simultan atau bersaman. Terdapat 

beberapa variabel dependen dan variabel ini dimungkinkan menjadi 

variabel independen bagi variabel dependen yang lainnya.  

Pada prinsipnya, model struktural bertujuan untuk menguji 

hubungan sebab akibat antar variabel sehingga jika salah satu variabel 

diubah, maka terjadi perubahan pada variabel yang lain. Dalam studi 

ini, data diolah dengan menggunakan Analysis of Moment Structure 

atau AMOS versi 5.0. 
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Analisis SEM memungkinkan perhitungan estimasi 

seperangkat persamaan regresi yang simultan, berganda dan saling 

berhubungan. Karakteristik penggunaan model ini: (1) untuk 

mengestimasi hubungan dependen ganda yang saling berkaitan, (2) 

kemampuannya untuk memunculkan kosep yang tidak teramati dalam 

hubungan serta dalam menentukan kesalahan pengukuran dalam proses 

estimasi, dan (3) kemampuannya untuk mengakomodasi seperangkat 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta 

mengungkap variabel laten (Hair et al., 1998 dalam Mukhlas , 2008)  

1) Evaluasi Asumsi SEM 

a) Asumsi Kecukupan Sampel 

Sampel yang harus dipenuhi dalam model SEM ini 

berjumlah minimal 5 kali jumlah parameter yang akan 

diestimasi (Hair et. al. dalam Ferdinand, 2002). Namun apabila 

jumlah sampel yang terlalu banyak dan tidak memungkinkan  

untuk dilakukan penarikan sampel seluruhnya, maka penelitian 

akan menggunakan rekomendasi untuk menggunakan 

maksimun likelihood yaitu penarikan sampel antara 100-400 

sampel (Hair et al, 1998 dalam Mukhlas , 2008). 

 

b) Asumsi Normalitas 

Asumsi yang paling fundamental dalam analisis 

multivariate adalah normalitas yang merupakan bentuk 

distribusi data pada variabel matriks tunggal yang 
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menghasilkan distribusi normal (Hair et al., 1998 dalam 

Mukhlas , 2008). Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan 

penyimpangan data normalitas tersebut besar maka akan 

menghasilkan hasil uji statistik yang bias. Uji terhadap 

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan nilai 

critical ratio skewness dan kurtosis yang berturut-turut, yang 

merupakan ukuran penyimpangan dari distribusi normal yang 

simetris dan ukuran kecuraman dari distribusi data. Nilai 

statistik untuk menguji normalitas disebut z value (Critical 

Ratio atau CR pada output AMOS 5.01) dari ukuran skewness 

dan kurtosis sebaran data. Bila nilai CR lebih besar dari nilai 

kritis maka dapat diduga bahwa distribusi data tidak normal. 

Nilai kritis dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi 

1% yaitu sebesar 2,58. 

Curran et al., (Ghozali dan Fuad, 2005:37) membagi 

distribusi data menjadi tiga bagian: 

(1) Normal, apabila nilai z statistik (Critical Ratio atau CR) 

skewness <2 dan nilai CR kurtosis <7 

(2) Moderately non normal, apabila nilai CR skewness berkisar 

antara 2 sampai 3 dan nilai CR kurtosis berkisar antara 7 

sampai 21 

(3) Extremely non normal, apabila nilai CR skewness >3 dan 

nilai CR kurtosis >21 

c) Asumsi Outliers 
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Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-

nilai ekstrim yang memiliki karakteristik unik yang sangat 

berbeda dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun variabel kombinasi 

(Hair et al., 1998 dalam Mukhlas , 2008). Umumnya perlakuan 

terhadap outliers adalah dengan mengeluarkannya dari data dan 

tidak diikutsertakan dalam perhitungan berikutnya. Bila tidak 

terdapat alasan khusus untuk mengeluarkan outliers, maka 

observasi dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. 

Outliers dapat dievaluasi dengan nilai mahalanobis distance 

dengan nilai degree of freedom sejumlah variabel yang 

dipergunakan dalam penelitian pada tingkat p < 0,001. Dalam 

hal ini variabel yang dimaksud  adalah jumlah item pengukuran 

pada model. Dalam analisis multivariate adanya outliers dapat 

diuji dengan statistik chi square (x2) terhadap nilai 

mahalanobis distance squared pada tingkat signifikansi 0,001 

dengan degree of freedom sejumlah konstruk yang digunakan 

dalam penelitian (Ferdinand, 2002) 

2) Evaluasi Atas Kriteria Goodness of Fit 

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan untuk menguji 

model struktural adalah multigroup structural equation model 

(MSEM). Pendekatan ini digunakan untuk menguji model 

struktural pada kelompok yang berbeda secara simultan. Model 
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struktural dikategorikan sebagai “good fit”, bila memenuhi 

beberapa persyaratan berikut ini: 

a) Memiliki degree of freedom (df) positif. 

b) Nilai level probabilitas minimum yang disyaratkan adalah 0,1 

atau 0,2 tetapi untuk level probabilitas sebesar 0,05 masih 

diperbolehkan (Hair et al., 1998:613 dalam Mukhlas, 2008). 

c) Nilai chi-square diharapkan rendah. 

d) CMIN/DF mempunyai nilai kurang dari 2 atau kadang kurang 

dari 3 (Arbuckle dalam Ferdinand, 2002:58). 

e) Menguji kesesuaian model dengan beberapa indeks tambahan, 

seperti: Goodness of Fit Index (GFI), Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI), Tucker-Lewis Index (TLI), Comparative Fit 

Index (CFI), dan Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA). 

f) Indeks-ondeks yang digunakan untuk menguji kelayakan 

sebuah model dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 

 

Tabel III.1 

Goodness-of-fit Indicies 

           Goodness-of-fit Indicies Cut-off Value 
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x 2 - Chi Square 

Probabilitas 

CMIN/df 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

RMSEA 

Diharapkan kecil 

> 0,05 

< 2 / < 3 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≤ 0,08 

     Sumber: Ferdinand (2002:61) 

H. Pretest  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pretest sebelum penyebaran 

kuesioner (sampel besar). Pretest dilakuan untuk menguji pada item-item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian 

benar-benar mampu mengukur variabel yang digunakan. 

Pretest dilakukan sebanyak satu kali. Pretest dilakukan terhadap 40 

pasien Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dengan teknik pengambilan 

sampelnya adalah purposive sampling. 

Pengujian pada item-item pertanyaan yang diujikan pada pretest diuji 

validitasnya. Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen 

penelitian benar-benar mampu mengukur variebel yang digunakan. Teknik 

analisis yang digunakan dalam uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan menggunakan bantuan program 

perangkat lunak SPSS for windows versi 11.5.  

Adapun hasil pretest dapat dilihat pada tabel III.2  

Tabel III.2 
Hasil Uji Validitas Pretest 

 
Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
REL1   .528        
REL2        .675   
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REL3   .461     .518   
REL4        .697   
REL5        .572   

RESP1  .498        .521 
RESP2  .742         
RESP3  .793         
RESP4  .862         
RESP5  .809         
ASS1 .701          
ASS2 .916          
ASS3 .826          
ASS4 .754          

EMPT1    .665       
EMPT2    .880       
EMPT3    .897       
EMPT4    .821       
EMPT5 .405   .714       
TANG1   .779        
TANG2   .739        
TANG3   .851        
TANG4   .815        
TANG5   .862        
CTR1       .549    
CTR2       .822    
CTR3       .873    
CTR4       .820    
CTR5  .464     .591    

KPUAS1          .872 
KPUAS2 .528          
KPUAS3      .502     
KPUAS4        .631   
KPUAS5          .779 

KPRCYN1 -.449     .420     
KPRCYN2      .741     
KPRCYN3      .527   .564  
KPRCYN4         .663  
KPRCYN5      .813     

KOMT1  .647         
KOMT2     .794      
KOMT3     .861      
KOMT4     .854      
KOMT5     .751      
LOY1 .692          
LOY2         .610  
LOY3         .681  
LOY4  .419       .534  

Sumber: diolah dari data primer, 2009 

 

Tabel III.2 menjelaskan hasil uji validitas dengan beberapa item 

pernyataan yang tidak valid. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan 

responden mempersepsikan item pertanyaan yang terkait. Dalam analisis, item 

yang tidak valid dikeluarkan karena menyebabkan pembiasan hasil penelitian.  

Selanjutnya dilakukan proses trial and error dalam pereduksian sehingga 
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dapat mereduksi item pertanyaan seminim mungkin. Melalui proses trial and 

error tersebut diperoleh hasil uji validitas dengan item-item yang valid.  

 

Tabel III.3 
Tabel Uji Validitas Pretest 

 
Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
REL1        .871   
REL3        .874   

RESP3   .745        
RESP4   .915        
RESP5   .882        
ASS1     .830      
ASS2     .865      
ASS3     .812      

EMPT2      .935     
EMPT3      .927     
TANG1 .815          
TANG3 .822          
TANG4 .860          
TANG5 .922          
CTR1    .641       
CTR2    .872       
CTR3    .848       
CTR4    .822       

KPUAS1       .875    
KPUAS5       .885    
KPRCYN

1 
         .533 

KPRCYN
3          .917 

KOMT2  .792         
KOMT3  .935         
KOMT4  .871         
KOMT5  .792         
LOY2         .803  
LOY4         .855  

Sumber: Data Primer diolah 2009 

Dari hasil pretest diperoleh hasil yang dapat dilihat dari output rotated 

component matrix yang menunjukkan bahwa item-item pertanyaan penelitian 

ini telah terekstrak sempurna (terletak diposisi masing-masing dan tidak 

memiliki peran ganda). Dapat pula ditambahkan bahwa setiap pertanyaan 

yang menjadi indikator pada masing-masing variabel mempunyai factor 

loading > 0,4. 

 
BAB IV 
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ANALISI DATA dan  PEMBAHASAN 

 

 

Bab ini bertujuan untuk mengungkap hasil analisis data penelitian dan 

pembahasannya. Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan 

reliabilitas data penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan 

keandalan data, sehingga data tersebut dapat diuji dengan menggunakan metode 

statistik apapun jenisnya. Dengan demikian, hasil yang diperoleh mampu 

menggambarkan fenomena yang diukur. 

Secara lengkap, bab ini berisi tentang gambaran umum RS Dr. OEN 

SOLO BARU, analisis deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, analisis data 

penelitian (analisis model struktural), dan analisis hipotesis serta pembahasannya. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai gambaran umum Rumah Sakit Dr. OEN 

SOLO BARU. 

 

A. Sejarah dan Perkembangan Rumah Sakit 

1. Awal Yayasan Kesehatan Panti Kosala 

Poliklinik Yuan merupakan rintisan berdirinya sebuah rumah sakit yang 

kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Panti Kosala. Pada waktu itu 

poliklinik ini bernaung pada Hua Chiao Tsing Nien Hui (HCTNH, Huaqio 

Oingnian Hui atau Perhimpunan Pemuda Tiong hoa). Pada mulanya, 8 

orang Tiong hoa dermawan di Surakarta memberi gagasan agar HCTNH 

cabang 
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Solo meluaskan kegiatannya dibidang layanan kesehatann. Kedelapan 

tokoh tersebut adalah Jap Kioe Ong, Tan Kiong Djien, The Tjhioe Tik, Sie 

Ngo Siang, Sie BOEN Tik, Gan Kok Sien, Tan Tiauw An, dan Jap Tiang 

Liem. 

Modal awal 400 golden yang terkumpul dari masing-masing 

dermawan sebesar 50 gulden, mula-mula sifatnya pinjaman kemudian 

berubah statusnya menjadi sumbangan karena tidak pernah dikembalikan. 

Dengan modal ini, pada tanggal 29 Januari 1933, berdirilah sebuah 

poliklinik kecil di sebuah paviliun sederhana di Jl. Mesen 106 dengan 

nama Poliklinik Tsi Sheng Yuan (Jisheng Yuan atau Lembaga Penolong 

Kehidupan). Bantuan obat-obatan diperoleh dari Dr. P. Wedel, direktur 

rumah sakit Ziekenzorg, kini RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. Dokter 

OEN BOEN Ing sejak tahun 1935 aktif disini. 

Diawal tahun 1942 poliklinik ini membantu Chineesche Burger 

Organistie (CBO) dan selama pendudukan Jepang membantu Kakio Sokai 

(Gabungan Organisasi-organisasi Tiong hoa). Dimasa perang 

kemerdekaan poliklinik ini berfungsi sebagai rumah sakit darurat untuk 

menampung para pejuang yang terluka maupun pengungsi korban 

pertempuran. 

Tahun 1949 Tsi Sheng Yuan pindah di Jl. Warung Pelem 72, 

dengan penambahan layanan klinik bersalin. Sejak tahun 1951 Tsi Sheng 

Yuan dilepaskan dari Hua Chiao Tsing  Nien Hui, sehingga dengan 

demikian lepas pula subsidi keuangannya. Dengan lepasnya HCTNH, 

maka Dr.OEN BOEN Ing memprakarsai Tsi Sheng Yuan menjadi yayasan 
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untuk menampung kegiatan poliklinik pada tanggal 31 Agustus 1952, 

dengan nama Yayasan Kesehatan Tsi Sheng Yuan. Tanah seluas dua 

hektar dibeli pada tahun 1954. Sebuah langkah pertama menuju 

pembangunan rumah sakit lengkap. 

Setahun kemudian batu pertama yang diletakkan oleh Ny. Phoa 

Tjong Kwan menandai dimulainya pembangunan pertama kantor dan 

ruang bedah. Tahun 1957 pasien-pasien pertama mulai tertampung diruang 

bedah yang baru selesai. Pada tanggal 3 Maret 1963 mulai dibangun baru 

bernama Triganda, nama yang sengaja diciptakan sebagai tanda 

terimakasih atas segala jasa Dr. OEN BOEN Ing, khususnya dalam 

mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Tri 

berarti tiga, dan angka ini erat kaitannya dengan Dr. OEN yang lahir pada 

tanggal 3-3-1903. Jadi sejak didirikan poliklinik ini mengalami beberapa 

kali pindah lokasi. Bermula dari Mesen 106, ke Jl. Mesen 127, kemudian 

ke Jl. Widuran 70, ke Jl. Mertolulutan, ke Jl. Warung Pelem 72, akhirnya 

pada tahun 1969 kegiatan dipusatkan di Kandang Sapi, dimana layanan 

kesehatan lengkap sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit sudah mulai 

dapat diberikan. 

2. Membangun Dr. OEN SOLO BARU 

Atas dasar niat tulus untuk memberikan layanan kesehatan 

seluasnya kepada masyarakat, maka ditumbuhkanlah cabang baru dalam 

pohon kebahagian ini. Cabang baru ini bernama rumah sakit Dr. OEN 

SOLO BARU. 
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Berkat prakarsa dan sumbangan awal Djoenaedi Joesoef serta 

hibah tanah seluas 12 hektar dari Kwee Han Tiong (Handoko 

Tjokrosaputro) atas nama keluarga Kwee Som Tjiok dari Batik Keris juga 

kegigihan dalam mencari dana dan kepedulian masyarakat, maka 

pembangunan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU tahap pertama dapat 

dimulai bulan 1991 dan diresmikan tanggal 18 November 1992, dimasa 

mendatang rumah sakit ini direncanakan akan memiliki kapasitas 500 

tempat tidur. Pembangunan fisiknya sangat memperhitungkan tata ruang 

dan suasana lingkungan sekitarnya agar tercipta suasana teduh, bersih, dan 

nyaman. 

Rumah sakit Dr. OEN SOLO BARU mempunyai motto ”Teduh 

untuk Sembuh” . Motto ini diwujudkan secara fisik dalam bentuk 

pembangunan yang berdasarkan konsep Garden Hospital. Ini berarti, dari 

12 hektar lahan yang tersedia, hanya 35 persennya (35%) yang akan 

digunakan untuk keperluan gedung, sedangkan sisanya yang 65 persen 

(65%) untuk taman dan pepohonan rindang. Diharapkan suasana dan 

lingkungan yang sedemikian teduh akan mendukung kesembuhan para 

pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. Disamping 

itu motto tersebut diatas diupayakan pula terwujud melalui perhatian dan 

pelayanan dari seluruh karyawan dalam melayani pasien. 

Tanaman yang ditanam di Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

terdiri dari tanaman umum, tanaman langka dan tanaman obat-obatan. 

Salah satu pohon langka yang dimiliki adalah kigelia pinata, sering 

dijuluki Pohon Sosis karena buahnya besar seperti sosis, yang hanya 
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tumbuh disepanjang sungai Nil, Mesir. Selain itu Rumah sakit Dr. OEN 

SOLO BARU juga memiliki dua pohon Bodhi yang berasal dari Nepal. 

Desain gedung Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU yang 

merupakan gabungan dari desain pasteural Italia dan tradisional Indonesia 

membuat kompleks rumah sakit ini terlihat cantik dengan asrinya taman 

dan rindangnya pepohonan. 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU selalu berupaya memberikan 

layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat luas. Maka selalu 

diusahakan tenaga medis yang memadai: tim dokter yang lengkap mulai 

dari dokter umum, gigi, spesialis hingga sinshe untuk pelayanan akupuntur 

dan pengobatan tradisional Tionghoa, serta dilengkapi dengan peralatan 

kesehatan yang modern. 

Dari seluruh rencana pembangunan yang ada, memang baru 

sebagian yang terwujud pada saat ini. Namun, bila semuanya berjalan 

sesuai rencana, maka kelak Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU akan 

tampil megah dengan Gedung Pusat Layanan Medik, Ruang Bersalin, Bayi 

dan Anak, Ruang Perawatan Khusus Lanjut Usia, Ruang Psikoterapi, 

Bangunan Penunjang Umum, Gedung Akademi Perawatan, serta Gedung 

Mortuari (rumah duka). 

Untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat yang 

membutuhkan, pihak Yayasan telah membangun sebuah rumah sakit 

satelit di desa Sawit, Boyolali, yang diberi nama Rumah Sakit Dr. OEN 

SAWIT. Dengan kegiatan operasional dan manajemen yang ditangani 

langsung dari Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU, diharapkan Rumah 
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Sakit Dr. OEN SAWIT dapat melayani masyarakat desa Sawit, Boyolali 

dan sekitarnya dengan layanan yang bermutu dan terjangkau. 

 

 

Visi, Misi, Nilai Budaya, dan Motto Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

1. Visi 

Menjadi institusi layanan kesehatan pilihan yang mandiri dan terjangkau 

oleh segenap lapisan masyarakat. 

2. Misi  

a. Melaksanakan upaya layanan kesehatan secara paripurna dan bermutu. 

b. Melaksanakan upaya kesehatan yang terjangkau masyarakat luas, 

tanpa membedakan kelompok etnik, suku, agama, aliran kepercayaan, 

aliran politik, dan status ekonomi. 

c. Melaksanakan upaya layanan kesehatan yang bersifat non-profit dan 

dikelola secara sosio-ekonomis. 

d. Mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia). 

e. Menjunjung tinggi kode Etik. 

3. Nilai Budaya 

Kami menjunjung tinggi integritas, hak pasien, manusia, dan organisasi 

pembelajar. 

4. Motto  

’Teduh untuk Sembuh’ 

Struktur Organisasi Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 
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Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan 

pola tetap hubungan-hubungan antar fungsi, bagian, posisi, kedudukan, 

maupun kekuasan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu 

organisasi. Struktur organisasi dapat pula diartikan sebagai kerangka yang 

menunjukan suatu aktivitas dan batasan-batasan saluran kekuasaan, tanggung 

jawab, dan wewenang masing-masing anggotanya. 

Secara garis bersar tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

 

 

FASILITAS dan LAYANAN RS Dr. OEN SOLO BARU 

1. Unit Rawat Jalan 

a. Klinik Umum 

b. UGD 24 jam 

c. Klinik KIA – KB 

d. Klinik Konsultasi Gizi 

e. Klinik Ingin Punya Anak 

f. Klinik Psikologi 

g. Klinik Pijat Bayi  

h. Klinik Spesialis  Bedah: (1) Umum, Tulang, Mulut, Urologi, 

Digestive, Syaraf, Thorax, dan Pem. Darah; (2) Kebidanan & Peny.  

Kandungan; (3) Anak; (4) Penyakit Dalam; (5) Jantung; (6) Paru; (7) 

Syaraf; (8) Jiwa; (9) THT; (10) Mata; (11) Kulit & kelamin; (12) 

Reabilitasi Medik; (13) Andrologi. 

i. Klinik Anti Aging 

j. Klinik Kosmeto Medik 

k. Klinik Edukasi DM 

l. Klinik Tumbuh Kembang 

m. Klinik Memori 
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2. Unit Rawat Inap: 

Kelas Gedung Fasilitas Tiap Ruangan 

VVIP Kwee Han Tiong  
Kebidanan   

· satu tempat tidur 
· kamar mandi dalam 
· AC-TV-telephone 
· lemari es (Hot & 

Cold) 
· surat kabar 
· ruang keluarga, 

ruang makan, dan 
pantry 

VIP 
Kwee Han Tiong  

Kebidanan   

· satu tempat tidur 
· kamar mandi dalam 
· AC-TV-telephone 
· Sofa bed 
· lemari es (Hot & 

Cold) 
· surat kabar 

 

I 
Kwee Han Tiong  

Kebidanan   

· dua tempat tidur 
(sekat gorden) 

· kamar mandi dalam 
· AC-TV-telephone 
· Sofa single 
· lemari es  
· surat kabar 

 

II A 
Kwee Han Tiong  

Kebidanan   

· tiga tempat tidur 
· kamar mandi dalam 
· AC-TV 

II B 
Tjan Khee Swan 

Kebidanan 

· tiga tempat tidur 
· AC 
· TV 

 

II C 
Tjan Khee Swan 

Kebidanan 
· tiga tempat tidur 

(sekat gorden) 

III 
Tjan Khee Swan 

Kebidanan 
· delapan tempat 

tidur 
- kamar Bersalin 
- kamar bayi 
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3. Unit Rawat Intensif 

a. ICU (Intensive Care Unit) 

b. ImCU (Intermediate Care Unit) 

4. Fasilitas Penunjang Medik: (1) Helical CT Scanning; (2) Radiologi / 

Rontgen: kontras dan nonkontras; (3) EEG (Electro Encephalography, 

memeriksa aktivitas listrik sel syaraf otak); (4) USG (Ultra Sonografi) 3D / 

4D; (5) Endoskopi & Kolonoskopi untuk tujuan pemeriksaan maupun 

pengobatan saluran pencernaan; (6) Cryoterapi; (7) Antiphlogistik untuk 

meningkatkan kesuburan pada wanita; (8) Fisioterapi; (9) Inst. Farmasi 24 

jam; (10) Laboratorium dan Bank darah 24 jam; (11) Kamar operasi dan 

R. Pulih sadar; (12) CSSD (pusat sterilisasi alat); (13) Pelayanan 

Ambulance; (14) PLRS: Home Health Care (HHC): pemerikasaan dan 

perawatan di rumah; (15) Kamar jenazah; (16) Inst. Gizi; (17) Rekam 

medik. 

5. fasilitas umum: mushola, satpam, parkiran, kantin umum, toko, wartel. 

 

Rencana Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dalam 10 tahun 

mendatang 

Sesuai dengan kemajuan zaman, maka akan ditingkatkan terus sistem 

teknologi informasi yang mendukung bersamaan pula dengan peningkatan 

kerjasama dengan rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan 

demikian diharapkan rumah sakit dan sarana-sarana pendidikan dalam 

lingkungan Yayasan Kesehatan Panti Kosala dapat menjadi Model bagi rumah 

sakit lainnya. Sesuai dengan arti logo Yayasan Kesehatan Panti Kosal ”Teduh 
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untuk Sembuh”, yang berarti tempat yang teduh, nyaman untuk mencapai 

kesembuhan. Dengan pohon kebahagiaan ini diharapkan tumbuh menjadi 

pohon kebahagiaan yang rindang dan besar untuk dapat melayani kesehatan 

masyarakat. 

Adapun rencana pengembangan 10 tahun mendatang rumah sakit 

meliputi sebagai berikut: 

1. Peningkatan SDM 

a. Studi lanjut dokter purna waktu (profesi dan manajerial). 

b. Studi lanjut paramedis (program S1, D3 khusus, Workshop, dll). 

c. Kerjasama dengan Luar Negeri. 

2. Peningkatan sarana fisik: 

a. Pembangunan gedung baru. 

b. Renovasi bangunan yang sudah tidak memadahi. 

3. Penambahan dan peningkatan (regenerasi) peralatan medis: 

a. Whole Body Scaning. 

b. Ultrasonograpy. 

c. Heamodialisa. 

d. MRI. 

e. EEG. 

4. Peningkatan pelayanan: 

a. Eye Centre. 

b. Katerisasi Jantung. 

c. Transplantasi Gijal. 

d. Home stay ”LANSIA” 
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e. Klinik spesialisasi & syaraf spesialis. 

f. Panti Wreda. 

g. Bantuan Kemanusian Masyarakat. 

5. Peningkatan informasi teknologi 

a. Sisitem Komputeri Terpadu. 

b. VIMEC. 

 

Hal-hal yang menjadi nilai tambah RS Dr. OEN SOLO BARU 

1. Memiliki 5 orang dokter spesialis purna waktu (penyakit dalam, bedah, 

kebidanan dan penyakit kandungan, anak dan anesthesia) yang diharapkan 

dapat mempercepat pelayanan RS Dr. OEN SOLO BARU. 

2. Pemberian jaminan antrian kelas: apabila pada saat pertama kali mendaftar 

modok tidak mendapatkan kelas yang diinginkan, maka selama 2 hari 

pertama pasien akan menempati kelas tertentu dimana tarif kemar dihitung 

sesuai tarif kelas yang ditempati. Dan apabila pada hari ke 3 masih belum 

mendapat kelas yang diinginkan maka beaya kamar mulai hari ke 3 akan 

diperhitungkan sesuao tarif kelas yang diinginkan. Catatan: jika kelas yang 

diinginkan sudah tersedia tetapi pasien menolak pindah maka tarif hari ke 

3 dan seterusnya dihitung sesuai tarif kelas yang ditempati. 

3. Beaya kamar untuk setiap pasien yang mondok akan dihitungkan sesuai 

dengan jumlah jam lamanya mondok. 

4. Adanya beberapa produk paker layanan kesehatan yang diharapkan dapat 

memberikan kepastian beaya bagi pasien (misal: paket berobat poli umum, 

bersalin, khitan, dan amandel, dll). 
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B. Analisis Deskriptif Pasien 

Dalam hal ini akan disajikan hasil analisis dan pengolahan data, hal ini 

bertujuan untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini. 

Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis deskriptif pasien, uji validitas, dan 

uji reliabilitas. 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik 

responden. Besarnya peluang elemen populasi dalam penelitian ini untuk 

terpilih sebagai subjek sampel tidak diketahui jumlahnya, sehingga sampel 

yang diambil dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling.  

Dengan melihat karakteristik populasi yang ada dan tujuan penelitian 

maka penentuan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode porposive sampling, dimana responden dalam 

penelitian ini adalah pasien yang sedang atau pernah melakukan rawat inap di 

Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU, dengan persyaratan tertentu.  

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan 

mengambil sampel sebanyak 250 responden dan yang bisa dioleh sebanyak 

234 responden, 16 responden kuesioner tidak bisa diolah karena tidak 

memenuhi kriteria analisis (terdapat jawaban lebih dari yang ditentukan, tidak 

lengkapan dalam mengisi data diri, mengenai batasan waktu lebih dari 

ketentuan - lebih dari enam bulan). Deskripsi responden yang diambil dalam 

hal ini adalah jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan 

tingkat pendidikan, pembatasan waktu.  

 
Tabel IV.1 

Deskripsi Jenis Kelamin Responden 
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Jenis kelamin 

Frekuensi 

(Responden) 

Persentase  

Laki-laki 163 69,66% 

Perempuan 71 30,34% 

Jumlah 234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa respoenden pengguna jasa 

pelayanan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU yang paling banyak 

didominasi oleh responden laki-laki dengan frekuensi 163 responden atau 

69,66% dan 77 responden atau 30,34% adalah responden perempuan.  

 

Tabel IV.2 
Deskripsi Usia Responden 

 
 

Usia (tahun) 

Frekuensi 

(Responden) 

Persentase  

16-25 20 8,55% 

26-35 35 14,95% 

36-45 80 34,19% 

46-55 92 39,32% 

>55 7 2,99% 

Jumlah  234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa responden berusia antara 

46-55 tahun adalah responden pengguna jasa Rumah Sakit Dr. OEN SOLO 

BARU paling banyak dengan jumlah 92 responden atau 39,32%, sedangkan 

responden dengan usia lebih dari (>) 50 tahun dengan jumlah sebesar 7 
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responden atau 2,99% merupakan responden paling sedikit dari keseluruhan 

jumlah responden. 

 

Tabel IV.3 
Deskripsi Jenis Pekerjaan Responden 

 
Jenis  

Pekerjaan 

Frekuensi 

(Responden) 

Persentase  

Pelajar/ Mahasiswa 25 10,68% 

Swasta 60 25,64% 

Wiraswasta  40 17,09% 

PNS 80 34,19% 

Purnawirawan/ Pensiunan 9  3,85% 

Dll  20 8,55% 

Jumlah  234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden pengguna jasa 

pelayanan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU terbanyak dengan jenis 

pekerjaan sebagai PNS dengan jumlah responden sebesar 80 responden atau  

34,19% dan responden Purnawirawan sebesar 9 responden atau 3,85% sebagai 

responden terkecil. 

 

Tabel IV.4 
Deskripsi Tingkat Pendidikan Responden 

 
Tingkat 

Pendidikan 

Frekuensi 

(Responden) 
persentase 

SD 10 4,27% 
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SLTP 25 10,69% 

SLTA 74 31,63% 

Akademi (D1 / D2 /D3 / D4) 40 17,09% 

Sarjana (S1 / S2 / S3) 85 36,32% 

Jumlah 234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa responden pengguna jasa 

pelayanan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU terbanyak adalah responden 

dengan tingkat pendidikan sebagai sarjana sebesar 85 responden atau 36,32% 

dan responden dengan tingkat pendidikan sebagai SD sebesar 10 responden 

atau 4,27% merupakan jumlah yang paling kecil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel IV.5 
Deskripsi Penghasilan Responden 

 
Tingkat  

Penghasilan  

Frekuensi 

(Responden) 

persentase 

< Rp 1000.000 68 29,06% 

Rp 1000.001- Rp 3000.001 118 50,43% 

Rp 3000.001-Rp 5000.000 36 15,38% 
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>Rp 5000.001 12 5,13% 

Jumlah  234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU yang memiliki 

penghasilan sebesar Rp 1000.000 – Rp 3000.001 merupakan jumlah 

responden terbanyak dengan jumlah 118 responden atau 50,43% sedangkan 

penghasilan sebesar > Rp 5000.000 adalah responden dengan jumlah pasien 

paling kecil (sedikit) yaitu sebesar 12 responden atau 5,13%. 

 

Tabel IV.6 
Deskripsi Batasan Waktu Responden 

 
Waktu   Frekuensi 

(Responden) 

persentase 

Lebih dari 6 bulan  (> 6bulan) 9 3,85% 

Kurang dari 6 bulan  (< 6bulan) 225 96,15% 

Jumlah  234 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2009 

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa waktu kurang dari 6 

bulan (< 6bulan) jumlah responden sebanyak 225 responden atau 96,15% 

sedangkan lebih dari 6 bulan (> 6bulan) jumlah respondennya sebanyak 9 

responden atau 3,85%. 

 

C. Uji Kualitas Data  
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Penggunaan Structural Equation Modeling (SEM) dalam kajian 

perilaku pengguna semakin popular sebagai peralatan statistik untuk menguji 

berbagai hubungan dalam suatu model (Fornell & Bookstein, 1982; Kalafatis, 

Pollard, East & Tsogas, 1999; Salisbury, Pearson, Pearson & Miller, 2001, 

Loicono, Watson & Goodhue, 2002). Ia memiliki fungsi yang lebih baik 

dibandingkan dengan teknik multivariat lainnya seperti  multiple regression, 

path analysis, dan factor analysis (Maruyama & McGarvey, 1980). Berbeda 

dengan teknik multivariat, SEM dapat menguji antara beberapa variabel 

bersandar secara serentak (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998; Cheng, 

2001). SEM telah digunakan dengan sukses dalam menganalisis 

permasalahan-permasalahan dalam kajian ilmu sosial (Joreskog & Sorbom, 

1982). Untuk menganalisis, mengevaluasi validitas dan kausalitas antar 

konstruk dari model perilaku niat (Arbukle & Wothke, 1999). 

1. Analisis Konfirmatori Faktor (CFA) 

Untuk menilai kemantapan model, dilakukan analisis konfirmatori 

faktor (confirmatory factor analysis = CFA) pada langkah pertama analisis 

data (Bentler, 1982; Chi & Duda, 1995; Doll, Hendrickson & Deng, 1998) 

. SEM adalah suatu pendekatan analisis konfirmatori faktor yang cukup 

baik. SEM telah banyak diaplikasikan peneliti dalam pemanfaatan model 

TPB dan TAM dengan sukses. Sebagai contoh, Shim dkk (2000), 

Armitage & Conner (2001), dan Mathieson, dkk (2001). Hasil analisis 

konfirmatori faktor dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:  
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Berdasarkan Gambar di atas, keseluruhan indikator telah dilakukan 

pengujian atas konfirmatori faktor (CFA) dengan menggunakan berbagai 

kriteria, yaitu Chi-square, Chi-square/degree of fredom (CMIN/DF), 

goodness-of-fit index (GFI), adjusted goodness-of-fit index (AGFI), 

comperative fit index (CFI), dan root mean square residual (RMSR). 

Tabel IV.7 
Analisis menyeluruh Goodness-of-Fit model dengan menggunakan 

Gambar 4.2  Model  Analisis Konfirmatori Faktor (CFA) 
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Indeks Fit untuk Analisis Konfirmatori Faktor (CFA) 
 

Indeks Model goodness-of-fit Nilai yang 
direkomendasi

kan 

Hasil yang 
diperoleh 

dalam kajian 

Ket 

Chi-square 
Chi-square probability 
Chi-square/degree of fredom  (CMIN/DF) 
Goodness-of-fit index (GFI) 
 Tucker-Lewis Index (TLI)  
Comparative fit index (CFI) 
Adjusted goodness-of-fit index (AGFI)       
Root mean square residual (RMSR) 

Nilai kecil 
> 0,05 

00,2£  
³ 0,90 
³ 0,90 
³ 0,90 
³ 0,90 
£ 0,08 

134,449 
0,546 
0,981 
0,943 
1,008 
1,000 
0,920 
0,000 

Fit 
Fit 
Fit 
Fit 
Fit 
Fit 
Fit 
Fit 

Sumber : Data primer yang diolah: 2009 

 

Tabel IV.7 menunjukkan ringkasan hasil yang diperoleh dalam 

kajian dan nilai yang direkomendasikan untuk mengukur fit-nya model. 

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel IV.7, semua persyaratan minimum 

model fit terpenuhi oleh hasil pengukuran SEM.   

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk 

Pengujian validitas dalam penelitian menggunakan convergent 

validity atau validitas konvergen. Validitas konvergen dapat dinilai dari 

measurement model yang dikembangkan dalam penelitian dengan 

menentukan apakah setiap indikator yang diestimasikan secara valid 

mengukur dimensi dari konsep yang diujinya. Sebuah indikator dimensi 

menunjukkan validitas konvergen yang signifikan apabila koefisien 

variabel indikator itu lebih besar dari dua kali standar errornya (Anderson 

& Gerbing dalam Ferdinand, 2005: 187). Bila setiap indikator memiliki 

critikal ratio (C.R) yang lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), 

hal ini menunjukkan bahwa indikator itu secara valid mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam model yang disajikan. Reliabilitas konstruk 
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dinilai dengan menghitung indeks reliabilitas instrumen yang digunakan 

(composite reliability) dari model SEM yang dianalisis. Nilai batas yang 

digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima 

adalah 0,70, walaupun angka itu bukanlah sebuah ukuran yang “mati”. 

Artinya, bila penelitian yang dilakukan bersifat eksploratori, maka nilai 

dibawah 0,70 pun masih dapat diterima sepanjang disertai dengan alasan-

alasan empirik yang terlihat dalam proses eksplorasi. Nunally dan 

Bernstein, (1994) dalam Ferdinand, (2005: 193) memberikan pedoman 

yang baik untuk menginterpretasikan indeks reliabilitas. Mereka 

menyatakan bahwa dalam penelitian eksploratori, reliabilitas yang sedang 

antara 0,5 – 0,6 sudah cukup untuk menjustifikasi sebuah hasil penelitian. 

Berikut ini adalah hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk masing-masing variabel penelitian: 

 

 

 

a. Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel kualitas pelayanan dengan menggunakan 

bantuan program komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel IV.8 
Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan 

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Kualitas      
Tangi 1.000    

Emph .983 .345 2.849 .004 

0,777 
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Assur 1.999 .642 3.112 .002 
Resp 1.729 .581 2.974 .003  
Relia -.118 .150 -.783 .434  

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Pada tabel IV.8 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

kualitas pelayanan menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio 

(C.R) yang lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator variabel kualitas pelayanan yang 

digunakan adalah valid. Adapun perhitungan reliabilitas konstruk di 

atas menunjukkan bahwa besar construct reliability adalah 0,777 lebih 

besar dari batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat 

reliabilitas yaitu 0,50 - 0,60. Sehingga item-item yang ada reliabel atau 

handal untuk mengukur variabel kualitas pelayanan. 

 

 

 

b. Citra  

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel citra dengan menggunakan bantuan program 

komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 

Tabel IV.9 
Validitas dan Reliabilitas Citra 

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Citra     
C1 1.000    

C2 .895 .209 4.279 *** 

C3 .948 .235 4.039 *** 

0,799 

C4 .917 .221 4.158 ***  
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Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

citra menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio (C.R) yang lebih 

besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat disimpulkan 

bahwa indikator variabel citra yang digunakan adalah valid. Adapun 

perhitungan reliabilitas konstruk di atas menunjukkan bahwa besar 

construct reliability adalah 0,799 lebih besar dari batas yang 

digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yaitu 0,50 - 0,60. 

Sehingga item-item yang ada reliabel atau handal untuk mengukur 

variabel citra. 

c. Kepuasan  

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel kepuasan pasien dengan menggunakan 

bantuan program komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel IV.10 
Validitas dan Reliabilitas Kepuasan  

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Kepuasan      
K2 1.000    
K1 .760 .223 3.403 *** 

0,663 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 
Pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

kepuasan pasien menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio 

(C.R) yang lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator variabel kepuasan yang digunakan adalah 
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valid. Adapun perhitungan reliabilitas konstruk di atas menunjukkan 

bahwa besar construct reliability adalah 0,663 lebih besar dari batas 

yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yaitu 0,50 - 

0,60. Sehingga item-item yang ada reliabel atau handal untuk 

mengukur variabel kepuasan pasien. 

d. Kepercayaan  

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel kepercayaan dengan menggunakan bantuan 

program komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.11 
Validitas dan Reliabilitas Kepercayaan 

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Kepercayaan     
Kpc1 1.000    
Kpc2 1.309 .694 1.886 .059 

0,661 

Sumber: data primer diolah, 2009 

Pada tabel IV.11 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

kepercayaan menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio (C.R) 

yang lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator variabel kepercayaan yang digunakan 

adalah valid. Adapun perhitungan reliabilitas konstruk di atas 

menunjukkan bahwa besar construct reliability adalah 0,661 lebih 

besar dari batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat 

reliabilitas yaitu 0,50 - 0,60. Sehingga item-item yang ada reliabel atau 

handal untuk mengukur variabel kepercayaan. 

e. Komitmen  
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Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel komitmen dengan menggunakan bantuan 

program komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 

Tabel IV.12 
Validitas dan Reliabilitas Komitmen 

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Komitmen      
Ko4 1.000    
Ko3 1.286 .254 5.061 *** 

0,799 

Ko2 1.167 .236 4.937 ***  
Ko1 1.044 .209 5.003 ***  

Sumber: data primer diolah, 2009 

 
Pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

komitmen menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio (C.R) yang 

lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator variabel komitmen yang digunakan 

adalah valid. Adapun perhitungan reliabilitas konstruk di atas 

menunjukkan bahwa besar construct reliability adalah 0,799 lebih 

besar dari batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat 

reliabilitas yaitu 0,50 – 0,60. Sehingga item-item yang ada reliabel atau 

handal untuk mengukur variabel komitmen. 

f. Loyalitas 

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas 

konstruk untuk variabel loyalitas dengan menggunakan bantuan 

program komputer Amos 5, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 

Tabel IV.13 
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Validitas dan Reliabilitas Loyalitas 

Konstruk Estimate S.E. C.R. p Reliabilitas 

Loyalitas      
L1 1.000    
L2 1.045 .258 4.057 *** 

0,666 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 
Pada tabel IV.13 menunjukkan bahwa semua indikator tentang 

loyalitas menghasilkan nilai estimasi dengan critical ratio (C.R) yang 

lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator variabel loyalitas yang digunakan adalah 

valid. Adapun perhitungan reliabilitas konstruk di atas menunjukkan 

bahwa besar construct reliability adalah 0,666 lebih besar dari batas 

yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yaitu 0,50 – 

0,60. Sehingga item-item yang ada reliabel atau handal untuk 

mengukur variabel loyalitas. 

D. Ukuran Sampel.  

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 250 dan dari seluruh 

kuesioner yang disebar, seluruhnya kembali serta yang dapat diolah sejumlah 

234 responden. Jumlah ini memenuhi prosedur Maximum Likelihood 

Estimation yaitu penarikan sampel antara 100-200 sampel (Ghozali, 2005).  

Sampel yang harus dipenuhi dalam model SEM ini berjumlah minimal 

5 kali jumlah parameter yang akan diestimasi (Hair et. al. dalam Ferdinand, 

2002). Namun apabila jumlah sampel yang terlalu banyak dan tidak 

memungkinkan  untuk dilakukan penarikan sampel seluruhnya, maka 

penelitian akan menggunakan rekomendasi untuk menggunakan maksimun 
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likelihood yaitu penarikan sampel antara 100-400 sampel (Hair et al, 1998 

dalam Mukhlas , 2008). 

 

E. Normalitas Data  dan Outlier  

Seperti pada kebanyakan metode statistik lainnya, SEM  juga 

mensyaratkan data berdistribusi normal. Jika data berditribusi sangat tidak 

normal (non normal), hasil analisis dikhawatirkan menjadi bias. Demikian 

pula jika ada sejumlah data yang mempunyai nilai jauh di atas atau jauh di 

bawah rata-rata yang ada. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas yang dilakukan pada SEM  mempunyai dua 

tahapan. Pertama adalah pengujian normalitas untuk setiap variabel, 

sedangkan tahap kedua adalah pengujian normalitas data semua variabel 

secara bersama-sama, yang disebut multivariate normality. Hal itu 

disebabkan jika setiap variabel normal secara individu, tidak berarti jika 

diuji secara bersama-sama (multivariate) juga pasti berdistribusi normal.  

Adapun ketentuan data berdistribusi normal atau tidak, kita dapat 

membandingkan hasil pengujian normalitas melalui program AMOS pada 

lampiran assessment of normality  dengan ketentuan apabila angka c.r. 

skewness, dan c.r kurtosis ada di antara -2,58 sampai + 2,58 maka data 

dapat dikatakan normal. Berikut hasil uji normalitas data akan ditampilkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel. IV.14 

Assessment of Normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
kp1 1.000 4.000 -.210 -1.312 -.011 -.034 
kp2 1.000 4.000 -.258 -1.612 -.094 -.294 
ko1 2.000 4.000 -.345 -2.152 -.719 -2.244 
ko2 1.000 4.000 -.374 -2.336 -.305 -.951 
ko3 1.000 4.000 -.384 -2.401 -.266 -.829 
ko4 1.000 4.000 -.169 -1.058 -.455 -1.420 
l2 1.000 4.000 -.602 -3.760 -.160 -.501 
l1 1.000 4.000 -.362 -2.260 .038 .118 
kpc2 2.000 4.000 -.178 -1.113 -.552 -1.723 
kpc1 1.000 4.000 -.337 -2.104 -.248 -.774 
c4 1.000 4.000 -.372 -2.324 .066 .206 
c3 1.000 4.000 -.304 -1.899 -.390 -1.217 
c2 2.000 4.000 -.082 -.510 -.396 -1.236 
c1 1.000 4.000 -.371 -2.316 .290 .907 
Relia 4.000 8.000 .677 4.227 .217 .679 
Resp 6.000 12.000 .789 4.927 .305 .951 
Assur 7.000 12.000 .953 5.949 -.140 -.436 
Emph 4.000 8.000 .230 1.435 .229 .715 
Tangi 9.000 16.000 .956 5.971 .640 1.998 
Multivariate     9.143 2.475 

Sumber : Data primer yang diolah: 2009 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa angka c.r skewness,  c.r 

kurtosis, maupun cr multivarite terdapat beberapa rata-rata antara -2,58 

sampai +2,58 yang berati data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Nilai cr kurtosis pada multivariate sebesar 2,475 berada antara batas -2,58 

sampai +2,58 maka secara bersama-sama sebaran data variabel tidak ada 

masalah atau dikatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu pengujian 

outlier tidak perlu dilakukan (Santoso,2007: 81). 

2. Uji Outlier 

Seperti telah diketahui bahwa sebaran data dalam model ini 

berdistribusi normal, akan tetapi untuk lebih detailnya peneliti melakukan 

uji outlier dalam penelitian ini, adapun hasil analisis uji outlier dengan 
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ketentuan apabila nilai observasi memiliki nilai p1 dan p2 < 0,05 maka 

data dikatakan mengalami outlier (data outlier). 

Hasil uji outlier atau Mahalanobis distance (pada lembar lampiran 

hasil uji Mahalanobis distance) diketahui bahwa seluruh variabel tidak ada 

yang memiliki nilai p1 dan  p2 < 0,05, walaupun terdapat enam nilai 

observasi pada p1 yang memiliki nilai < 0,05 akan tetapi nilai p2 jauh > 

dari 0,05. Sehingga data observasi dalam model dianggap tidak outlier 

(Santoso,2007: 81).   

 

F. Penilaian Model Fit Struktural 

Menilai model fit adalah sesuatu yang kompleks dan memerlukan 

perhatian yang besar. Suatu indek yang menunjukkan bahwa model adalah fit 

tidak memberikan jaminan bahwa model memang benar-benar fit. Sebaliknya, 

suatu indeks fit yang menyimpulkan bahwa model adalah sangat buruk, tidak 

memberikan jaminan bahwa model tersebut benar-benar tidak fit. Dalam 

SEM, peneliti tidak boleh hanya tergantung pada satu indeks atau beberapa 

indeks fit. Tetapi sebaiknya pertimbangan seluruh indeks fit.  

Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur 

atau menguji hipotesis mengenai model (Hair et al., 1995; joreskog & 

Sorbom, 1989; Long, 1983; Tabachnick & Fidell, 1996 dalam Ferdinand, 

2002). Umumnya terhadap berbagai jenis fit index yang digunakan untuk 

mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data 

yang disajikan. Peneliti diharapkan untuk melakukan pengujian dengan 

menggunakan beberapa fit index untuk mengukur kebenaran model yang 
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diajukannya. Berikut ini adalah hasil pengujian indeks kesesuaian dan cut-off 

valuenya untuk digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak. 

 
Tabel IV.15 

Evaluasi Goodness-of-fit Indicies  

Indeks  
Model goodness of fit 

Cut-off  
Value * 

Hasil  
Model 

Kesimpulan  

Chi Square *** Diharapkan 
kecil 

157,581 Fit 

Probabilitas  Chi Square (p) > 0,05 0,191 Fit 
Goodness of fit index (GFI) > 0,90 0,932 Fit 
Adjusted goodness of fit index (AGFI) ** > 0,90 0,910 Fit  
Comparative fit index (CFI) > 0,90 0,963 Fit  
Root mean square error approximation 
(RMSEA) 

< 0,08 0,021 Fit 

Tucker-Lewis Index (TLI) > 0,90 0,956 Fit 
CMIN/DF < 2,00 1,102 Fit  

Sumber: data primer diolah, 2009 

Tabel IV.15 menunjukkan ringkasan hasil yang diperoleh dalam kajian 

dan nilai yang direkomendasikan untuk mengukur fit-nya model. Seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel di atas, dari delapan persyaratan minimum model fit 

semua terpenuhi oleh hasil pengukuran SEM. Mengikut Salisbury, dkk (2001), 

Cheng, 2001; Hu, dkk (1999), Segars & Grover (1993) merekomendasikan 

AGFI minimum ³0,80.  

Dalam pengujian Chi-Square, nilai x2 yang tinggi menunjukkan 

korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata 

sehingga menghasilkan probabilitas yang kecil. Sebaliknya, nilai chi-square 

yang rendah dan menghasilkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 akan 

mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara observasi dengan 

prediksi. Chi-Square sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Nilai x2 pada 
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penelitian ini sebesar 157,581 dengan probabilitas 0,191 menunjukkan bahwa 

model penelitian yang diajukan dapat diterima. 

Goodness of Fit Index (GFI) mencerminkan tingkat kesesuaian model 

secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang 

diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya. Nilai GFI berkisar antara 0 – 1, 

dimana 0 menunjukkan poor fit dan 1 menunjukkan perfect fit. Dengan tingkat 

penerimaan yang direkomendasikan > 0,9 dapat disimpulkan bahwa model 

penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan nilai GFI sebesar 

0,932. 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) adalah pengembangan dari 

GFI yang disesuaikan dengan rasio degree of freedom dari model yang 

diusulkan dan degree of freedom dari null model. Nilai AGFI dalam model ini 

adalah 0,910 menunjukkan bahwa model dinilai cukup. 

Comparative Fit Index (CFI) adalah indeks kesesuaian incremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan null model. Besaran indeks ini 

dalam rentang 0 sampai 1 dan nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model 

memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk 

dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif dengan besarnya sampel dan 

kurang dipengaruhi oleh kerumitan model. Dengan memperhatikan nilai yang 

direkomendasikan yaitu > 0,9; maka nilai CFI sebesar 0,963 menunjukkan 

bahwa model ini memiliki kesesuaian yang baik. 

The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) adalah 

ukuran yang digunakan untuk memperbaiki kecenderungan statistik chi-square 

yang sensitif terhadap jumlah sampel yang besar. Nilai penerimaan yang 
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direkomendasikan < 0,08; nilai RMSEA model sebesar 0,021 menunjukkan 

tingkat kesesuaian yang baik.  

Tucker Lewis Index (TLI) adalah indeks kesesuaian incremental yang 

membandingkan model yang diuji dengan null model. Nilai yang 

direkomendasikan > 0,90 Dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan 

menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan nilai TLI sebesar 0,956 

Normed Chi-Square (CMIN/DF) adalah nilai yang diperoleh dari 

pembagian nilai chi-square terhadap degree of freedom. Indeks ini mengukur 

hubungan goodness-of-fit model dengan jumlah koefisien-koefisien estimasi 

yang diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. Nilai CMIN/DF pada 

model ini adalah 1,102 menunjukkan bahwa model penelitian ini bagus. 

Berdasarkan keseluruhan pengukuran goodness-of-fit  model penelitian 

setelah proses modifikasi tersebut di atas, mengindikasikan bahwa model yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Setelah model penelitian dapat diterima, sub bahasan berikutnya akan 

menjelaskan analisis uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

 
G. Uji Hipotesis - Analisis Kausalitas dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah kriteria goodness of fit model struktural yang diestimasi dapat 

terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah analisis terhadap hubungan-

hubungan struktural model (pengujian hipotesis). Hubungan antar konstruk 

dalam hipotesis ditunjukkan oleh nilai regression weights.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis tingkat signifikansi 

hubungan kausalitas antar konstruk dalam model yang didasarkan pada nilai 

C.R (z-hitung) lebih besar dari atau sama dengan nilai z-tabel (z-hitung ³ z-
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tabel). Pada jumlah 234  responden maka nilai z tabel untuk masing-masing 

tingkat signifikansi adalah: (1) 1%= 2,56, (2) 5%= 1,96, (3) 10%= 1,645 

 

1. Analisis Kausalitas 

Analisis kausalitas dilakukan guna mengetahui hubungan antara 

variabel. Pada penelitian ini diharapan dengan adanya pengujian kausalitas 

dapat mengetahui pengaruh yang terjadi antara citra, kepercayaan, 

kepuasan, dan komitmen terhadap loyalitas dengan kualitas pelayanan 

sebagai variabel mediasi. 

Tabel berikut ini menunjukkan nilai regression weights dari variabel 

variabel yang diuji hubungan kausalitasnya. Adapun hasil perhitungannya 

disajikan dalam gambar dan tabel  sebagai berikut: 
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Tabel IV.16 

Hasil Pengujian Kausalitas 
 

Hubungan Variabel Estimate S.E. C.R. P 
Kepuasan <--- Kualitas_Pelayanan .429*** .166 2.577 .010 
Citra <--- Kualitas_Pelayanan .146 .099 1.465 .143 
Kepercayaan <--- Kualitas_Pelayanan .043 .083 .512 .609 
Komitmen <--- Kepuasan .488*** .174 2.806 .005 
Loyalitas <--- Kepercayaan .213 .193 1.105 .269 
Loyalitas <--- Citra -.125 .129 -.973 .331 
Loyalitas <--- Kualitas_Pelayanan .446** .207 2.150 .032 
Loyalitas <--- Kepuasan -.244 .283 -.863 .388 
Loyalitas <--- Komitmen .438** .183 2.402 .016 

Gambar 4.3  Model Persamaan Struktural (SEM) 
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Sumber : Data primer yang diolah: 2009 

Keterangan: *** sigifikan pada level 1% (0,01) 
                     **   signifikan pada level 5% (0,05) 
                      *    signifikan pada level 10% (0,1) 

 
 

2. Pembahasan hasil penelitian: 

a. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas 

Hasil analisis model struktural menunjukkan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas (CR 

= 2,150; SE = 0,207). Dengan demikian, menunjukkan bahwa H1 

didukung pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aryotedjo 

(2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang 

diberikan, maka konsumen akan merasa semakin tinggi kepuasannya. 

Tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Karsono (2007) 

manunjukkan kualitas pelayanan tidak signifikan mempengaruhi 

loyalitas (pelanggan).  

b. Hubungan Citra dengan Loyalitas 

Hasil analisis menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara 

citra dengan loyalitas (CR = -0,973, SE = 0,129). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 tidak didukung  pada tingkat signifikansi α = 

0,1.  

 Berdasarkan observasi, citra tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas karena responden dalam penelitian ini 

mengasumsikan bahwa: 
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Kesalahan yang dilakukan pihak luar – dilimpahkan pada Rumah Sakit 

Dr. OEN SOLO BARU (jasa cleaning servic,lantainya licin atau 

catering- makanannya tidak enak).  

c. Hubungan Kepuasan dengan Loyalitas 

Hasil analisis menunjukkan hubungan kepuasan secara negatif 

tidak mempengaruhi loyalitas (CR = -0,863, SE = 0,283). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 tidak didukung  pada tingkat signifikansi α 

= 0,1. 

 Berdasarkan observasi, kepuasan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas karena: 

1). Kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO 

BARU mampu menjadikan pasien puas, tetapi apabila terdapat RS 

lain yang menawarkan tarif (biaya) lebih rendah pasien yang 

bersangkutan akan beralih, hal ini terjadi karena tingkat loyalitas 

pasien didasarkan pada tarif (biaya) yang pasien keluarkan. 

2). High contect. Apabila dalam Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

pasien sudah puasan terhadap dokter X, maka bila dokter ini keluar 

dari Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU (misalnya: pindah atau 

buka praktek sendiri di rumah), hal ini bisa mengakibatkan 

lunturnya loyalitas pasien bila dilakukan tanpa pemberitahuan 

kepada pasien, bila pasien tidak mengetahuinya. 

d. Hubungan antara Kepercayaan dengan Loyalitas 
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Kepercayaan secara positif tidak mempengaruhi loyalitas (CR 

= 1,105; SE = 0,193). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 tidak 

didukung  pada tingkat signifikansi α = 0,1.  

Berdasarkan observasi, kepercayaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas disebabkan: 

Kepercayaan yang selama ini telah terbentuk oleh pasien belum 

mampu menjadikan pasien loyal pada Rumah Sakit Dr. OEN SOLO 

BARU. Awalnya pasien percaya mengenai penetapan tarif dari Rumah 

Sakit Dr. OEN SOLO BARU, namun bila ada rumah sakit lain yang 

mampu menawarkan tarif lebih murah pasien akan berpindah. Misal: 

RSUD Dr. Moeardi priksa spesialis hanya Rp 40.000,- sedangkan RS 

Dr. OEN SOLO BARU Rp 50.000,-. 

e. Hubungan antara Komitmen dengan Loyalitas   

Hasil analisis model struktural menunjukkan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara komitmen dengan Loyalitas (CR = 

2,402; SE = 0,183). Dengan demikian, menunjukkan bahwa H5 

didukung pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aryotedjo 

(2005) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi komitmen pelanggan, 

maka loyalitas pelanggan semakin meningkat. 

f. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Citra 

Kualitas pelayanan secara positif tidak mempengaruhi citra 

(CR = 1,465; SE = 0,099). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 tidak 

didukung  pada tingkat signifikansi α = 0,1.  
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Berdasarkan observasi, kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap citra karena: 

Persentase Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU dokter  muda 

dibandingkan dokter senior lebih banyak (70:30)%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pasien dikemudian hari akan memberikan 

’label’ bahwa dokter-dokter Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

coba-coba (pelayanan tidak optimal).  

g. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepercayaan 

Hasil analisis menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara 

kualitas pelayanan dengan kepercayaan (CR = 0,512; SE = 0,083). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 tidak didukung  pada tingkat 

signifikansi α = 0,1.  

Berdasarkan observasi, kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepercayaan karena: 

1). Persentase dokter  muda Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

dibandingkan dengan dokter senior (70:30)%. Hal ini menjadikan 

pasien dikemudian hari akan memberikan kesan bahwa dokter-

dokter Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU belum banyak 

pengalaman, pada hal untuk kesehatan asumsi pasien hal ini 

penting dan dilakulan oleh dokter yang banyak pengalaman. 

2). Status quo, masih banyak ditemui budaya masyarakat yang takut 

ke rumah sakit (tak terkecuali Rumah Sakit Dr. OEN SOLO 

BARU), hal ini diperkuat oleh liputan media yang banyak 

menginformasikan mengenai  malpraktek.  
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h. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap kepuasan (CR = 2,577; SE = 0,166). Dengan demikian, 

menunjukkan bahwa H8 didukung pada tingkat signifikansi α = 0,001. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Karsono 

(2007) yang menjelaskan semakin tinggi kualitas pelayanan maka 

semakin tinggi pula kepercayaan.  

i. Hubungan antara Kepuasan dengan komitmen 

Hasil analisis model struktural menunjukkan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kepuasan dengan komitmen (CR = 

2,806; SE = 0,174). Dengan demikian, menunjukkan bahwa H9 

didukung pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aryotedjo 

(2005) yang menjelaskan semakin tinggi kepuasan maka semakin 

tinggi pula komitmen.  

2. Analisis atas Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan pengaruh antara 

konstruk baik langsung, tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. Efek 

langsung (direct effect) tidak lain adalah koefisien dari semua garis 

koefisien dengan anak panah satu ujung. Efek tidak langsung adalah efek 

yang muncul melalui sebuah variabel antara. Efek total adalah efek dari 

berbagai hubungan. Hasil pengujian model di atas menunjukkan efek 

langsung, efek tidak langsung dan efek total sebagai yang dinyatakan 

dalam tabel-tabel berikut ini: 

Tabel IV.17 
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Direct Effect 
 

 
Kualitas 

Pelayanan 
Kepuasan Komitmen Kepercayaan Citra Loyalitas 

Kepuasan 0,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Komitmen 0,000 0,480 0,000 0,000 0,000 0,000 
Kepercayaan 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Citra 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Loyalitas 0,459 -0,194 0,354 0,099 -0,106 0,000 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa terdapat efek langsung dari 

kualitas terhadap kepuasan sebesar 0,556; efek langsung kepuasan 

terhadap komitmen sebesar 0,480; terdapat efek langsung dari kualitas 

pelayanan terhadap kepercayaan sebesar 0,094; dan efek langsung kualitas 

terhadap citra sebesar 0,177. 

 
 
 
 
 

Tabel IV.18 
Indirect Effect 

 

 
Kualitas 

Pelayanan Kepuasan Komitmen Kepercayaan Citra Loyalitas 

Kepuasan_ 
Pelanggan 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Komitmen 0,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Kepercayaan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Citra 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Loyalitas -0,023 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 

Tabel IV.18 menunjukkan bahwa terdapat efek tidak langsung dari 

kualitas pelayanan terhadap komitmen sebesar 0,267. 

 
Tabel IV.19 
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Total Effect 
 

 
Kualitas 

Pelayanan Kepuasan Komitmen Kepercayaan Citra Loyalitas 

Kepuasan_ 
Pelanggan 

0,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Komitmen 0,267 0,480 0,000 0,000 0,000 0,000 
Kepercayaan 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Citra 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Loyalitas 0,436 -0,024 0,354 0,099 -0,106 0,000 

Sumber: data primer diolah, 2009 

 
Tabel IV.19 menunjukkan bahwa terdapat total efek dari kualitas 

terhadap kepuasan sebesar 0,556; demikian juga total efek dari kualitas 

pelayanan terhadap komitmen sebesar 0,267; terdapat total efek dari 

kepuasan terhadap komitmen sebesar 0,480; terdapat total efek dari 

kualitas terhadap kepercayaan sebesar 0,094; dan terdapat total efek dari 

kualitas pelayanan terhadap citra sebesar 0,177. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesimpulan yang diikuti dengan 

implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian. Berikut ini adalah penjelasannya. 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan, kepuasan terhadap komitmen, kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas, dan komitmen terhadap loyalitas secara langsung.  
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap citra, kualitas pelayanan terhadap kepercayaan, 

kepercayaan terhadap loyalitas, citra terhadap loyalitas, dan hasil 

penelitian juga menunjukkan hasil dalam penelitian ini kepuasan tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas.  

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

secara langsung terhadap loyalitas; serta memiliki pengaruh secara tidak 

langsung terhadap loyalitas setelah dimediasi oleh kepuasan dan 

komitmen. Mediasi dari kepuasan langsung terhadap loyalitas menunjukan 

hasil bahwa kepuasan tidak dapat memediasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas tanpa dimediasi lagi oleh komitmen. 

B. Saran 

1. Bidang pemasaran 

Studi ini dapat memberikan pemahaman pada praktisi terhadap 

upaya-upaya untuk meningkatkan loyalitas (pasien) melalui program 

pemasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya  berikut ini:  

a. Bagi pihak rumah sakit: 

1). Bagi pihak Rumah Sakit untuk tetap memperhatikan dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap pasien (melalui: 

prosedur penerimaan yang mudah dan ramah; siap membantu para 

pasien dengan cepat; mempunyai keakuratan dalam mendiaknosis 

penyakit; dan kelengkapan vasilitas dipertahankan). 

2). Kepuasan dan komitmen hendaknya diperhatikan oleh pihak 

Rumah Sakit, karena kedua faktor tersebut saling terkait dalam 
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menumbuh sikap loyal pasien. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara langsung terhadap 

loyalitas; serta memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 

loyalitas setelah dimediasi oleh kepuasan dan komitmen. 

3.) Citra-Loyalitas 

Kotak suara. Rumah Sakit menyediakan kotak suara (bisa berupa 

kotak saran atau lewat media internet- email) terkait dengan 

komplain yang dilontarkan oleh pasien. Tujuannya, supaya pihak 

rumah sakit cepat mengetahui apa yang menjadi keluhan dan 

tanggap dalam mengatasi keluahan tersebut. Masih terkait dengan 

perbaikkan dalam menanggapi keluahan, usahakan apa yang 

menjadi keluhan pasien pihak rumah sakit bersedia mencari solusi 

yang terbaik, selidiki dan bila keluhan pasien terbukti, hendaknya 

pihak rumah sakit bersedia mengganti (sebagai upaya perbaikkan) 

dengan gratis. 

4.) Kepuasan-Loyalitas dan Kepercayaan-Loyalitas 

a.) Terkait masalah rumah sakit lain yang menawarkan tarif lebih 

rendah. Sebisa mungkin informasikan diawal kepada pasien 

bahwa tarif yang Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU bukan 

hanya sebanding dari kepuasan yang pasien terima, melainkan 

tarif yang ditetapkan lebih kecil dibandingkan kepuasan yang 

pasien terima. 

b.) Masalah high contect. Berikan informasi (edukasi) diawal, dan 

ini dilakukan oleh ’garis depan’ seperti Poli umum, bahwa 
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kualitas dokter ’pengganti’ di Rumah Sakit Dr. OEN SOLO 

BARU juga berkualitas, hal ini sehubungan dengan pindah atau 

praktek di rumah yang dilakukan dokter yang telah memilki 

citra baik dimata pasien.   

5.) Kualitas Pelayanan-Citra dan Kualitas Pelayanan- Kepercayaan 

a.) Terkait mengenai persentase dokter muda yang lebih banyak 

dari dokter senior, pihak Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU 

hendaknya sedikit demi sedikit membuktikan diri bahwa 

mereka tidak kalah terampil dari dokter senior (dalam hal 

pelayanan dan pengalaman). Satu hal yang perlu diingat bahwa 

predikat dokter senior juga bermula dari dokter baru (junior). 

b.) Masalah status quo. Hendaknya waktu yang membuktikan 

kinerja yang dilakukan Rumah Sakit Dr. OEN SOLO BARU. 

Yang terpenting adalah setiap kasus yang ditangani rumah sakit 

hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin.  

 

Kunci dalam manjadikan pasien memiliki loyalitas pada sebuah 

rumah sakit dengan menyentuh faktor emosi pasien. Dengan 

menginformasikan bahwa hal ini ‘kesehatan’ penting bagi pasien, pasien 

bersedia menjalaninya. 

 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan: 

a. Tetap memasukkan variabel Citra dan Kepercayaan sebagai anteseden-

anteseden dalam hubungannya dengan Loyalitas (pasien), meskipun  
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pengaruhnya kecil dan tidak signifikan terhadap loyalitas (pasien). 

Pertimbangannya adalah karena peneliti melakukan penelitian dengan 

objek dan waktu yang berbeda, maka hasil penelitiannya belum tentu 

sama dengan penelitian ini. 

b. Mampu menambah kritria sampel dalam penelitiannya, tidak hanya 

sebatas pasien rawat inap bisa dengan menambahkan pasien rawat 

jalan supaya hasil penelitiannya bisa lebih mengungkapkan tentang 

fenomena loyalias RS dengan lebih detail. 

c. Hendaknya variabel yang diteliti tidak hanya terbatas pada variabel-

variabel yang telah ada dalam penelitian ini, akan tetapi dapat 

memperbanyak variabel yang diteliti sehingga dapat mengungkap 

loyalitas pasien lebih spesifik (dalam). Contohnya: dengan 

menambahkan variabel komunikasi dokter yang terdiri dari kredibilitas 

dokter sebagai komunikator, pesan-pesan verbal komunikasi dokter, 

dan pesan-pesan nonverbal komunikasi dokter dalam Jurnal Penelitian 

UNIB, Vol. VIII, No2, Juli 2002, Hlm 105-110 dengan judul 

“Pengaruh Komunikasi Dokter terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

(Studi tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. M. Yunus Kota Bengkulu)” oleh Resnani.  

 

C. Keterbatasan 

Obyek amatan yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada loyalitas 

pasien sehingga berdampak pada generalisasi studi yang bersifat terbatas. 

Untuk mengaplikasi studi ini pada konteks yang berbeda, diperlukan kehati-
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hatian dalam mencermati karakteristik produk yang melekat pada obyek 

penelitian. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pembiasan hasil-hasil 

pengujian yang dapat berdampak pada kekeliruan dalam merumuskan 

kebijakan yang diambil    

Walaupun terdapat keterbatasan dalam studi ini yang berdampak pada 

ketidakmampuan model untuk menjelaskan segala situasi, namun prosedur 

pengujian yang rigid diharapkan tidak mengurangi derajad keyakinan terhadap 

keakuratan model prediksi yang dihasilkan. 
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