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A. Latar Belakang  

Dewasa ini kemajuan dan perkembangan melanda segala aspek 

kehidupan, tidak terkecuali sektor kesehatan. Bebagai perubahan penting yang 

ada seperti kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas seperti 

melalui PerMenKes N0. 159 B/88, memungkinkan investor PMA/PMDN 

membuka rumah sakit swasta dengan tujuan profit yang dampaknya tentu 

semakin meningkatkan persaingan. Rumah Sakit semula bertujuan untuk 

menyembuhkan dan mengurangi penderitaan pasien, kini berkembang dengan 

berbagai fungsi lain seperti upaya pencegahan penyakit dan peningkatan 

kesehatan dengan jalan melibatkan orang banyak dalam organisasi seperti 

pada perusahaan pada umumnya.  

Sifat khusus dari pelayanan kesehatan adalah baik para health 

provider (dokter dan perawat) maupun konsumen jarang mempertimbangkan 

aspek biaya sepanjang hal itu menyangkut masalah penyembuhan suatu 
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penyakit (Sulastomo, 2000: 3). Oleh karena itu dalam bisnis ini, konsumen 

menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada pihak rumah sakit untuk 

penyembuhan penyakitnya.  Sehingga perhatian para health provider yang 

bertemu langsung dengan konsumen sangat dibutuhkan. 

Sebagai institusi jasa yang besar, rumah sakit tidak hanya dituntut 

untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat dengan baik, akan tetapi 

juga harus mampu bersaing untuk mempertahankan  kelangsungan hidupnya 

dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Tuntutan ini adalah 

mutlak agar tercipta sebuah loyalitas konsumen yang kelak akan menjadi asset 

yang berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep 

berwawasan pelanggan di mana rumah sakit memusatkan perhatian penuh 

terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan perusahaan guna 

menciptakan kualitas pelayanan yang baik belum tentu sesuai dengan 

harapan-harapan yang diinginkan konsumen. Karena kenyataannya, 

konsumen belum tentu mendapatkan kepuasan sesuai dengan harapan 

perusahaan. Kepuasan yang dirasakan konsumen tergantung dari persepsi 

mereka terhadap harapan dan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. 

Apabila harapan pelanggan lebih besar dari kualitas pelayanan yang diterima 

maka konsumen tidak puas. Demikian pula sebaliknya, apabila harapan sama 

atau lebih kecil dari kualitas pelayanan yang diterima, maka konsumen akan 

puas.  
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Salah satu rumah sakit non pemerintah yang ada di Surakarta adalah 

Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). RSIS  merupakan rumah sakit non 

pemerintah, milik yayasan RSIS (YARSIS) yang terletak di Jl. Jend. A. Yani 

Pabelan Surakarta. Sebagai salah satu rumah sakit swasta terbesar di 

Surakarta, Rumah Sakit Islam Suarakarta sangat memperhatikan kualitas 

pelayanannya. Dalam bidang medis, RSIS telah berhasil melakukan 

transplantasi mata selama dua kali. Selain itu RSIS  juga menyediakan mobil 

unit yang merupakan salah satu upaya RSIS untuk mendekatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu terdapat rumah sakit mata / 

PPMTI dan berdirinya Keluarga Besar RSIS.  

RSIS memiliki beberapa fasilitas pelayanan medis.  Adapun fasiltas 

pelayanan medis itu terdiri dari fasilitas pelayanan rawat jalan, fasilitas 

pelayanan pasien rawat inap, fasilitas penunjang medis dan fasilitas umum. 

Fasiltas pelayanan rawat inap digunakan untuk para pasien rawat inap. Pasien 

rawat inap adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih 

lanjut, sifatnya menetap untuk beberapa saat di rumah sakit. Fasilitas 

pelayanan  rawat inap ini terdiri dari beberapa kelas seperti Ruang Utama, 

VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Perinatal, ICU dan ICCU.    

Definisi kualitas pelayanan/jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.  Menurut Wyckof (Tjiptono, 1996;59), 

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas keunggulan yang diharapkan tersebut untuk memenuhi keinginan 
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pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa , yaitu expected service dan perceived service (Parasuraman ,et 

al.,1985). 

Kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya (Tjiptono, 1996: 146). Kepuasan  dapat diartikan juga sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakannya 

dengan prosedur  atau harapannya (Kotler, 1997:36). Pada dasarnya, 

pengertian kepuasan/ketidakpuasan konsumen merupakan perbedaan antara 

harapan dan kinerja yang dirasakan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

yang dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima 

lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten.   

Terkait dengan dunia jasa rumah sakit yang notabene merupakan 

sebuah bisnis yang sangat mengutamakan keselamatan dan kepuasan 

konsumen, maka rumah sakit  dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan 

kualitas pelayanannya dan melakukan inovasi secara terus-menerus agar 

hubungan kepercayaan antara rumah sakit dan konsumen akan tetap terjaga. 
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Untuk itu rumah sakit perlu melakukan riset pemasaran untuk mengevaluasi 

kinerja dan kualitas  pelayanannya dan apa yang diharapkan oleh seorang 

konsumen terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. 

Kualitas pelayanan bisa dilihat dari segi reliability (kemampuan 

mewujudkan janji), responsiveness (ketanggapan dalam memberikan 

layanan), assurance (kemampuan memberikan jaminan layanan), empathy ( 

kemampuan rumah sakit memahami keinginan pelanggan), dan tangibles 

(tampilan fisik layanan) (Parasuraman, et.al., 1988). Untuk menghindari agar 

tidak terjadi perbedaan persepsi tentang apa yang diberikan oleh rumah sakit 

dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri, maka dibutuhkan 

penganalisaan oleh pihak manajemen terhadap kinerja dari rumah sakitnya, 

apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Penelitian ini mencoba mengevaluasi tingkat kualitas pelayanan  

pada RSIS dilihat dari sudut dimensi layanan yaitu dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Pengukuran kepuasaan 

pasien rawat inap ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pasien 

rawat inap merasa puas atau tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh RSIS dibandingkan dengan tingkat kualitas pelayanan yang 

diharapkan. Sehingga dapat dilihat pengaruh antara kualitas jasa pelayanan 

dengan kepuasan pasien rawat inap. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka  

peneliti membuat penelitian tentang ”ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN  TERHADAP KEPUASAN PASIEN  RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA“ . 
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B.   Batasan Penelitian 

Batasan penelitian bertujuan agar penelitian terfokus pada perumusan 

masalah, tujuan, serta manfaat. Peneliti menfokuskan pada pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap RSIS dengan menghitung Gap 

ke lima yaitu antara layanan yang diharapkan oleh pasien dengan layanan 

yang sesungguhnya diterima/dirasakan oleh pasien dengan menggunakan 

model kualitas pelayanan parasuraman. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pasien rawat inap RSIS.  

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pasien rawat inap RSIS.  

Karena keterbatasan, waktu, biaya, dana, tenaga, teori-teori dan supaya 

penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam maka tidak semua masalah 

akan diteliti. Untuk itu peneliti memberi batasan, bahwa penelitian difokuskan 

pada pasien rawat inap yang sedang menjalani rawat inap di RSIS. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dengan semakin pesatnya kesadaran akan hidup sehat dan pekanya 

pasien terhadap arti sebuah kualitas pelayanan dalam bisnis rumah sakit maka 

diperlukan sebuah perhatian yang besar tentang kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pasien. Dengan kondisi dan berdasarkan latar belakang yang 

terjadi diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah tingkat kualitas pelayanan RSIS berdasarkan dimensi 

reliabilty, responsiveness, assurance, tangible, dan empathy terhadap 

kepuasan pasien rawat inap RSIS ? 

2. Apakah kualitas pelayanan RSIS berdasarkan dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, tangible, dan empathy secara parsial 

mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien rawat 

inap RSIS ? 

3. Apakah kualitas pelayanan RSIS berdasarkan dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, tangible, dan empathy secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien rawat inap 

RSIS ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pelayanan berdasarkan 

dimensi reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan empathy 

terhadap kepuasan pasien rawat inap rawat inap RSIS. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 

reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan empathy secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap rawat inap RSIS. 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 

reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan empathy secara 
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bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap rawat inap RSIS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti mampu mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan 

dari perkuliahan khususnya dibidang pemasaran sehingga meningkatkan 

pemahaman  terhadap teori dan realita yang ada. Penelitian ini juga adalah 

suatu syarat kelulusan yang merupakan salah satu tugas untuk memperoleh 

gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 

2. Bagi perusahaan. 

Penelitian ini bagi perusahaan dapat digunakan sebagai acuan untuk langkah 

kedepan bagaimana cara meningkatkan keberhasilan usaha. Dari penelitian 

ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang harus dibenahi untuk meningkatkan 

kualiltas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien yang 

mendukung keberhasilan usaha. 

3. Bagi peneliti lain. 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan dasar teoritis bagi penelitian lebih 

lanjut. 

 

F. Kerangka Pemikiran 
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Dalam persaingan yang semakin tajam diantara rumah sakit saat ini, 

maka kepuasan pasien menjadi prioritas utama dimana tingkat kepentingan 

dan harapan pasien serta kualitas pelayanan atau kinerja yang dilakukan 

perusahaan haruslah sesuai. Oleh karena itu perusahaan harus 

memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pasien agar mereka 

puas. 

Kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lannya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya (Tjiptono, 1996: 146). Sedangkan dalam jurnal ‘Delivering 

Service Quality’, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry tahun 1988 merumuskan 

kualitas pelayanan kedalam lima dimensi yaitu  reliability (kemampuan 

mewujudkan janji), responsiveness (ketanggapan dalam memberikan 

layanan), assurance (kemampuan memberikan jaminan layanan), empathy ( 

kemampuan rumah sakit memahami keinginan pelanggan), dan tangibles 

(tampilan fisik layanan). 

Kelima unsur tersebut akan menjadi acuan utama dalam kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dan terbentuk dalam gambar I.1 dibawah ini. 

Gambar I.1 

Kerangka Pemikiran 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dari suatu 

perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan 

masalah seperti yang disebut diatas mengenai penelitian “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap  Rumah Sakit 

Islam Surakarta”, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Tingkat kualitas pelayanan berdasarkan dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, tangible, dan empathy sudah memuaskan 

pasien rawat inap  RSIS. 

Responsiveness 
 

Assurance 
 

Empathy 
 

Tangible 
 

Pelayanan 
Yang  

Diterima 

Pelayanan 
Yang 

Diharapkan 
 

Kepuasan Konsumen 
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2. Kualitas pelayanan berdasarkan dimensi reliability, responsiveness, 

assurance, tangible, dan empathy secara parsial mempengaruhi secara 

positif dan signifikan kepuasan pasien rawat inap rawat inap RSIS. 

3. Kualitas pelayanan berdasarkan dimensi reliability, responsiveness, 

assurance, tangible, dan empathy secara bersama-sama mempengaruhi 

secara positif dan signifikan kepuasan pasien rawat inap rawat inap RSIS 

 

H. Metode Penelitian 

1. Ruang lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Islam Surakarta , 

khususnya pada pasien rawat inap RSIS untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSIS. 

 

2. Jenis Dan Sumber Data  

a.  Data primer 

Diperoleh langsung dari responden yang berupa data mengenai 

harapan, kinerja, dan tingkat kepentingan berdasarkan dimensi kualitas 

pelayanan, dimana setiap variabel mencakup dimensi reliability, 

responsiveness, assurance,empathy, dan tangibles. 

b.  Data Sekunder 
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Diperoleh dari RSIS mengenai sejarah, struktur organisasi dan 

perkembangan/kinerja perusahaan serta sumber pustaka yang berkaitan 

dengan penulisan ini. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasiyang terdiri atas 

obyek/subyekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya  

(Sugiyono, 1999:72) . Dengan demikian populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah semua pasien rawat inap yang melakukan  rawat inap di 

Rumah Sakit Islam  Surakarta. Mengingat jumlah individu dalam populasi ini 

tidak terhingga maka populasinya dikatakan populasi infinitif (tidak terbatas). 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian  dari populasi yang karakteristiknya dianggap 

mewakili populasi (Djarwanto , 1996:108). Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan non probability sampling method yaitu 

convenience sampling. Non probability sampling adalah metode pengambilan 

sampel dimana semua unsur populasi tidak mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian dimana probabilitas pemilihan 

sampel tidak diketahui (Sekaran, 2000:277). Convenience sampling adalah 

pengambilan sampel dimana pemilihan sampel dari populasi yang secara 
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kebetulan tersedia dan mempunyai syarat untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan (Sekaran, 2000:277).   

4. Prosedur Penelitian 

Sebelum penelitian lapangan dilakukan, ada beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan antara lain : 

a. Persiapan obyek penelitian 

Tahap ini menentukan jenis jasa apa yang akan diteliti dan dijadikan 

obyek penelitian untuk dinilai kualitas pelayanannya. Jenis jasa yang diteliti 

adalah rumah sakit yaitu RSIS. 

b. Persiapan kuesioner  

Persiapan selanjutnya adalah membuat daftar questioner yang 

diambil dari penelitian terdahulu dengan sedikit modifikasi. Jumlah 

questioner sebanyak 63 item yang dibagi menjadi  tiga bagian yaitu harapan 

(21 item), kinerja (21 item) dan bobot/kepentingan (21 item).  

 

c. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey yaitu 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 

1999; 7). Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang 

berisi pertanyaan kepada para responden. Kuesioner pada dasarnya berarti 

sejumlah pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula oleh 

responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian dapat 
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dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan 

tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak 

disediakan sehingga responden bebas menuliskan jawabannya sendiri. 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan 

sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah 

disediakan dengan memberikan tanda, misalnya dengan melingkari huruf di 

depan jawaban yang dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pertanyaan tertutup. Pengumpulan data berlangsung pada minggu pertama dan 

kedua bulan Juli 2003. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

questioner. Karena semua item questioner valid dan reliabel, maka pada 

minggu ketiga dan keempat penyebaran questioner dilaksanakan kembali 

sehingga mencapai 100. Dari 100 questioner yang disebar, 70 questioner 

kembali dan diikutsertakan dalam perhitungan. 

 

 

5. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Menurut Kerlinger (1986) definisi operasional adalah definisi yang 

bersifat memberikan arti kepada suatu variabel dengan menetapkan kegiatan-

kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. 

Definisi operasional ini akan memberikan batasan atau ciri suatu variabel 

dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur 

variabel tersebut. Jadi dalam definisi ini harus dirinci ciri-ciri yang akan 

diteliti dan bagaimana mengamatinya (Emory, 1999:37). Sebelum definisi 
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operasional dibuat, terlebih dahulu variabel harus dijelaskan secara 

konseptual. 

1.  Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen yaitu  

kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan RSIS.  

a. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lannya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya (Tjiptono, 1996: 146). Persyaratan kepuasan konsumen 

berdasarkan kepada apa yang diharapkan konsumen akan jasa yang mereka 

beli. Parasuraman dan rekannya dalam jurnalnya “Delivering Service Quality” 

(1988) mengatakan ada lima kesenjangan (gap) dalam proses pelayanan. 

Kesenjangan tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen. Peneliti akan 

meneliti mengenai  kesenjangan antara harapan konsumen dengan pelayanan 

yang diterima. Apabila harapan konsumen lebih besar dari pelayanan yang 

diterima maka konsumen tidak puas. Tetapi apabila harapan konsumen 

ternyata sama bahkan lebih kecil dari mutu pelayanan yang diterima maka 

konsumen akan merasa puas. Sehingga meskipun pelayanan yang disajikan 

sama, tetapi tingkat kepuasan individu akan berbeda satu sama lain karena 

setiap individu konsumen memiliki harapan yang berbeda. 
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2. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang diharapkan mempengaruhi 

variabel  terikat. Instrument yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas 

pelayanan dalam Penelitian ini menggunakan dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman yaitu : variabel reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Kualitas  pelayanan diukur 

berdasarkan selisih antara kinerja pelayanan yang diterima dengan kinerja 

pelayanan yang diharapkan pasien rawat inap.  

a. Kualitas Pelayanan  

Menurut Wyckof (Tjiptono, 1996;59), kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan yang 

diharapkan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain 

ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa , yaitu expected 

service dan perceived service (Parasuraman ,et al.,1985). 

Kualitas pelayanan diartikan sebagai sejauh mana pelayanan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada para 

konsumen dari sejak pemasaran produk sampai penyerahan produk kepada 

konsumen. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini menggunakan dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan  Berry (1988 

:26).  Adapun dimensi-dimensi itu adalah : 

1. Reliability (keandalan/kemampuan mewujudkan janji) yaitu kemampuan    

dari penyedia jasa untuk memberikan service yang telah dijanjikan secara 
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akurat, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan kata lain sejauh 

mana penyedia jasa mampu memberikan apa yang telah dijanjikan kepada 

konsumen. 

Tolak ukur : 

a. Unit pelayanan yang lengkap dan dapat diandalkan. 

b. Pelayanan pemeriksaan,  rawat inap dan perawatan yang cepat dan 

tepat. 

c. Jadwal pelayanan rumah sakit yang dijalankan dengan tepat 

(visit/kunjungan dokter, perawatan , istirahat) 

d. Prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit. 

2. Responsiveness (ketanggapan dalam memberikan pelayanan) yaitu 

kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya untuk membantu konsumen 

serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. 

Dimensi ini menekankan pada sikap dari penyedia jasa yang cepat dan 

tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah 

konsumen. 

 

Tolak ukur :. 

a.  Kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam 

menyelesaikan keluhan pasien rawat inap. 

b. Tindakan yang cepat pada saat pasien rawat inap membutuhkan. 

c. Staff/Karyawan/Perawat yang dapat memberikan informasi dengan 

jelas dan mudah dimengerti. 

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



 

    

3. Tangible (tampilan fisik pelayanan) yaitu penampilan fisik penyedia jasa 

seperti gedung, tata peralatan, interior dan eksterior serta penampilan fisik 

dari personil penyedia jasa. 

Tolak ukur : 

a. Tampilan gedung dan tempat parkir yang rapi dan memadai. 

b. Tata letak ruangan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

c. Ruangan pasien rawat inap yang bersih dan nyaman. 

d. Penampilan para karyawan yang menarik, sopan, dan rapi. 

e. Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-alat yang dipakai. 

4. Empathy yaitu perhatian secara individual terhadap pelanggan seperti 

kemudahan untuk berkomunikasi dengan para karyawan dan usaha 

perusahaan  untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya 

Tolak ukur : 

a. Kemudahan dalam melakukan komunikasi antara pasien rawat inap 

dengan dokter. 

b. Perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

pasien rawat inap dan keluarganya. 

c. Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa memandang latar 

belakang pasien rawat inap (status sosial, agama, pangkat dan lain-

lain). 

d. Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik. 

5. Assurance (keyakinan/kemampuan memberikan jaminan pelayanan) yaitu 

kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan 
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keyakinan diri pasien bahwa pihak penyedia jasa terutama pegawainya 

mampu memenuhi kebutuhan pasiennya. 

Tolak ukur : 

a. Staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan pengetahuan yang 

luas. 

b. Dokter dengan pengetahuan dan kemampuan menetapkan diagnosis 

penyakit. 

c. Dokter, perawat dan petugas yang terampil  dalam bekerja. 

d. Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan 

e. Pelayanan yang ramah dan sopan 

Instrumen ini disusun dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur skala sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono:2001:86). Pengukuran hasil dilakukan dengan format jawaban tipe 

likert yang menggunakan skala jawaban lima tingkat yang terdiri dari  sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kelima penilai tersebut  

digunakan dalam penilaian harapan dan kinerja, dengan jawaban/bobot 

sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat setuju diberi bobot   5 

b. Jawaban setuju diberi bobot    4 

c. Jawaban netral diberi bobot    3 

d. Jawaban tidak setuju diberi bobot   2 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot  1 
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Sementara untuk kepentingan menggunakan format tipe yang sama 

dengan jawaban/bobot sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat penting diberi bobot  5 

b. Jawaban penting diberi bobot   4 

c. Jawaban netral diberi bobot    3 

d. Jawaban tidak penting   diberi bobot  2 

e. Jawaban sangat tidak penting diberi bobot  1 

Format tipe likert digunakan karena tipe likert mencerminkan 

keragaman skor. Hal ini dikarenakan penggunaan skala yang berkisar antara 

satu sampai lima. Dengan dimensi yang tercermin dalam daftar pertanyaan 

memungkinkan responden mengekspresikan tingkat pendapat mereka dalam 

pelayanan yang mereka terima  lebih mendekati kenyataan sebenarnya.dari 

sudut pandang statistik dan skala  lima  tingkat ini lebih tinggi keandalannya 

dari skala dua tingkat yaitu dengan jawaban ya atau tidak. 

6. Rancangan Analisis Data 

Untuk keperluan analisis data dalam rangka pembuktian terhadap 

hipotesis dan masalah yang akan diteliti, maka digunakan analisis kuantitatif 

dan analisis deskriptif. 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini dilakukan dengan menginterprestasikan data yang 

diperoleh dari hasil kuesioner serta menyimpulkan dalam susunan yang 

sistematis. 

b. Analisis Kuantitatif 
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Sebelum dilakukan pengambilan data terhadap responden lebih 

lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner 

yang akan dipakai. 

7. Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan instrumen 

penelitian adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. 

Untuk menguji validitas angket, digunakan rumus korelasi product moment 

dari pearson dengan rumus :  

 rxy =   N åXY – (åX)(åY) 

    ( )2222 )()()( YYNXXN å-åå-å   

Dimana : 

rxy            = koefisien korelasi product moment 

y              = skor total tiap responden 

X    = skor tiap butir pertanyaan 

N     = jumlah sampel (Sugiyono, 1999 ; 182) 

Taraf signifikansi ditentukan 5%. Jika diperoleh korelasi yang lebih 

besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% berarti butir pertanyaan tersebut 

valid. 

8. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil 
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pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama. Untuk mengukur 

reliabilitas, alat pengukur digunakan tehnik Alpha Cronbach dengan rumus 

sebagai berikut : 

Rxx = ( )
( )

( ) úû
ù

ê
ë

é

þ
ý
ü

î
í
ì

+
-úû

ù
êë
é

- å å
å

XijXii
Xii

k
k 11  

Keterangan  : 

K   =  banyaknya butir suatu dimensi tertentu. 

å Xii       = pembilang, menunjukkan elemen diagonal matriks         

 korelasi dijumlahkan bersama-sama. 

( )å å+ XijXii  = penyebut, menunjukkan semua elemen dari matriks 

 korelasi dijumlahkan secasra bersama-sama. 

Rxx = koefisien reliabilitas (Supranto, 1997; 60). 

Nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel product moment. Taraf signifikansi ditetapkan dengan alpha 5%. 

Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

9. Teknis analisis data 

a. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan RSIS Surakarta digunakan analisis SERVQUAL dalam konsep 
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empirik yang pernah dilakukan Parasuraman, Zethaml, and Berry (1985, 

1988). 

 Analisis SERVQUAL dapat diformulasikan sebagai berikut : 

SQ = ( )å
=

-
k

j
ijijj EPw

1

 

Dimana : 

SQ  = indeks kepuasan (persepsi kualitas) konsumen terhadap objek. 

Wj  = bobot kepentingan untuk atribut I pada objek j 

Pij   = penilaian kinerja dari objek j pada atribut kepentingan I 

Eij  = harapan terhadap objek k pada atribut I 

k   = jumlah pertanyaan 

b. Analisis Regresi Berganda dan Uji Signifikansi   

Untuk memprediksi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

dengan menggunakan analisis regresi berganda model matematis untuk 

penelitian ini sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +e 

Dimana : 

Y  = tingkat kepuasan konsumen 

X1  = reliability 

X2  = responsiveness 

X3  = tangibles 

X4  = empathy 

X5  = assurance 

a  = konstanta 
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e  = error 

b1-b5 = besarnya nilai koefisien regresi. 

c. Uji Regresi Parsial (t-test) 

Uji t test digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Menguji koefisien regresi 

masing-masing variabel independen secara parsial dengan menggunakan uji t 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Membuat formulasi hipotesis 

Ho : bi = 0 (hipotesis nol) 

Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ha : bi # 0 (hipotesis alternatif) 

Artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang sinifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. t tabel = )1;2/( --= kndft a a  = 5%,  

n = jumlah sampel k = jumlah variabel indepnden. 

3. Mencari t-hitung dengan rumus : 

t-hitung = ESB ¸  

dimana : 

B : koefisien regresi 

ES  : standart error regresi. 

4. Kriteria Pengujian 
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o Apabila t tabel ( )64;025,0  £ t hitung £ t tabel ( )64;025,00   maka Ho : bi = 0 

diterima yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

§ Ho diterima apabila :  - 1,96 £ t hitung £ 1,96 

o Apabila t hitung > t tabel ( )64;025,0  atau t hitung < t tabel ( )64;025,0 maka Ho : 

bi = 0 ditolak yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

§ Ho ditolak apabila :  t hitung < -1,96 atau t hitung > 1,96 

d. Uji Regresi Serempak (F test) 

Menguji koefisien regresi secara bersamaan dengan menggunakan 

uji-F atau F-test dengan tahapan sebagai berikut : 

1. membuat formulasi hipotesis 

Ho: b1= b2 = b3 = b4 = b5 = 0 

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Ha : b1 # b2 # b3 # b4 # b5 # 0 

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

2. F tabel  = ))1(;1;( -- nkkF a  

a = 5%,   n = jumlah sampel k= jumlah variabel independen. 

3. mencari F – hitung dengan rumus 
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F – hitung = 
( )

( )
( )kn

R
k

R

-
-

-
2

2

1
1

 

Keterangan : R = koefisien determinasi                               

 n  = jumlah sampel 

4. Kriteria Pengujian 

o Apabila F hitung  £ F tabel (2,37) maka HO : b1 – b5 = 0 diterima yang 

berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

o Apabila F hitung > F tabel (2,37) maka HO : b1 – b5 # 0 ditolak yang 

berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
 

Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis menjadi sangat tajam, 

baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan pada 

pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk dengan mutu yang lebih 

baik, harganya yang lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat dan 

pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. 
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Perkembangan persaingan yang ada telah mempengaruhi pula 

perkembangan dalam konsep-konsep bisnis yang dipakai oleh perusahaan 

hingga orientasi pada pelangganlah yang  sekarang ini dianut. Pelanggan 

adalah kunci segala-galanya. Sehingga pelanggan akan memberi warna 

terhadap pengayaan permasalahan pemasaran yang ada. 

  

 

A. PEMASARAN  

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 
didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 
mempertukarkan sesuatu yang bernilai satu sama lain (Kotler, 1997; 
8).  

 

Pengertian tersebut bertumpu pada konsep inti tentang kebutuhan, 

keinginan dan pemintaan; produk (barang, jasa dan gagasan); nilai, biaya dan 

kepuasan; pertukaran;  transaksi; hubungan dan jaringan; pasar serta  pemasar 

dan prospek. Manfaat masing-masing produk aktual tergantung pada seberapa 

dekat produk tersebut dengan produk ideal. Semakin kecil perbedaan antara 

produk aktual dengan produk ideal maka akan semakin tinggi manfaat bagi 

pelanggan. 

 

B.  JASA 

1. Definisi Jasa 

Jasa dapat didefinisikan sebagai berikut : 
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Setiap kegiatan  atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada 
pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak 
menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin 
dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 
(Kotler,1994 :96) 

 
Atau dapat pula didefinisikan sebagai berikut : 

Setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak 
kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 
(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 
Produksi jasa bisa berhubungan dengan  produksi fisik maupun tidak 
(Tjiptono, 1996 :6) 
 

Sedangkan definisi jasa menurut William J. Stanton adalah : 

Kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri yang pada 
hakikatnya bersifat tidak teraba (intangible) yang merupakan 
pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk 
atau jasa lain. Hal yang menghasilkan jasa mungkin perlu atau 
mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda nyata (tangible). 
Akan tetapi sekalipun penggunaan benda itu perlu namun tidak 
terdapat adanya pemindahan hak milik atas benda (kepemilikan 
permanen) (Stanton, 1986: 220). 
Jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan tidak 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki serta pelanggan tidak 

dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam 

strategi pemasaran, definisi jasa harus dipahami betul-betul karena terdapat 

perbedaan antara barang dan jasa. Kondisi dan cepat lambatnya pertumbuhan 

jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja yang 

diselenggarakan produsen. 

2. Karakteristik Jasa 

Sebagai konsekuensi dari sulitnya membedakan jasa dan barang, 

maka sulit untuk menggeneralisir jasa bila tidak melakukan pembedaan lebih 

lanjut. Pembedaan ini dapat dilakukan dengan karakteristik jasa. 
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Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pruduk 

yang berupa barang (Kotler, 1996 : 97), diantaranya : 

a. Intangibility  

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud (intangible), tidak 

seperti pada produk fisik, jasa tidak dapat dilihat,diraba, dirasa, didengar, atau 

dicium sebelum jasa itu dibeli. Karena sifatnya tersebut, orang tidak dapat 

menilai kualitas jasa sebelum mengkonsumsinya sendiri. Jika pelanggan 

membeli suatu jasa, ia hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa 

jasa tersebut. Untuk mengurangi ketidakpastian, pelanggan akan 

memperhatikan tanda atau bukti kualitas jasa terebut. Mereka akan 

menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, 

symbol dan harganya. 

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi dulu baru kemudian dikonsumsi. 

Sedangkan jasa berbeda, umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

dipruduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama (tidak dipisahkan). Interaksi 

antara penyedia jasa dengan pelanggan mempengaruhi hasil dari jasa tersebut, 

karena itu efektivitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur 

yang pokok. 

c. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized 

output, artinya banyak variasi bentuk,kualitas dan jenis jasa tergantung pada 

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Pada organisasi jasa yang 
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bersifat people-based, komponen manusia yang terlibat lebih banyak daripada 

jasa yang bersifat equipment-based. Implikasinya adalah hasil dari operasi 

jasa yang bersifat people-based cenderung kurang terstandarisasi dan seragam 

dibandingkan dengan jasa yang bersifat equipment-based ataupun operasi 

manufaktur. Para pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang tinggi 

ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan 

untuk memilih penyedia jasa. Dalam hal ini penyedia jasa dapat melakukan 

pengendalian kualitas, antara lain melakukan seleksi dan pelatihan karyawan 

dengan baik, menstandarisasi proses jasa (service-performace process), dan 

memantau kepuasan pelanggan. 

 

 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Jika permintaan jasa tersebut berfluktuasi, maka perusahaan jasa 

akan mengalami masalah, pada suatu saat bisa terdapat kapasitas menganggur, 

dan pada saat yang lain pelanggan kecewa karena tidak dapat dilayani. 

3. Strategi Pemasaran Jasa 

Menurut Lovelock (Yuliastuti, 2000;81) strategi pemasaran jasa 

harus memperhatikan : 

a. Internal Marketing 

 Produk jasa yang berada pada high contact business. Kualitas 

jasanya tidak dapat dipisahkan dari individu yang memberikan jasanya kepada 
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konsumen. Penerapan filosofi dan praktek pemasaran untuk orang yang 

ditugaskan memberi jasa kepada konsumen, sehingga mereka merupakan 

pekerja terbaik yang dipekerjakan dan dipertahankan serta mampu melakukan 

pekerjaaan dengan sebaik-baiknya. 

b. Customizing Service 

 Adanya karakeristik produksi dan konsumsi jasa yang bersamaan, 

memberikan kesempatan untuk customize pelayanan jasa. Banyak organisasi 

jasa yang diuntungkan pada situasi ini. 

c. Managing evidence 

 Adanya sifat jasa yang tidak dapat dilihat membuat para calon 

konsumen memilih produk yang dapat dilihat yang berhubungan dengan jasa 

sebagai tanda keadaaan dan kualitas jasa itu sendiri. Tugas utama dari 

perusahaan adalah membuat nyata produk jasa. Ada beberapa cara untuk 

membuat produk jasa itu tampak nyata, yaitu : 

o Physical service environment 

Perusahaan melakukan usahanya untuk mendapatkan nilai tambah dengan 

cara membuat lingkungannya lebih menarik. 

o Appearance of service providers 

Penampilan dari individu pemberi jasa sangat mempengaruhi konsumen 

untuk tertarik pada jasa yang ditawarkan.  

o Service pricing 

Kecenderungan calon konsumen untuk memakai harga suatu produk 

sebagai indicator kualitas. 
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o Tying service to goods  marketing 

Kadangkala meningkatnya kredibilitas dari kualitas jasa dapat diperoleh 

dari mengalihkan pelayanan itu ke organisasi pemasaran barang yang 

sudah mempunyai reputasi ayang baik. 

d. Making The Service Tangible 

 Ketidaknyataan suatu produk memberikan dua arti : tidak dapat 

dilhat dan tidak dapat diterima secara mental . Untuk dapat membuat produk 

jasa tampak lebih nyata, dapat dilakukan dengan menciptakan gambaran 

produk barang yang dapat menyerupai wujud/sosok jasa yang ditawarkan.  

 

 

 

C. KUALITAS JASA 

1. Definisi Kualitas Jasa 

Jasa dikatakan baik apabila memiliki kualitas. Namun, 

mendefinisikan kualitas jasa tidaklah mudah, apabila sekelompok individu 

diminta untuk mendefinisikan kualitas mungkin akan terjadi berbagai macam 

definisi. 

Beberapa pengertian kualitas tersebut, menekankan bahwa kualitas 

jasa dianggap tepat apabila penyedia jasa mampu memenuhi spesifikasi atau 

kebutuhan pelanggan sesuai dengan harapannya, jadi performance atau  

kinerja aktual jasa yang disampaikan sesuai atau tepat sama dengan harapan 

pelanggan. 
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Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.  Menurut Wyckof (Tjiptono, 1996;59), 

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas keunggulan yang diharapkan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa , yaitu expected service dan perceived service (Parasuraman ,et 

al.,1988; 35-48). Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik 

dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa 

yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung 

pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya 

secara konsisten. 

Kualitas pelayanan merupakan pengukuran terhadap tingkat layanan 

yang diberikan atau yang disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan. 

Perbedaan antara kualitas layanan yang dirasakan pelanggan dan kepuasan 

(penilaian kepuasan pelanggan) disebabkan karena penggunaan standar 

perbandingan yang berbeda (Sabihaini, 2000:81).Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa output jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-

faktor yang dipergunakan dalam menilai kualitas jasa. Oleh karena pelanggan 
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terlibat dalam suatu proses jasa, maka seringkali penentuan kualitas jasa 

sangat kompleks. 

2. Urgensi Kualitas Jasa 

Suatu survey dari Harvard business review menyebutkan bahwa 

para pemimpin bisnis amerika menempatkan pelayanan konsumen dan 

kualitas produk pada urutan pertma dan kedua dalam tujuan utama bagi 

perusahaan. 

Hal ini diperkuat dengan studi yang pernah dilakukan oleh 

Technical Assistance Reseach Programmes untuk White House Office of 

Consumer Affairs di Amerika Serikat (Siregar , 2002;29) yang menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

a. 90% dari pelanggan yang tidak puas tidak akan dating kembali untuk 

membeli produk kebutuhannya ke perusahaan tersebut. 

b. Setiap orang yang tidak terpuaskan keinginannya akan membeberkan 

kejelekan itu kepada paling sedikit sembilan orang lain, teman, atau 

kerabatnya. 

c. 13% dari pelanggan yang kecewa akan menceritakan kepada paling sedikit 

20 orang lain. 

d. Biaya untuk mencari pelanggan baru, lima kali lipat dibandingkan bila 

memelihara hubungan baik dengan pelanggan lama. 

e. Setiap pelanggan yang merasa puas, paling sedikit akan menceritakan 

kepada lima orang temannya. 
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f. Peluang terbaik untuk meningkatkan penjualan dengan jalan membina 

hubungan baik dengan pelanggan. 

Besarnya resiko ketidakpuasan pelanggan ini diperkuat oleh suatu 

survey di Singapura yang membuktikan bahwa 77% pelanggan yang tidak 

terpuaskan oleh hotel, restauran, departemen store, mal dan pusat perbelanjaan 

lainnya tidak dating kembali ke tempat-tempat tersebut dan 54% dari mereka 

menceritakan kembali kepada teman-temannya.  

3. Dimensi Kualitas Jasa 

Ada lima dimensi dalam menentukan kualitas jasa (Parasauraman, et 

al, 1988; 35-48) yaitu : 

1. Reliability (keandalan/kemampuan mewujudkan janji) yaitu kemampuan    

dari penyedia jasa untuk memberikan service yang telah dijanjikan secara 

akurat, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan kata lain sejauh 

mana penyedia jasa mampu memberikan apa yang telah dijanjikan kepada 

konsumen. 

2. Responsiveness (ketanggapan dalam memberikan pelayanan) yaitu 

kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya untuk membantu konsumen 

serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. 

Dimensi ini menekankan pada sikap dari penyedia jasa yang penuh 

perhatian, cepat dan tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, 

keluhan dan masalah konsumen. 
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3. Tangible (tampilan fisik pelayanan) yaitu penampilan fisik penyedia jasa 

seperti gedung, tata peralatan, interior dan eksterior serta penampilan fisik 

dari personil penyedia jasa. 

4. Empathy  yaitu perhatian secara individual terhadap pelanggan seperti 

kemudahan untuk berkomunikasi dengan para karyawan dan usaha 

perusahaan  untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

5. Assurance (keyakinan/kemampuan memberikan jaminan pelayanan) yaitu 

kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan 

keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa terutama pegawainya 

mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. 

4. Model Kualitas Jasa 

Suatu cara perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul bersaing adalah 

memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara 

konsisten. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, 

pembicaraan dari mulut kemulut serta promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan jasa, kemudian dibandingkannya. 

Oleh karena itu  Parasuraman dan kawan-kawan membentuk sebuah 

model kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan 

kualitas jasa yang diharapkan (Parasuraman, et al, 1988: 41-50)  . Adapun 

model dibawah ini mengidentifikasikan lima kesenjangan yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu: 

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen.  
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Pada dasarnya pihak manajemen perusahaan tidak dapat selalu 

memahami atau merasakan yang diinginkan pelanggan secara tepat. 

Akibatnya manajemen tidak selalu mengetahui bagaimana suatu jasa 

seharusnya di desain, dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa saja yang 

diinginkan oleh konssumen. Contohnya pihak manajemen rumah sakit yang 

mengira para pelangganya lebih mengutamakan kebersihan ruangan pasien 

rawat inap, padahal para pelanggan  tersebut lebih memperhatikan kemudahan 

komunikasi dengan perawat dan dokter. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.  

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang 

diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar 

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bias dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak 

adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangansumber 

daya, tau karena adanya kelebihan permintaan. Sebagai contoh, manajemen 

sebuah rumah sakit meminta para karyawannya agar memberikan pelayanan 

secara cepat dan tepat tanpa menentukan standar atau ukuran waktu pelayanan 

yang dapat dikategorikan cepat. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan yang 

kurang terlatih, beban kerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar 

kerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. 

Selain itu mungkin pula karyawan dihadapkan pada standar-standar yang 

kadangkala bertentangan satu sama lain., misalnya para juru arawat 
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diharuskan meluangkan awaktunya untuk mendengarkan keluhan atau 

masalah pasien rawat inap, tetapi disisi lain mereka juga harus melayani para 

pasien rawat inap dengan cepat.  

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan 

atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapai oleh 

perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

Akibatnya komunikasi eksternal yang dilakukan mendistorsi harapan 

konsumen dan menyebabkab terjadinya persepsi negatif terhadap kualitas jasa 

lembaga tersebut. 

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan.  

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja prestasi 

perusahaan secara berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut. Misalnya seorang dokter bisa saja terus mengunjungi pasien 

rawat inapnya untuk menunjukkan perhatiannya. Akan tetapi pasien rawat 

inap dapat menginterprestasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada yang 

tidak beres berkenaan dengan penyakit yang dideritanya. Gap tersebut dapat 

dilihat pada gambar II.1. 

Beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Parasuraman 

dan kawan-kawan tersebut meliputi : 

1. Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa adalah hasil dari perbandingan 

antara harapan (sebelum menerima jasa) dan pengalaman mereka (setelah 

menerima jasa). Jika harapannya terpenuhi, maka mereka akan puas dan 
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persepsinya positif, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak puas 

dan persepsinya negative.  Sedangkan bila kinerja melebihi harapannya, 

mereka bahagia (lebih dari sekedar puas). 

2. Penilaian pelanggan pada kualitas jasa dipengaruhi oleh proses 

penyampaian jasa dan output dari jasa. 

3. Kualitas jasa ada dua macam, yaitu kualitas dari jasa yang normal dan 

kualitas jasadari deviasi jasa yang normal. 

4. Apabila timbul masalah, perusahaan harus meningkatkan kontraknya 

dengan pelanggan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.1 
Kualitas Jasa 
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Sumber: Parasuaraman, Valerie A. Zhithaml dan Leonard L.Berry, A Conceptual Model Of service 

Quality And Its Implication For Future Reseach (Journal Of Marketing, Fall 1985) 
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Pada dasarnya tujuan dari sebuah bisnis adalah menciptakan para 

pelanggan yang puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

manfaat, Diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya 

menjadi harmonis. Selain itu  memberikan dasar yang baik bagi konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang sehingga tercipta loyalitas pelanggan, dan 

akhirnya memberikan rekomendasi yang baik dari mulut ke mulut (word-of-

mouth) yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan. 

1. Definisi Kepuasan Pelanggan 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan 

pelanggan. Mereka menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah  

Respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi 
yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 
lannya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 
pemakaiannya (Tjiptono, 1996: 146). 
  

Ada juga yang mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan : 

Evaluasi purna beli dimana laternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 
harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil 
yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan (Engel, et al. 
1994:273). 
 
Kepuasan juga dapat diartikan juga sebagai tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja suatu produk yang dirasakannya 

dengan harapan-harapannya (Kotler, 1997:36).  Jadi tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan yang 

diharapkan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. 
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Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan 

dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta 

janji dan informasi pemasar dan saingannya. Pelanggan yang puas akan setia 

lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberikan komentar yang 

baik tentang perusahaan.  

2. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Harapan pelanggan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraaan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau 

mengkonsumsi produk. Pada sisi lain,  perusahaan menciptakan produk. 

Produk ini merupakan kinerja dari perusahaan yang berupa nilai produk bagi 

konsumen. Kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa 

yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli (Tjiptono, 1996: 

146). Setelah itu harapan pelanggan terhadap produk dan nilai produk bagi 

konsumen bertemu ketika pelanggan mengkonsumsi produk tersebut dan 

menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan. Secara konseptual konsep 

kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti gambar II.2 dibawah ini: 

 

 

 
 
 
 

GambarII.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 
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3. Rantai Nilai 

 Pelanggan akan membeli produk yang ditawarkan oleh sebuah  

perusahaan, tentunya dalam pandangan mereka adalah yang mengantarkan 

nilai yang diterima pelanggan (costumer delivered value) yang tinggi. Nilai 

yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan 

(total custumer value) dengan jumlah biaya bagi pelanggan (total custumer 

cost). Jumlah nilai bagi pelanggan adalah sekelompok keuntungan yang 

diharapkan oleh pelanggan dari barang dan jasa. (Kotler,1997:49). Apabila 

pelanggan menginginkan nilai yang diterima pelanggan yang paling tinggi, 

maka pihak hendaknya dapat semaksimal mungkin dapat membuat kombinasi 

perhatian antara kepentingan perusahaan, publik maupun kepentingan 

pelanggan. 
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Terhadap kepentingan pelanggan,  pemasar dapat menaikkan nilai 

terhantar bagi pelanggan dengan cara : 

a. Meningkatkan jumlah nilai bagi pelangan (total customer value) melalui 

penambahan atau peningkatan nilai terhadap nilai produk, nilai pelayanan, 

nilai personil dan nilai citra dengan jumlah biaya pelanggan (total 

customer cost) tetap atau turun. 

b. Penurunan jumlah biaya pelanggan (total customer cost) melalui 

penekanan atau penurunan terhadap biaya moneter, biaya waktu, biaya 

tenaga dan biaya psikis (psychic cost). 

 Mengingat pentingnya nilai dan kepuasan pelanggan, maka dikenal 

konsep rantai nilai (value chain). Michael Porter (Supranto,1997; 235) 

mengusulkan rantai nilai sebagai cara perusahaan untuk menemukan lebih 

banyak nilai pelanggan total. Robert B. Woodraf mengatakan konsep  nilai 

pelanggan  memberikan kesan hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan (Mulyana, 2002; 101) . Kedua konsep menggambarkan evaluasi 

tentang produk dan keduanya menempatkan  secara khusus pada situasi yang 

digunakan. 

Setiap perusahaan terdiri dari kegiatan untuk merancang, 

menghasilkan, memasarkan dan mendukung produk yang dihasilkannya. 

Rantai nilai menemukan sembilan kegiatan penting strategis yang 

menciptakan nilai dan biaya dalam usaha tertentu. Kesembilan kegiatan 

penciptaan nilai tersebut terdiri dari lima kegiatan utama dan empat kegiatan 

penunjang. Ini semua akan diperjelas pada gambar II.3 dibawah ini. 
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Gambar II.3 
Value Chain 

 

                                   Infrastruktur Perusahaan 

 

                            Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

                                    Pengembangan teknologi 

                                 Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

I   = Kegiatan Pendukung 
II  = Kegiatan Utama 
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perusahaan, melakukan operasi, mengirimkannya, memasarkannya serta 

melayani. Kegiatan pendukung terjadi diseluruh kegiatan utama. Jadi 

pengadaan barang/jasa adalah pembelian berbagai masukan untuk setiap 

kegiatan utama dan hanya sebagian yang ditangani oleh bagian pembelian. 

Pengembangan teknologi terjadi pada setiap kegiatan utama dan hanya 

sebagian yang ditangani oleh bagian penelitian dan pengembangan. 

Manajemen sumber daya manusia terjadi pada  semua bagian. Infrastruktur 

perusahaan terdiri dari manajemen umum, perncanaan, keuangan, akunting, 
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hukum, hubungan pemerintah yang ditanggung bersama oleh semua kegiatan 

utama serta kegiatan pendukung. 

Perusahaan perlu memeriksa biaya dan kinerjanya dalam setiap 

kegiatan penciptaan nilai dan mencari cara memperbaikinya. Selain itu, 

perusahaan perlu mengamati kinerja pesaingnya guna mengukur kinerja 

perusahaannya. Selama perusahaan dapat melakukan kegiatan tertentu lebih 

baik daripada pesaingnya, maka perusahaan akan memiliki keunggulan 

bersaing. 

Keberhasilan perusahaan tidak hanya tergantung pada beberapa 

bagian perusahaan saja, melainkan tergantung pada  koordinasi kegiatan antar 

bagian. Perusahaan juga harus mencari keunggulan bersaing diluar rantai 

nilainya sendiri, sampai ke pemasok, penyalur dan akhirnya pelanggannya. 

Dewasa ini banyak perusahaan yang membentuk kemitraan dengan anggota 

lain dari rantai pemasok untuk memperbaiki kinerja sistem penghantaran nilai. 

Dahulu perusahaan mamandang bahwa pemasok dan penyalurnya 

sebagai pusat biaya bahkan sebagai musuh. Akan tetapi sekarang mereka telah 

bermitra dan memilihnya secara berhati-hati serta menentukan strategi yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam merancang sistem 

penghantaran nilai bagi pelanggan, persaingannya bukan antara masing-

masing pesaing, akan tetapi terletak pada perbandingan efektifitas sistem 

penghantaran nilai para pesaing. 
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4. Parameter dan Cara Melacak Kepuasan Pelanggan 

Parameter utama yang menjadi sumber dan penyebab kepuasan 

maupun ketidak puasan dalam penelitian ini meliputi dimensi kualitas 

pelayanan jasa yang terdiri dari : reliability, responsiveness, assurance, 

empaty dan tangibles. 

Sedangkan cara yang dapat dilakukan untuk melacak dan 

mengetahui kepuasan dan ketidakpuasan pelangan dapat dilakukan dengan 

cara (Kotler: 1997: 38). 

1. Riset dan survei Kepuasan Pelanggan 

Penelitian menunjukkan bahwa bila para pelaggan tidak puas dengan 

satu dari setiap pembelian, kurang dari 5% pelangan yang tidak puas akan 

mengeluh. Kebanyakan pelanggan akan membeli lebih sedikit atau beralih 

pemasok daripada mengajukan keluhan. Oleh sebab itu, perusahaan kurang 

dapat menggunakan banyaknya keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. 

Perusahaan-perusahaan yang responsive memperoleh kepuasan pelanggan 

secara langsung dengan melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. 

Mereka mengirim daftar pertanyaan kepada para pelanggannya ecara acak dan 

menanyakan apakah mereka merasa amat puas, puas atau biasa saja, kurang 

puas atau amat tidak puas dengan berbagai kinerja perusahaan. 

2. Sistem Keluhan dan Saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan. Banyak hotel dan 

restoran menyediakan formulir pada tamu untuk melaporkan hal-hal yang 
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mereka sukai dan tidak sukai. Rumah sakit dapat menempatkan kotak saran di 

koridor, menyediakan kartu komentator untuk pasien rawat inap yang akan 

keluar dan mempekerjakan staf khusus untuk menangani keluhan pasien rawat 

inap. Arus informasi ini menyediakan banyak gagasan yang baik bagi 

perusahaan-perusahaan ini dan memungkinkan mereka bertindak lebih cepat 

dalam memecahkan masalah. 

3. Ghost Shoping 

Perusahaan-perusahaan dapat membayar orang-orang untuk 

bertindak sebagai pembeli potensial untuk melaporkan temuan-temuan mereka 

tentang kekuatan dan kelamahan yang mereka alami dalam membeli produk 

dan membandingkan dengan produk yang dijual oleh perusahaan pesaing. 

Para pembelanja siluman ini terkadang dapat menyampaikan permasalahan 

tertentu untuk menguji apakah staf penjual perusahaan menangani 

permasalahan dengan baik. 

4. Lost Costumer Analysis 

Perusahaan-perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang 

berhenti atau berganti pemasok untuk mempelajari penyebabnya. Ketika 

perusahaan kehilangan pelanggan, perusahaan melakukan usaha yang 

mendalam untuk mempelajari kegagalan mereka. Bukan hanya mempelajari 

dengan wawancara keluar ketika pelanggan pertama kali berhenti membeli, 

tetapi juga harus mempelajari tingkat kehilangan pelanggan. Dimana jika 

kehilangan pelanggan meningkat menunjukkan bahwa perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan. Hal ini jelas merugikan pelanggan. 
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Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengaplikasikan dan 

menggunakan cara dengan riset tentang kepuasan pelanggan sehingga 

nantinya secara riil dapat diketahui tingkat kepuasan pelanggan dan dimensi 

mana yang memiliki korelasi kuat terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Pengukuran/Survei Kepuasan Pelanggan 

Dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan biasanya dilakukan 

dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. Dengan survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. Metode survei 

kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai cara sebagai berikut : 

1. Directly reported system 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti 

ungkapan ‘seberapa puas saudara terhadap pelayanan RSIS pada skala berikut: 

‘sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas.’ 

2. Derived dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama yaitu besarnya 

harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka 

rasakan. 

3. Problem Analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan 

dua hal pokok. Pertama masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan 
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dengan penawaran dari perusahaan. Kedua saran-saran untuk melakukan 

perbaikan. 

4. Importance-performance Analysis 

Cara ini diungkapkan oleh Martilla dan James dalam artikel mereka 

yang dimuat di Journal of Marketing 1997 yang berjudul ‘Importance-

performance Analysis’. Dalam teknik ini responden diminta untuk meranking 

berbagai elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya 

setiap elemen tersebut. Selain itu responden juga diminta meranking seberapa 

baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen tersebut. 

Teknik pengukuran tingkat kepuasan masih terus mengalami 

perkembangan. Sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran dapat menggunakan 

berbagai metode statistik seperti analisis regresi, korelasi, anova, analisis 

diskriminan, analisis luster, analisis faktorial, analisis konjoin dan lain-lain. 

 Indeks kepuasan pelanggan dapat menggunakan beberapa cara 

yang dapat dilihat pada  juranal pemasaran dari Cronin dan Taylor (1992), 

Parasuraman et.al (1985,1988). Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Analisis Weighted SERVQUAL yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

SQ = ( )å
=

-
k

j
ijijj EPw

1

 

Dimana : 

 SQ = indeks kepuasan (persepsi kualitas) pelanggan terhadap objek. 
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Wj  = bobot kepentingan untuk atribut I pada objek j 

Pij  = penilaian kinerja dari objek j pada atribut kepentingan I 

Eij  = harapan terhadap objek k pada atribut I 

k  = jumlah pertanyaan. 

6. Hubungan Kepuasan Pelanggan dengan Kualitas Jasa 

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kualitas pelayanan 

dikurangi harapan pelanggan (Parasuraman, et al, 1985; 41-50). Dengan kata 

lain dapat dirumuskan: 

1. Service Quality < Expectation 

Bila ini terjadi, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

perusahaan buruk. Selain tidak memuaskan, juga tidak sesuai dengan 

harapan  pelanggan. 

2. Service Quality = Expectation 

Bila ini terjadi, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan cukup 

memuaskan. Dimata pelanggan, pelayaanan yang diberikan tidak ada 

keistimewaannya dan memang seharusnya sudah seperti itu. 

3. Service Quality > Expectation 

Bila ini terjadi, dapat dikatakan bahwa pelanggan merakan pelayanaan 

yang diberikan oleh perusahaan tridak hanya sesuai dengan kebutuhan, 

namun sekaligus memuaskan dan menyuenangkan. Pelayanan ketiga ini 

disebut pelayanan prima (Excellent service) yang selalu diharapkan semua 

pelanggan. 

BAB III 

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



 

    

GAMBARAN UMUM  

RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA DAN RESPONDEN 

  

 

A. SEJARAH DAN AWAL PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT ISLAM 

SURAKARTA   

Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) adalah merupakan rumah sakit 

non pemerintah, milik Yayasan RSIS yang terletak di Kelurahan Pabelan, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, berada di 

pinggiran sebelah barat, kurang lebih empat kilometer arah Kotamadya 

Surakarta.  

Sebelum RSIS didirikan, diawali pendirian Yayasan RSIS 

(YARSIS), yang diketuai oleh Dr. H.M. Djufrie As. ,SKM, akte notaris R. 

Sugondo Notodisurjo, SH nomor : 35 tanggal 27 November tahun 1970. Ini 

merupakan perwujudan awal dari kebulatan tekad sekelompok umat islam di 

Suarakarta yang ingin beribadah dan berdakawah bil-hal (amal nyata) melalui 

pendirian rumah sakit bernapas islam. 

Rencana pendirian rumah sakit islam ini diawali oleh pembelian 

sebidang tanah seluas 11.267 meter persegi yang terletak di kelurahan 

Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Yayasan 

pada tanggal 21 Februari 1972 dan mulai mempersiapkan Master Plan rumah 

sakit yang berhasil disusun pada tahun 1976. Setelah itu pada tanggal 1976 

diepakati suatu naskah kerjasama antara YARSIS dengan sejumlah jamaah 
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haji Surakarta yang dipimpin oleh (Almarhum) H. M. Anwari dalam upaya 

pembangunan rumah sakit islam. Kemufian hal itu ditindak lanjuti dengan 

pembentukan tim dana yang diketuai oleh Ny. Hj. Jatimah Ma ‘ali dan Ny. Hj. 

Suminah Noto Katono. 

Berkat kegigihan dan perjuangan keras dan keikhlasan, para 

pengurus berhasil mengumpulkan dana unutuk membuat jembatan, mengurug 

tanah dan pembangunan awal gedung RSIS  oleh (Almarhum) HM. Natsir 

(Mantan PM RIS). 

Pada tanggal 30 Juni 1983, RSIS diresmikan oleh Gubernur Jawa 

Tengah H.M. Isma’il. Setelah itu untuk pertama kalinya RSIS  dibuka untuk 

melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Atas dasar 

perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat serta penilaian DEPKES 

terhadap Kualitas pelayanan rumah sakit swasta, maka pada tahun  1993, 

RSIS  mendapat penghargaan sebagai juara I penampilan kinerja rumah sakit 

swasta.  

RSIS telah melakukan perencanaan program secara terpadu, terarah 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, dengan manajemen yang 

handal dan islami yang dikelola secara profesional. Untuk hal tersebut pada 

tanggal 21 Maret 1997 diresmikan graha rawat jalan RSIS berlantai dua, yang 

merupakan bagian pelaksanaan pembangunan gedung utama. Kemudian pada 

tahun 2000 dimulai pembangunan dua lantai gedung sayap barat dan 

diresmikan bulan Agustus tahun 2001.  
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RSIS yang berdiri diatas lantai lahan seluas 2,2 Ha ini dilengkapi 

dengan sebuah bangunan masjid yang megah, yaitu masjid Baiturrahman yang 

dibangun dengan dana sebesar 1,3 milyar dan diresmikan pada tanggal 25 

Maret 2000, yang merupakan masjid termegah sepanjang jalan menuju kota 

Surakarta dari arah barat serta menjadi ciri tersendiri bagi rumah sakit yang 

membawa bendera islam ini.  

Selain perkembangan pembangunan gedung, dibidang medis RSIS 

telah berhasil beberapa kali melakukan operasi secara berhasil.  Salah satunya 

adalah melakukan operasi transplantasi mata selama dua kali. Operasi 

cangkok kornea mata ini dilakukan secara gratis bekerja sama dengan Rumah 

sakit Mata Cabang Sukoharjo. Selain itu RSIS juga menyediakan mobil unit 

kesehastan yang merupakan salah satu upaya RSIS untuk mendekatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu RSIS juga 

menyediakan rumah sakit mata  / PPMTI dan berdirinya keluarga besar RSIS. 

Penyelenggaraan RSIS memperoleh ijin dari DEPKES Republik 

Indonesia sesuai MenKes RI No : YM.0204.2.2.4724, berlaku  lima tahun. 

Ijin ini berlaku mulai tanggal 19 September 1999  s/d 19 September 2004. 

Untuk memperlancar program-program yang telah direncanakan, 

RSIS memiliki karyawan dan perawat yang mempunyai kualitas yang baik. 

Hal ini diharapkan terpenuhinya pelayanan yang terbaik bagi RSIS dan 

tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat Surakarta dan sekitarnya 

terhadap pelayanan yang mereka harapkan dari RSIS. 
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B. VISI, MISI, MOTTO DAN FALSAFAH RUMAH SAKIT ISLAM 

SURAKARTA 

Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, RSIS tidak pernah 

membedakan agama, suku, ras, derajat dan pangkat seseorang dalam melayani 

kebtuhan masyarakat. RSIS akan tetap melayani pelanggan denga sebaik 

mungkin tanpa memandang latar belakangnya Ini sesuai dengan tujuan RSIS 

yaitu “Terwujudnya RSIS yang dikelola secara profesional untuk 

menyelenggarakan kesehatan yang paripurna dan islami.. Adapun yang 

menjadi visi dari RSIS yaitu “Sebagai pusat pelayanan kesehatan unggulan 

bertaraf nasional tahun 2010”. Sedangkan misi dari RSIS adalah “Pelayanan 

kesehatan yang paripurna, profesional dan islami”. Selain itu motto RSIS 

adalah “Bekerja sebagai ibadah, ikhlas dalam pelayanan, berlomba dalam 

kebaikan serta menggembirakan pasien  dan keluarganya”. Sedangkan 

falsafah yang dimiliki RSIS yaitu “Rumah Sakit Islam Surakarta adalah 

perwujudan iman dan amal soleh dalam meraih ridho Allah 

Subhanahuwata’ala”. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA 

Struktur organisasi ini dapat digolongkan dalam bentuk struktur 

organisasi lini dan staff. Adapun keuntungan dari bentuk organisasi lini dan 

staff adalah : 

1. Adanya pembagian kerja yang jelas. 
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2. Koordinasi dapat mudah dijalankan dalam setiap kelompok kerja atau 

golongan karyawan. 

3. Adanya keuntungan dari karyawan untuk mengembangkan potensi 

dirinya. 

4. Disiplin moral tinggi karena tugas yang dillaksanakan seseorang sesuai 

dengan bakat pendidikan dan pengalamannya. 

Struktur organisasi digambarkan bahwa direkdi RSIS menerima 

pelimpahan wewenang pengelolaan dari BP. YARSIS. Direksi dipimpin oleh 

Direktur Utama, membawahi Direktur Medis dan Direktur Uumum. 

Direktur medis membawahi para Manajer dan Asisten Manajer 

sesuai dengan bidangnya dan demikian pula Direktur Umum. Adapun  

struktur Organisasi RSIS sesuai dengan SK BP YARSIS No. : 053/B-

TU/YARSIS/IX/2002 dan SK dIrektur No. : 1762/A-1/DIRUT/2002, 

mengenai bagan struktur organisasi (gambar III.1) adalah sebagai berikut:  
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Gambar III.1 
STRUKTUR ORGANISASI RSIS 
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Keterangan  : 

I.  Satuan Pengawas Internal   V. Keuangan   IX. Umum    XI Pasien rawat inap 

II. Pelayanan Medik   VI.  Akuntansi    p. Kendaraan   4. Intensif 

III.  Penunjang Medik   VIII. Administrasi & SDM   q. Keamanan   5.  Utama 

 a.  Farmasi    j.  Rekam medik   r. Rumah tangga   6. Al- hajj 

 b. Laborat    k. Personalia   s. K3 & Sanitasi   7. Al-Kautsar 

 c.  Radiologi    l.  Diklat    t. IPS RS    8. Al-Fajr 

 d. Fisioterapi    m. Sekretariat & EDP       9.  Al-Qomar  

 e.  Gizi                Asy- Syam 

IV. Keperawatan    VIII. Syidamar   X. IRD-IRJ   XII. Kebidanan  

  f. Asuhan & Kepercayaan  n. Syiar & Dakwah  1. IRD    10. An-Nisa 

  g. SDM Keperawatan   o. Humas & Marketing  2. IRJ    11. Al-‘Araf 

  h. Logistik         3. OK    12. BKIA&  

  i. Etik Profesi               KB 

    

       = Garis Komando          

       =  Garis Koordinasi 
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YARSIS membentuk Badan Pengurus RSIS yang selanjutnya disebut 

BP. YARSIS, yang berperan mewakili Pemilik ( YARSIS ) dalam mengawasi 

pengelolaan RSIS. Untuk pengelolaan RSIS secara tehnis maupun 

administratif, Pemilik ( YARSIS ) mengangkat  pejabat sebagai pimpinan. 

Unsur Pimpinan RSIS yang selanjutnya disebut Direksi RSIS, terdiri atas : 

1. Direktur Utama 

2. Direktur Bidang Medis, Perawatan dan Penunjang Medis 

3. Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Akuntansi 

4. Direktur Bidang Umum, Syiar, Dakwah dan Marketing 

 
Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Direksi dibantu oleh para 

Manajer Bidang dan Asisten Manajer. 

 
Adapun tugas-tugas  pokok dari masing-masing jabatan itu adalah : 

· Tugas - tugas dari  BP. YARSIS meliputi : 

a. Menjabarkan falsafah, visi, misi, motto dan tujuan RSIS dalam bentuk 

kebijakan – kebijakan maupun ketentuan – ketentuan dasar untuk 

pengelolaan RSIS, yang harus diselenggarakan oleh Direktur RSIS. 

b. Bersama Direksi merumuskan strategi dan rencana induk pengembangan 

RSIS         ( Master Plan RSIS ) dalam upaya mewujudkan falsafah, visi, 

misi, motto dan tujuan RSIS yang ditetapkan oleh Pemilik ( YARSIS ).  

c. Memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada Direktur RSIS dalam  

menye-lenggarakan pengelolaan RSIS agar sesuai dengan kebijakan dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemilik ( YARSIS ). 
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d. Mengesahkan Program Kerja dan RAPB RSIS yang diajukan Direktur 

RSIS. 

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan RAPB 

RSIS, apabila diperlukan dapat melakukan audit terhadap RSIS dengan 

mengundang akuntan publik dan mempelajari hasil audit untuk diusulkan 

tindakan perbaikan. 

f. Menyutujui  dan mengesahkan kontrak  investasi untuk pengembangan 

RSIS dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ). 

g. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap hasil kerja Direktur 

RSIS. 

h. Memberikan usulan dan saran kepada Pemilik ( YARSIS ) untuk 

pengangkatan dan pemberhentian Direktur RSIS. 

 
· Tugas tugas  Direktur Utama meliputi : 

1. Melakukan fungsi perencanaan, meliputi : 

a. Bersama BP. YARSIS merumuskan strategi dan rencana induk 

pengembangan RSIS ( Master Plan RSIS ) dalam upaya mewujudkan 

falsafah, visi, misi, motto dan tujuan RSIS yang ditetapkan oleh Pemilik          

( YARSIS ). 

b. Menjabarkan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BP. YARSIS 

kedalam kebijakan, ketentuan maupun sistem yang lebih operasional untuk 

kegiatan pelayanan RSIS. 

c. Menyusun RAPB dan Program Kerja RSIS dan mengajukannya kepada 

BP. YARSIS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 
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d. Menyusun jadwal untuk pelaksanaan RAPB dan Program Kerja RSIS. 

e. Menyusun jadwal dan materi pertemuan koordinasi dengan pihak – pihak 

terkait ( BP. YARSIS, Komite Medik RSIS, Direktur Bidang dan pejabat – 

pejabat dalam struktur organisasi RSIS ). 

2. Melakukan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi : 

a. Melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan BP. 

YARSIS dalam bentuk kebijakan, ketentuan maupun sistem yang lebih 

operasional untuk kegiatan pelayanan RSIS. 

b. Melaksanakan RAPB dan Program Kerja RSIS setelah mendapat perse-

tujuan dan pengesahan dari BP. YARSIS, sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun. 

c. Membagi kepada para Direktur Bidang, tugas – tugas sesuai dengan 

bidangnya, memberi bimbingan dan arahan untuk kelancaran pelaksa-naan 

tugas, dan mengkoordinasikannya agar terjalin kerjasama yang baik. 

d. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan pihak – pihak terkait ( BP. 

YARSIS, Direktur Bidang dan pejabat – pejabat dalam struktur organi-sasi 

RSIS ), sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

e. Menyusun laporan rutin berkala per triwulan kepada BP. YARSIS ( meli-

puti : data, analisa data, kesimpulan, permasalahan dan rencana tindak-

lanjut ) atas pelaksanaan RAPB dan Program Kerja RSIS atau hal – hal 

lain yang dianggap perlu. 
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3. Melakukan fungsi pengawasan, penilaian dan pengendalian meliputi : 

a. Menyelia pelaksanaan tugas para Direktur Bidang, agar sesuai dengan 

kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para Direktur Bidang, untuk menge-tahui 

permasalahan dan penanggulangannya, serta melakukan tindak lanjut dan 

umpan balik atas permasalahan dan penanggulangannya 

c. Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja para Direktur Bidang seba-

gai bahan pembinaan karir. 

4. Melakukan tugas lain, diantaranya : 

a. Mewakili RSIS secara hukum dan kelembagaan. 

Membina hubungan yang baik dengan lembaga atau perorangan di luar RSIS ( 

pemerintah, organisasi perumahsakitan, organisasi profesi dan masyarakat ). 

· Tugas tugas direktur bidang pelayanan medis, perawatan dan penunjang 

medis  meliputi : 

1. Melakukan fungsi perencanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam merumuskan strategi dan rencana 

induk pengembangan RSIS ( Master Plan RSIS ) untuk bidang pelayanan 

medis, perawatan dan penunjang medis RSIS. 

b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menjabarkan kebijakan dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh BP. YARSIS kedalam kebijakan, 

ketentuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

medis, perawatan dan penunjang medis RSIS. 
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c. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun RAPB dan Program 

Kerja RSIS untuk bidang pelayanan medis, perawatan dan penunjang 

medis. 

d. Membantu Direktu Utama RSIS dalam menyusun jadwal untuk pe-

laksanaan RAPB dan Program Kerja bidang pelayanan medis, perawatan 

dan penunjang medis RSIS. 

e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun jadwal pertemuan 

koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan pelayanan medis, 

perawatan dan penunjang medis RSIS. 

2. Melakukan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan kebijakan, 

ketentuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

medis, perawatan dan penunjang medis RSIS. 

b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan RAPB dan 

Program Kerja bidang pelayanan medis, perawatan dan penunjang medis 

RSIS, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

c. Membagi kepada para Manajer Bidang yang dibawahinya, tugas – tugas 

sesuai dengan bidangnya, memberi bimbingan dan arahan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, dan mengkoordinasikannya agar terjalin 

kerjasama yang baik. 

d. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan pertemuan 

koordinasi dengan pihak – pihak, terkait dengan pelayanan medis, 
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perawatan dan penunjang medis RSIS, sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun. 

e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun laporan rutin berkala 

per triwulan ( meliputi : data, analisa data, kesimpulan, permasalahan dan 

rencana tindaklanjut ) atas pelaksanaan RAPB dan Program Kerja bidang 

pelayanan medis, perawatan dan penunjang medis RSIS atau hal – hal lain 

yang dianggap perlu. 

3. Melakukan fungsi pengawasan, penilaian dan pengendalian meliputi : 

a. Menyelia pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawahinya, agar 

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawahi-nya, 

untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 

c. Melakukan mekanisme umpan balik dan tindak lanjut atas permasalahan 

dan penangulangannya. 

d. Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja para Manajer Bidang yang 

dibawahinya sebagai bahan pembinaan karir. 

4. Melakukan tugas lain, diantaranya : 

a. Mewakili Direktur Utama RSIS secara hukum dan kelembagaan. 

b. Mewakili Direktur Utama RSIS dalam membina hubungan yang baik 

dengan lembaga atau perorangan di luar RSIS ( pemerintah, organisasi 

perumahsakitan, organisasi profesi dan masyarakat ). 
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· Tugas tugas direktur bidang pelayanan  administrasi, keuangan dan akuntansi 

meliputi : 

1. Melakukan fungsi perencanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam merumuskan strategi dan rencana 

induk pengembangan RSIS ( Master Plan RSIS ) untuk bidang pelayanan 

administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS. 

b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menjabarkan kebijakan dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh BP. YARSIS kedalam kebijakan, 

ketentuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS. 

c. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun RAPB dan Program 

Kerja RSIS untuk bidang pelayanan administrasi, keuangan dan akuntansi. 

d. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun jadwal untuk pe-

laksanaan RAPB dan Program Kerja bidang pelayanan administrasi, 

keuangan dan akuntansi RSIS. 

e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun jadwal pertemuan 

koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan pelayanan 

administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS. 

2. Melakukan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan kebijakan, keten-

tuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS. 
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b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan RAPB dan Pro-

gram Kerja bidang pelayanan administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS, 

sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

c. Membagi kepada para Manajer Bidang yang dibawahinya, tugas – tugas 

sesuai dengan bidangnya, memberi bimbingan dan arahan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, dan mengkoordinasikannya agar terjalin 

kerjasama yang baik. 

d. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan pertemuan koor-

dinasi dengan pihak – pihak, terkait dengan pelayanan administrasi, ke-

uangan dan akuntansi RSIS, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun laporan rutin berkala 

per triwulan ( meliputi : data, analisa data, kesimpulan, permasalahan dan 

rencana tindaklanjut ) atas pelaksanaan RAPB dan Program Kerja bidang 

pelayanan administrasi, keuangan dan akuntansi RSIS atau hal – hal lain 

yang dianggap perlu. 

3. Melakukan fungsi pengawasan, penilaian dan pengendalian meliputi : 

a. Menyelia pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawahinya, agar 

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawa-hinya, 

untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya, ter-masuk 

mekanisme umpan balik dan tindak lanjut atas permasalahan dan 

penanggulangannya. 
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c. Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja para Manajer Bidang yang 

dibawahinya sebagai bahan pembinaan karir. 

4. Melakukan tugas lain, diantaranya : 

a. Mewakili Direktur Utama RSIS secara hukum dan kelembagaan. 

b. Mewakili Direktur Utama RSIS dalam membina hubungan yang baik 

dengan lembaga atau perorangan di luar RSIS ( pemerintah, organisasi 

perumahsakitan, organisasi profesi dan masyarakat ). 

· Tugas tugas Direktur Bidang Umum, Syiar, Dakwah dan Marketing meliputi : 

1. Melaksanakan fungsi perencanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam merumuskan strategi dan rencana 

induk pengembangan RSIS ( Master Plan RSIS ) untuk bidang pelayanan 

umum, syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menjabarkan kebijakan dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh BP. YARSIS kedalam kebijakan, 

ketentuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

umum, syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

c. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun RAPB dan Program 

Kerja RSIS untuk bidang pelayanan umum, syiar, dakwah dan marketing  

d. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun jadwal untuk pe-

laksanaan RAPB dan Program Kerja bidang pelayanan umum, syiar, 

dakwah dan marketing RSIS. 
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e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun jadwal pertemuan 

koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan pelayanan umum, 

syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi : 

a. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan kebijakan, keten-

tuan maupun sistem yang lebih operasional untuk kegiatan pelayanan 

umum, syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

b. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan RAPB dan Pro-

gram Kerja bidang pelayanan umum, syiar, dakwah dan marketing RSIS, 

sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

c. Membagi kepada para Manajer Bidang yang dibawahinya, tugas – tugas 

sesuai dengan bidangnya, memberi bimbingan dan arahan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, dan mengkoordinasikannya agar terjalin 

kerjasama yang baik. 

d. Membantu Direktur Utama RSIS dalam melaksanakan pertemuan koor-

dinasi dengan pihak – pihak, terkait dengan pelayanan umum, syiar, 

dakwah dan marketing RSIS, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

e. Membantu Direktur Utama RSIS dalam menyusun laporan rutin berkala 

per triwulan ( meliputi : data, analisa data, kesimpulan, permasalahan dan 

rencana tindaklanjut ) atas pelaksanaan RAPB dan Program Kerja bidang 

pelayanan umum, syiar, dakwah dan marketing RSIS atau hal – hal lain 

yang dianggap perlu. 

 

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



 

 

86 

3. Melakukan fungsi pengawasan, penilaian dan pengendalian meliputi : 

a. Menyelia pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawahinya, agar 

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para Manajer Bidang yang dibawa-hinya, 

untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya, serta 

menyelenggarakan mekanisme umpan balik dan tindak lanjut atas 

permasalahan dan penanggulangannya. 

c. Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja para Manajer Bidang yang 

dibawahinya sebagai bahan pembinaan karir. 

4. Melakukan tugas lain, diantaranya : 

a. Mewakili Direktur Utama RSIS secara hukum dan kelembagaan. 

b. Mewakili Direktur Utama RSIS dalam membina hubungan yang baik 

dengan lembaga atau perorangan di luar RSIS ( pemerintah, organisasi 

perumahsakitan, organisasi profesi dan masyarakat ). 

 

D. FASILITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA 

Untuk memperbaiki kinerja guna pemenuhan pemenuhan kepuasan 

konsumen, maka RSIS berusaha meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan 

yang ada. RSIS menyediakan berbagai fasilitas pelayanan, yaitu : 

1. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan 

1. Unit Gawat darurat (24 jam) 

2. Poli Umum 

3. Poli Spesialis 
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· Penyakit dalam  

· Penyakit Jantung 

· Penyakit Paru 

· Penyakit Anak 

· Penyakit Kebidanan dan Kandungan 

· Penyakit Bedah Umum 

· Penyakit Bedah Tulang 

· Penyakit Bedah Urologi 

· Penyakit Bedah Plastik 

· Penyakit Bedah Digesti 

· Penyakit Bedah Syaraf 

· Penyakit Bedah Mulut 

· Penyakit Syaraf 

· Penyakit THT 

· Penyakit Mata 

· Penyakit Jiwa 

· Penyakit Kulit dan Kelamin 

· Penyakit Gigi dan Mulut 

4. Poli Kesehatan Ibu dan Anak 

5. Poli Keluarga Berencana 

6. Poli Konsultsi Gizi 

7. Poli Akupuntur 

8. Poli Fisioterapi. 
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2. Fasilitas Pelayanan Pasien rawat inap 

1. Intensive Care Unit (ICU)/ICCU  = 10 bed 

2. Ruang Utama     = 12 bed 

3. Perwatan Kelas VIP    = 4  bed 

4. Perawatan Kelas I    = 14 bed 

5. Perawatan Kelas II    = 56 bed 

6. Perawatan Kelas III    = 31 bed 

7. Perawatan Perinatal    = 10 bed 

3. Fasilitas Penunjang dan Umum 

1. Pelayanan penunjang Medik 

· Pelayanan Apotik  (24 jam) 

· Pelayanan Laboratorium Diagnostik  (24 jam) 

· Pemeriksaan Ronsen (24 jam) 

· Pemeriksaan USG/ECG 

· Fisioterapi 

· Ambulance (24 jam) 

· Mobile Dental Unit dan Medical Check Up 

· Pelayanan Transplantasi Cornea 

2. Fasilitas Umum 

· Masjid 

· Telepon Umum 

· Taman dan Tempat Parkir Luas 

· Kantin dan Toko Koperasi 
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· Klub Jantung Sehat 

· Pijat Bayi 

 

E. GAMBARAN RESPONDEN  RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pasien 

rawat inap RSIS. Sedangkan banyak sekali pasien yang telah menjalankan 

rawat inap di RSIS.. Sehingga kerena keterbatasan, waktu, biaya, dana, 

tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih 

mendalam maka tidak semua pasien rawat inap akan diteliti. Untuk itu peneliti 

memberi batasan, bahwa penelitian difokuskan pada pasien rawat inap yang 

sedang menjalani rawat inap di RSIS. Pasien rawat inap ini terdiri dari 

berbagai  ruangan rawat inap, yaitu : Intensive Care Unit (ICU)/ICCU, Ruang 

Utama, Perawatan Kelas VIP, Perawatan Kelas I, Perawatan Kelas II, 

Perawatan Kelas III, Perawatan Perinatal.  

Pengumpulan data berlangsung pada minggu pertama dan kedua 

bulan Juli 2003. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas questioner. 

Karena semua item questioner valid dan reliab, maka pada minggu ketiga dan 

keempat penyebaran questioner dilaksanakan kembali. 

Berikut ini disajikan gambaran umum responden penelitian meliputi 

jenis kelamin , usia, pendidikan, pekerjaan dan kelas ruangan rawat inap.  

Dari data yang berhasil dihimpun diperoleh informasi mengenai 

responden yang menjadi objek penelitian berikut : 
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1.    Berdasarkan kategori jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini terdiri dari 32 orang berjenis kelamin laki-laki dan 38 

orang  berjenis kelamin perempuan (lihat Tabel III.1) 

TABEL III.1 

TABULASI RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN 

Jenis Kelamin Frekwensi Prosentase 

Laki-laki 

Perempuan 

32 

38 

46% 

54% 

Jumlah 70 100% 

 Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

2. Berdasarkan kategori usia, maka jumlah responden paling banyak berada pada 

usia 18-29 tahun, yaitu sebanyak 15 orang , responden yang berusia 30-41 

tahun sebanyak 31 orang , responden yang berusia 42-53 tahun sebanyak 20 

orang , responden yang berusia 54-65 tahun sebanyak 3 orang  dan responden 

yang berusia 66-77 tahun keatas sebanyak 1 orang . (lihat Tabel III.2.) 

TABEL III.2 

TABULASI RESPONDEN MENURUT USIA 

Usia Frekwensi Prosentase 

18-29 tahun 

30-41 tahun 

42-53 tahun 

54-65 tahun 

> 66 tahun 

15 

31 

20 

3 

1 

21% 

44% 

28% 

0.4% 

0.1% 

Jumlah 70 100% 

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 
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3.   Berdasarkan dari tingkat pendidikan terakhir para responden dapat 

disimpulkan      bahwa responden dalam penelitian ini 10 orang  

berpendidikan SD, 10 orang  bependidikan SMP, 30 orang berpendidikan 

SMU/Sederajat, 5 orang  berpendidikan D3, dan 15 orang  berpendidikan 

S1s/d S3. (lihat Tabel  III.3) 

TABEL III.3 
TABULASI RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN 

TERAKHIR 
Pendidikan Frekwensi Prosentase 

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 s/d S3 

10 

10 

30 

5 

15 

14 % 

14% 

43% 

0.7% 

21% 

Jumlah 70 100% 

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

4. Berdasarkan jenis pekerjaan responden dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang bekerja sebagai PNS, 20 orang  

bekerja sebagai Karyawan Swasta, 30 orang bekerja sebagai Wiraswasta, 7 

orang  bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa, dan 3 orang  sebagai 

Pensiunan/Purnawirawan(lihat Tabel III.4). 
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TABEL III.4 

TABULASI RESPONDEN BERDASAR PEKERJAAN 

Pekerjaan Frekwensi Prosentase 

PNS 

SWASTA 

WIRASWASTA 

PELAJAR/MHS 

PENSIUNAN/PURN 

DLL 

10 

20 

30 

7 

3 

0 

14 % 

28 % 

43% 

1  % 

0.4 % 

0 

Jumlah 70 100% 

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

5. Berdasarkan  ruangan rawat inap yang dihuni responden dapat 

disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 0rang 

berada pada ruangan ICU/ICCU,  6 orang dari Ruang utama, 3 orang 

dari ruang kelas VIP, 7 orang dari ruang kelas 1, 28 orang dari kelas 

II, 16 orang dari ruang kelas III, dan 5 orang dari ruang perinatal (lihat 

table III.5). 
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TABEL III.5 

TABULASI RESPONDEN BERDASAR RUANG RAWAT INAP 

  

Ruang rawat inap Frekwensi Prosentase 

ICU /ICCU 

Ruang Utama 

VIP 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Perinatal 

5 

6 

3 

7 

28 

16 

5 

7 % 

8  % 

4 % 

10 % 

40 % 

23 % 

7 % 

Jumlah 70 100 % 

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV berikut ini akan disajikan analisis dan pembahasan 

terhadap data-data yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab 

ini meliputi, uji validitas dan reliabilitas, analisis tingkat kepuasan pelanggan, 

dan analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap 

Rumah Sakit Islam Surakarta. 

 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

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



 

 

94 

1. Uji Validitas 

Dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan suatu 

instrumen seperti questioner diperlukan pengukuran validitas menyangkut 

instumen tersebut. 

Hal ini sangat penting untuk menentukan apakah alat pengukuran 

tersebut dapat digunakan atau tidak dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan sehingga bisa didapatkan hasil pengujian hipotesis tepat sasaran.  

Uji validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian 

dalam mengungkapkan data sesuai dengan data yang ingin diungkapkan 

Dalam penelitian ini digunakan korelasi parametrik yaitu menggunakan uji 

korelasi product moment pearson dengan bantuan program SPSS 10 dan 

tingkat signifikansi 5%. Hasil output dari program SPSS 10 dapat dilihat pada 

tabel IV. 1 dibawah ini: 

TABEL IV. 1 

RANGKUMAN HASIL UJI VALIDITAS 

VARIABEL HARAPAN, KINERJA, TINGKAT KEPENTINGAN 

  r xy Nomor 

Pertanyaan Harapan Kinerja kepentingan 
Keterangan 

1 0.827 0.745 0.670 Valid 

2 0.795 0.666 0.716 Valid 

3 0.808 0.771 0.739 Valid 

4 0.767 0.763 0.620 Valid 

5 0.641 0.476 0.611 Valid 

6 0.713 0.593 0.667 Valid 

7 0.733 0.597 0.577 Valid 

8 0.569 0.573 0.630 Valid 
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9 0.520 0.437 0.396 Valid 

10 0.654 0.710 0.741 Valid 

11 0.825 0.822 0.767 Valid 

12 0.704 0.589 0.668 Valid 

13 0.690 0.666 0.615 Valid 

14 0.701 0.551 0.664 Valid 

15 0.803 0.779 0.692 Valid 

16 0.827 0.607 0.665 Valid 

17 0.612 0.391 0.458 Valid 

18 0.734 0.630 0.590 Valid 

19 0.747 0.665 0.609 Valid 

20 0.747 0.646 0.595 Valid 

21 0.810 0.740 0.772 Valid 

Sumber : Diolah dari data primer, 2003 

Hasil dari pengujian menunjukkan 21/ seluruh item pertanyaan dari 

ketiga variabel yaitu harapan, kinerja, dan kepentingan menunjukkan hasil 

yang valid yakni mempunyai signifikansi lebih dari r tabel yaitu 0,235. Atau 

dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan kuesioner mempunyai 

kemampuan mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkap. 

Dengan validnya semua butir pertanyaan pada ketiga variabel 

penelitian ini, maka semua butir pertanyaan dapat terus diikutkan dalam 

perhitungan berikutnya karena dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. . 

2.    Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama tetap konsisten. Uji 

reliabilitas ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat 
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dipercaya atau dapat diandalkan. Apabila suatu alat pengukur dapat dua kali 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten maka alat pengukur tersebut reliabel. 

TABEL IV. 2 

HASIL UJI RELIABILITAS 

r xx Dimensi 

Harapan Kinerja kepentingan 

Reliability 0.8910 0.8374 0.8588 

Responsiveness 0.7603 0.7338 0.6795 

Tangibles 0.7197 0.7414 0.7197 

Empathy 0.8393 0.8499 0.8576 

assurance 0.8276 0.7993 0.7993 

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

Menurut Sudarwan Danim (1997;202), tingkat reliabiltas dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu 59,0£ dianggap rendah, 0,60 – 0,89 dianggap 

sedang, dan 0,9 – 1 dianggap tinggi. Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan 

bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai reliabilitas dengan kategori 

sedang antara 0.6795 – 0.8910. 

B. Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Untuk menghitung tingkat kepuasan pelanggan, digunakan 3 

variabel, yaitu tingkat harapan atau Expectation (E), tingkat kinerja (P) atau 

Performance, dan tingkat kepentingan (I) atau Importance. Secara matematis 

berdasarkan analisis Weighted SERVQUAL dapat diformulasikan sebagai 

berikut : 

SQ = ( )å
=

-
k

j
ijijj EPw

1

 

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



 

 

97 

Dimana : 

SQ  = indeks kepuasan (persepsi kualitas) konsumen terhadap objek. 

Wj  = bobot kepentingan untuk atribut I pada objek j 

Pij   = penilaian kinerja dari objek j pada atribut kepentingan I 

Eij   = harapan terhadap objek j pada atribut kepentingan I 

k   = jumlah pertanyaan 

Untuk memperoleh skor indeks kepuasan total dilakukan dengan 

cara menjumlah skor indeks kepuasan seluruh responden berdasarkan rumus 

matematis. Namun rumus ini bukan sesuatu yang mutlak karena bertujuan 

untuk memudahkan perhitungan dan pembagian dalam kelas interval  saja. 

Dan dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Skor indeks kepuasan total maksimum yang mungkin dicapai 

adalah: 

= ( ) ( ) ( )[ ]{ }minmaxmax SneSnpSnin ´-´´´´  

n  =  Jumlah Sampel. 

ni  = Jumlah Item pertanyaan Pada Kepentingan. 

np  = Jumlah Item pertanyaan Pada Kinerja. 

ne  = Jumlah Item Pertanyaan Pada Harapan. 

Smax = Skor Maksimum per Item Pertanyaan. 

Smin = Skor Minimum per Item Pertanyaan. 

70 x {(21x5) x [(5x21) – (1x21)]} = 617.400 
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Sedangkan skor indeks kepuasan total minimum yang mungkin 

dicapai adalah : 

= ( ) ( ) ( )[ ]{ }minmaxmax SnpSneSnin ´-´´´´  

70 x {(21x5) x [(1x21) – (5x21]} = -617.400 

 

Selanjutnya selisih antara skor kepuasan total maksimum dengan 

skor kepuasan total minimum tersebut dibagi dalam tiga interval atau range 

dengan kalsifikasi-klasifikasi tertentu. Tiap interval merupakan kategori 

terhadap indeks kepuasan. Penentuan kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 

IV. 3. 

TABEL IV. 3 

KLASIFIKASI INDEKS KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP RUMAH 

SAKIT ISLAM SURAKARTA 

Klasifikasi Keterangan 

-617.400 s/d 0 

0 

0 s/d 617.400 

Tidak Puas  

Puas 

Puas Ideal 

Sumber : Diolah dari Data Primer 2003 

 Setelah melalui perhitungan berdasarkan analisis SERVQUAL yang 

terdapat dalam lampiran hasil didapat nilai sebesar 33367. Dengan demikian 

indeks kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit 

Islam Surakarta yang diperoleh dalam penelitian adalah Puas Ideal 

(Performance>Expected). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

pertama yang diajukan dalam penelitian ini bahwa pasien rawat inap  merasa 
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puas  terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta terbukti atau 

diterima. 

Selanjutnya agar dapat memberikan gambaran secara lebih jelas 

tentang penilaian pasien rawat inap terhadap masing-masing dimensi kualitas 

pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta secara lebih mendetail, berikut ini 

akan disajikan skor rata-rata untuk setiap dimensi dan variabel dalam bentuk 

tabel (lihat tabel IV. 4). 
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TABEL IV. 4 
NILAI RATA-RATA TINGKAT KEPENTINGAN, KINERJA, HARAPAN 

DAN GAP UNTUK TIAP ATRIBUT DAN DIMENSI 
Dimensi dan Atribut I P E P-E 

Reliability 
1. Unit pelayanan yang lengkap dan dapat diandalkan. 
2. Pelayanan pemeriksaan,  rawat inap dan perawatan yang 

cepat dan tepat. 
3. Jadwal pelayanan rumah sakit yang dijalankan dengan 

tepat (visit/kunjungan dokter, perawatan , istirahat) 
4. Prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit 
 

4,67 
4,53 
4,63 

 
4,80 

 
4,66 

 

4,30 
4,26 
4,23 

 
4,39 

 
4,34 

4,08 
4,07 
4,07 

 
4,16 

 
4,01 

0,23 
0,19 
0,16 

 
0,23 

 
0,33 

Responsiveness 
1. Kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap 

dalam menyelesaikan keluhan pasien rawat inap. 
2. Tindakan yang cepat pada saat pasien rawat inap 

membutuhkan. 
3. Staff/Karyawan/Perawat yang dapat memberikan 

informasi dengan jelas dan mudah dimengerti. 
 

4,61 
4,84 

 
4,70 

 
4,25 

 

4,32 
4,53 

 
4,31 

 
4,11 

4,21 
4,39 

 
4,24 

 
4,01 

 

0,10 
0,14 

 
0,07 

 
0,10 

Tangible 
1. Tampilan gedung dan tempat parkir yang rapi dan 

memadai. 
2. Tata letak ruangan yang memberikan kemudahan dan 

kenyamanan. 
3. Ruangan rawat inap yang bersih dan nyaman. 
4. Penampilan para karyawan yang menarik, sopan, dan rapi. 
5. Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-alat yang 

dipakai 
 

4,61 
4,09 

 
4,81 

 
4,67 
4,73 
4,76 

4,27 
3,66 

 
4,54 

 
4,31 
4,29 
4,57 

4,03 
3,37 

 
4,59 

 
4,14 
4,01 
4,01 

 

0,25 
0,29 

 
-0,04 

 
0,17 
0,27 
0,56 

Empathy 
1. Kemudahan dalam melakukan komunikasi antara pasien 

rawat inap dengan dokter. 
2. Perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh pasien rawat inap dan keluarganya. 
3. Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa 

memandang latar belakang pasien rawat inap (status 
sosial, agama, pangkat dan lain-lain). 

4. Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik. 
 

4,78 
4,86 

 
4,87 

 
4,61 

 
 

4,77 

4,49 
4,59 

 
4,57 

 
4,27 

 
 

4,54 

4,13 
4,17 

 
4,24 

 
4,04 

 
 

4,07 

0,36 
0,41 

 
0,33 

 
0,23 

 
 

0,47 

Assurance 
1. Staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan 

pengetahuan yang luas. 
2. Dokter dengan pengetahuan dan kemampuan menetapkan 

diagnosis penyakit. 
3. Dokter, perawat dan petugas yang terampil  dalam 

bekerja. 
4. Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap 

pelayanan 
5. Pelayanan yang ramah dan sopan. 
 

4,49 
4,33 

 
4,41 

 
4,53 

 
4,49 

 
4,67 

4,21 
4,30 

 
4,16 

 
4,16 

 
4,14 

 
4,29 

3,99 
3,69 

 
3,99 

 
4,07 

 
4,07 

 
4,13 

0,22 
0,61 

 
0,17 

 
0,09 

 
0,07 

 
0,16 

Rata-rata Total 4,632 4,318 4,088 0,23 
 Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003
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Jawaban responden  berdasarkan pada skala jawaban lima tingkat 

yang terdiri dari  sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju 

dalam penilaian harapan dan kinerja,  dengan jawaban/bobot sebagai berikut : 

o Jawaban sangat setuju diberi bobot   5 

o Jawaban setuju diberi bobot    4 

o Jawaban netral diberi bobot    3 

o Jawaban tidak setuju diberi bobot   2 

o Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot  1 

Sementara untuk kepentingan menggunakan format tipe yang sama 

dengan jawaban/bobot sebagai berikut : 

o Jawaban sangat penting diberi bobot   5 

o Jawaban penting diberi bobot    4 

o Jawaban netral diberi bobot    3 

o Jawaban tidak penting   diberi bobot   2 

o Jawaban sangat tidak penting diberi bobot  1 

 

Dari  tabel IV. 4 terlihat bahwa nilai rata-rata total jawaban 

responden terhadap tingkat kepentingan (I), yaitu sebesar 4,632 dari nilai 

tertinggi yang mungkin diberikan sebesar 5 (sangat penting). Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa atribut-atribut yang tercantum dalam kuesioner 

dianggap penting oleh responden berkaitan dengan kualitas pelayanan Rumah 

Sakit Islam Surakarta.. 
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Dari  tabel IV. 4 terlihat bahwa nilai rata-rata total  harapan (E) yaitu 

sebesar  4,088 dari nilai tertinggi yang mungkin diberikan sebesar 5 (sangat 

setuju). Hal ini mengidentifikasikan bahwa mereka sangat berharap agar 

atribut-atribut yang mereka anggap penting tersebut dapat benar-benar 

dilaksanakan atau dipenuhi perusahaan secara baik dan memuaskan. 

Selanjutnya dalam tabel IV.4, juga terlihat bahwa  harapan mereka 

tersebut sudah sepenuhnya dapat terpenuhi atau dengan kata lain P > E. Hal ini 

ditunjukkan dengan lebih  tingginya nilai rata-rata total kinerja aktual (P) 4,318 

dibandingkan nilai rata-rata total harapan (E) 4,088.. Selanjutnya hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya gap antara harapan pasien rawat inap dengan kinerja 

aktual yang benar-benar diterima pasien rawat inap yang  bernilai positif atau 

dengan kata lain perusahaan telah memenuhi bahkan melebihi harapan-harapan 

pasien dalam kualitas pelayanan sehingga pasien merasa puas . Secara 

keseluruhan nilai rata-rata gap total adalah sebesar 0,23 (4,318 - 4,088). Gap 

yang bernilai positif (+) dan lebih dari nol (0,23) itu menunjukkan bahwa 

perusahaan sudah dapat memenuhi apa yang diharapkan pasien rawat inap 

dalam kualitas pelayanan yang ada di sebuah rumah sakit bahkan melebihi dari 

apa yang diharapkan pelanggan dalam kualitas pelayanan rumah sakit. 

1. Interprestasi Skor Rata-Rata Total Variabel Tingkat Kepentingan. 

Dari hasil penelitian menghasilkan nilai  rata-rata total jawaban 

responden pada tingkat kepentingan (I) berada pada kisaran antara 4,78 hingga 

4,49, dimana skor rata-rata terbesar adalah dimensi Empathy (4,78). Berikutnya 

dimensi Reliability (4,67). Sedangkan Skor rata-rata dimensi Tangible (4,61) 
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dan Responsiveness (4,61) adalah sama . Urutan terakhir  adalah dimensi dan 

terakhir adalah dimensi Assurance (4,49). 

Hal tersebut dapat dipahami mengapa pelanggan mementingkan 

dimensi Empathy karena didalam industri rumah sakit (pelayanan kesehatan), 

sifat khususnya  adalah baik para health provider (dokter dan perawat) maupun 

konsumen jarang mempertimbangkan aspek biaya sepanjang hal itu 

menyangkut masalah penyembuhan suatu penyakit (Sulastomo, 2000: 3).Selain 

itu yang terpenting adalah bagaimana pihak manajemen mempunyai 

kemampuan dalam memahami keinginan pasien. 

Dalam dimensi ini penekanan dititik beratkan pada sisi psikologis 

pasien dimana mereka mempercayakan diri sepenuhnya pada pelayanan yang 

diberikan pihak rumah sakit. Hal ini dapat terlihat dari instrumen yang ada 

pada dimensi ini, yaitu : 

· Kemudahan dalam melakukan komunikasi antara pasien rawat inap dengan 

dokter. 

· Perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasien 

rawat inap dan keluarganya. 

· Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa memandang latar 

belakang pasien rawat inap (status sosial, agama, pangkat dan lain-lain). 

· Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik. 

Sedangkan nilai tingkat kepentingan yang terendah berada pada 

dimensi assurance yang didalamnya terdapat atribut-atribut yang berkaitan 

dengan keyakinan/kemampuan memberikan jaminan pelayanan yang dimiliki 
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oleh Rumah Sakit Islam Surakarta. Dalam kasus ini pasien rawat inap 

menganggap dimensi assurance (keyakinan/kemampuan memberikan jaminan 

pelayanan) tidak terlalu menjadi prioritas utama dalam menjalani sebuah 

perawatan  pada sebuah rumah sakit . Walaupun demikian nilai rata-rata total 

dimensi assurance relatif  besar yaitu sebesar 4,4857 dari nilai tertinggi yang 

mungkin diberikan sebesar 5 (sangat penting) yang berarti mereka  

menganggap dimensi ini  penting dalam kualitas pelayanan  pada sebuah 

rumah sakit. Sedangkan Skor rata-rata dimensi Tangible (4,61) dan 

Responsiveness (4,61) adalah sama. Ini menandakan bahwa pasien memandang 

kedua dimensi ini mempunyai tingkat kepentingan dalam kualitas pelayanan 

yang sama dalam pemilihan sebuah rumah sakit. 

2. Interpretasi Skor Rata-Rata Total Variabel Kinerja 

Untuk tingkal kinerja (P), nilai rata-rata total jawaban responden 

berada pada kisaran 4,49 hingga 4,21, dimana yang terbesar adalah dimensi 

Empathy (4,49), selanjutnya dimensi Responsiveness (4,32) dan dimensi 

Reliability (4,30). Urutan keempat dimensi Tangible (4,27) dan terendah 

adalah dimensi Assurance (4,21). 

Kecenderungan pasien rawat inap menganggap bahwa dimensi 

Empathy Rumah Sakit Islam Surakarta mempunyai kinerja paling baik 

dikerenakan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah rumah sakit milik swasta 

yang dikelola secara paripurna, profesional dan  sangat memperhatikan 

keadaan pasien. Rumah Sakit Islam Surakarta tidak pernah membedakan 

agama, suku, ras, derajat dan pangkat seseorang dalam melayani kebutuhan 

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



 

 

5 

masyarakat. Rumah Sakit Islam Surakarta akan tetap melayani pelanggan 

dengan sebaik mungkin tanpa memandang latar belakangnya. Ini sesuai dengan 

tujuan Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit Islam 

Surakarta yang dikelola secara profesional untuk menyelenggarakan kesehatan 

yang paripurna dan islami”. Dalam kenyataannya,  hal ini dapat ditemukan 

ketika wawancara dengan responden yang cenderung menganggap bahwa para 

dokter dan perawat sangat mudah diajak berkomunikasi dan siap 24 jam dalam 

melayani pasien. Mereka menganggap inilah perbedaan yang paling besar dari 

rumah sakit-rumah sakit lainnya. 

Selanjutnya dimensi assurance mendapat nilai paling rendah dalam 

variabel kinerja. Walaupun demikian nilai rata-rata total jawaban responden 

pada dimensi assurance relatif  besar yaitu sebesar 4,21 dari nilai tertinggi 

yang mungkin diberikan sebesar 5 (sangat setuju) yang berarti mereka masih 

menganggap dimensi ini  baik  dalam kualitas pelayanan   di Rumah Sakit 

Islam Surakarta. 

c. Interprestasi Skor Rata-Rata Total Variabel Harapan 

Untuk tingkat harapan (E), nilai rata-rata total jawaban responden 

berada pada kisaran antara 4,21 hingga 3,99. Untuk nilai rata-rata tertinggi 

diduduki oleh dimensi Responsiveness (4.21). Berikutnya  adalah dimensi 

Empathy (4.13) dan dimensi Reliability (4.08). Urutan keempat diduduki 

dimensi Tangible (4.03) dan terendah dimensi assurance (3.99). 

Angka-angka tersebut diatas menunjukkan bahwa ternyata pasien 

rawat inap umumnya berharap bahwa atribut pelayanan yang berada pada 
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dimensi responsiveness Rumah Sakit Islam Surakarta memiliki kinerja yang 

tinggi.  Sebaliknya anggapan pasien rawat inap dalam penilaian kepentingan 

menilai bahwa dimensi empathy  dianggap paling penting oleh pasien rawat 

inap. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pasien-pasien pernah merasa 

dikecewakan oleh dimensi empathy di rumah sakit lain. Fenomena ini juga 

dapat ditemukan ketika wawancara dalam pengambilan sampel  pada pasien 

yang cenderung tidak merasa puas pada pelayanan dokter dan perawat di 

rumah sakit yang lain yang terkesan  kurang perhatian. Karena sering 

dikecewakan pada dimensi ini, mereka tidak terlalu berharap banyak pada 

dimensi empathy (urutan kedua) ketika baru pertama kali memilih Rumah 

Sakit Islam Surakarta, namun masih menempatkannya pada tingkat pertama 

pada tingkat kepentingan.  

Selanjutnya pelanggan juga tidak terlalu berharap terhadap tingginya 

kinerja yang akan mereka terima dari Rumah Sakit Islam Surakarta pada 

dimensi assurance (urutan terakhir). Hal ini sejalan dengan anggapan pasien 

rawat inap pada tingkat kepentingan yang tidak terlalu menganggap penting 

dimensi ini. 

Namun bila dilihat dari nilai rata-rata total jawaban responden pada 

kelima dimensi dalam tingkat harapan yang sebesar 4,0878 dari nilai tertinggi 

yang mungkin diberikan sebesar 5 (sangat setuju), dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden berharap banyak pada kelima dimensi dalam kualitas 

pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta. 

d.  Interprestasi Skor Rata-Rata Total Gap  
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Total gap ini menggambarkan kesenjangan antara jasa yang dialami 

dan jasa yang diharapkan. Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja 

prestasi perusahaan secara berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan 

kualitas jasa tersebut. Misalnya seorang dokter bisa saja terus mengunjungi 

pasien rawat inapnya untuk menunjukkan perhatiannya. Akan tetapi pasien 

rawat inap dapat menginterprestasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada 

yang tidak beres berkenaan dengan penyakit yang dideritanya.  

Untuk memperoleh skor gap total dilakukan berdasarkan rumus 

matematis. Namun rumus ini bukan sesuatu yang mutlak karena hanya 

bertujuan untuk memudahkan perhitungan saja. Dan dari perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut  

Skor gap positif maksimum yang mungkin dicapai adalah : 

 = Smax(p)-Smin(e) = 5 – 1 = 4 

Smax(p) = Skor Maksimum Per Item Pertanyaan Pada Tingkat Kinerja. 

Smin(e) = Skor Minimum Per Item Pertanyaan Pada Tingkat Harapan. 

Skor gap negatif maksimum yang mungkin dicapai adalah : 

 = Smin(p) - Smax(e) = 1 – 5 = -4 

Smax(e) = Skor Maksimum Per Item Pertanyaan Pada Tingkat Harapan. 

Smin(P) = Skor Minimum Per Item Pertanyaan Pada Tingkat Kinerja.  

 

Selanjutnya untuk mengkategorikan kepuasan pada total gap dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu : 

1. 0 s/d 4   =   P > E   = Puas ideal 
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2. 0   =  P  = E  = Puas 

3. -4 s/d 0  =     P < E  = Tidak Puas 

Berdasarkan tabel IV.4,  secara keseluruhan nilai rata-rata gap total 

(P-E) adalah sebesar 0,232 (4,318- 4,0878). Gap yang bernilai positif (+) dan 

lebih dari nol (0,232) itu menunjukkan bahwa perusahaan sudah dapat 

memenuhi apa yang diharapkan pasien rawat inap dalam kualitas pelayanan 

yang ada di sebuah rumah sakit bahkan melebihi dari apa yang diharapkan 

pelanggan dalam kualitas pelayanan rumah sakit atau dengan kata lain pasien 

rawat inap sudah merasa puas.  

 Total gap berada pada kisaran 0,36 – 0,10. Untuk nilai rata-rata 

tertinggi diduduki oleh dimensi Empathy (0,36). Berikutnya  adalah dimensi 

Tangible(0.25) dan dimensi Reliability (0.23). Urutan keempat diduduki 

dimensi Assurance(0.22) dan terendah dimensi Responsiveness (0.1). 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi gap dari yang 

terbesar ke yang terkecil terhadap gap jasa yang diharapkan dengan kinerja 

aktual yang benar-benar diterima pasien rawat inap Rumah Sakit Islam 

Surakarta adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi Empathy dengan skor gap sebesar 0.36. 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi terbesar ke 

terkecil terhadap nilai empathy, yaitu : 

1. Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik (0.47) 

2. Kemudahan dalam melakukan komunikasi antara pasien rawat inap dengan 

dokter (0.41). 
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3. Perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasien 

rawat inap dan keluarganya (0.33). 

4. Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa memandang latar 

belakang pasien rawat inap (status sosial, agama, pangkat dan lain-

lain)(0.23). 

Item pertanyaan dalam dimensi empathy yang  memiliki gap terbesar 

adalah dokter dan perawat yang sabar dan simpatik yaitu sebesar 0,5. Hal ini 

berarti pasien rawat inap merasa bahwa item ini (dokter dan perawat yang 

sabar dan simpatik) paling memuaskan kinerjanya dalam dimensi ini. 

b. Dimensi Tangible  dengan skor gap sebesar 0.25. 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi terbesar ke yang 

terkecil terhadap nilai Tangible adalah : 

1. Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-alat yang dipakai (0.56). 

2. Tampilan gedung dan tempat parkir yang rapi dan memadai (0.29). 

3. Penampilan para karyawan yang menarik, sopan, dan rapi (0.27) 

4. Ruangan pasien rawat inap yang bersih dan nyaman (0.27). 

5. Tata letak ruangan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan (-0,04). 

Item pertanyaan dalam dimensi Tangible yang  memiliki gap terbesar 

adalah Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-alat yang dipakai (0.6). Hal 

ini berarti pasien rawat inap merasa bahwa item ini (Kelengkapan, kesiapan, 

dan kebersihan alat-alat yang dipakai) paling memuaskan kinerjanya dalam 

dimensi ini. Nilai -0,04 pada item pertanyaan Tata letak ruangan yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan mengidentifikasikan bahwa pasien 
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rawat inap belum puas terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam 

Surakarta P < E. 

c. Dimensi Reliability dengan total gap sebesar  0.23. 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi terbesar ke 

terkecil terhadap nilai reliability yadalah : 

1. Prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit (0.33). 

2. Jadwal pelayanan rumah sakit yang dijalankan dengan tepat 

(visit/kunjungan dokter, perawatan , istirahat) (0.23). 

3. Unit pelayanan yang lengkap dan dapat diandalkan (0.19) 

4. Pelayanan pemeriksaan,  rawat inap dan perawatan yang cepat dan tepat 

(0.,16). 

Item pertanyaan dalam dimensi Reliability yang  memiliki gap 

terbesar adalah Prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit (0.33). Hal ini 

berarti pasien rawat inap merasa bahwa item ini (Prosedur pelayanan yang 

tidak berbelit- belit) paling memuaskan kinerjanya dalam dimensi ini. 

d. Dimensi Assurance dengan total gap sebesar  0.22. 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi terbesar ke 

terkecil terhadap nilai Assurance adalah : 

1. Staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan pengetahuan yang luas 

(0.61). 

2. Dokter dengan pengetahuan dan kemampuan menetapkan diagnosis 

penyakit (0,17) 

3. Pelayanan yang ramah dan sopan  (0.16). 
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4. Dokter, perawat dan petugas yang terampil  dalam bekerja (0.09) 

5. Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan (0.07) 

Item pertanyaan dalam dimensi Assurance yang  memiliki gap 

terbesar adalah Staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan 

pengetahuan yang luas(0.61).  Hal ini berarti pasien rawat inap merasa bahwa 

item ini (Staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan pengetahuan yang 

luas) paling memuaskan kinerjanya dalam dimensi ini. 

e. Dimensi Responsiveness dengan total gap sebesar (0.1). 

Secara berurutan faktor yang memberikan kontribusi terbesar ke 

terkecil terhadap nilai responsiveness adalah : 

1. Kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam menyelesaikan 

keluhan pasien rawat inap (0.14). 

2. Staff/Karyawan/Perawat yang dapat memberikan informasi dengan jelas 

dan mudah dimengerti (0.10). 

3. Tindakan yang cepat pada saat pasien rawat inap membutuhkan (0.10). 

Item pertanyaan dalam dimensi Responsiveness yang  memiliki gap 

terbesar adalah Kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam 

menyelesaikan keluhan pasien rawat inap (0.14).Hal ini berarti bahwa pasien 

rawat inap merasa bahwa item ini (Kemampuan dokter dan perawat yang cepat 

tanggap dalam menyelesaikan keluhan pasien rawat inap) paling memuaskan 

kinerjanya dalam dimensi ini. 

 

C. Analisis Regresi Berganda 
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Dari hasil perhitungan komputer dengan program SPSS 10 diperoleh 

hasil seperti tertera pada lampiran. Dari print out tersebut dapat disajikan hasil 

regresi seperti tertera dalam Tabel IV. 5. 

TABEL IV. 5 

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Y  = -3,348 +  20,737X1 +  20.488X2  +  20.982X3  +  19.621X4  +  22.485X5 

Se = (5.161)    (0.753)       (0.749)         (0.692)         (0.567)        (0.656) 

T  = (-6.49)  (27.557)     (27.337)       (30.315)        (34.583)      (34.289) 

R2 Square   =  0.999 

F test          =  9079.552       

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2003 

Secara matematis penjelasan dari koefisien regresi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Konstanta (-3.348) 

Konstanta bertanda negatif. Hal tersebut berarti dalam keadaaan tidak 

ada variabel Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible, 

maka kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan adalah bertanda 

negative. Artinya apabila tidak ada kelima dimensi Variabel bebas maka pasien 

rawat inap akan mengalami ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan Rumah 

Sakit Islam Surakarta sehingga ada kecenderungan pasien rawat inap akan 

pindah ke rumah sakit yang lain karena mereka merasa tidak puas. 
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Kelima variabel bebas itu meliputi dimensi reliability (Unit pelayanan 

yang lengkap dan dapat diandalkan; Pelayanan pemeriksaan,  rawat inap dan 

perawatan yang cepat dan tepat ; Jadwal pelayanan rumah sakit yang 

dijalankan dengan tepat (visit/kunjungan dokter, perawatan , istirahat); 

Prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit), responsiveness  (Kemampuan 

dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan pasien 

rawat inap; Tindakan yang cepat pada saat pasien rawat inap membutuhkan ; 

.Staff/Karyawan/Perawat yang dapat memberikan informasi dengan jelas dan 

mudah dimengerti), tangible (Tampilan gedung dan tempat parkir yang rapi 

dan memadai; Tata letak ruangan yang memberikan kemudahan dan 

kenyamanan; Ruangan pasien rawat inap yang bersih dan nyaman; Penampilan 

para karyawan yang menarik, sopan;  rapi, Kelengkapan, kesiapan, dan 

kebersihan alat-alat yang dipakai), empathy (Kemudahan dalam melakukan 

komunikasi antara pasien rawat inap dengan dokter; Perhatian terhadap 

keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasien rawat inap dan 

keluarganya; Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa memandang 

latar belakang pasien rawat inap (status sosial, agama, pangkat dan lain-

lain) ;Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik), assurance (Staff karyawan 

yang memiliki profesionalisme dan pengetahuan yang luas; Dokter dengan 

pengetahuan dan kemampuan menetapkan diagnosis penyakit; Dokter, perawat 

dan petugas yang terampil  dalam bekerja;  Jaminan keamanan pelayanan dan 

kepercayaan terhadap pelayanan; Pelayanan yang ramah dan sopan). 

a. Dimensi Reliability (20,737X1) 
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Disini dimensi reliability mempunyai nilai koefisien bertanda positif. 

Hal ini berarti apabila dimensi reliability ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan unit pelayanan yang lengkap dan dapat diandalkan; pelayanan 

pemeriksaan,  rawat inap dan perawatan yang cepat dan tepat ; jadwal 

pelayanan rumah sakit yang dijalankan dengan tepat (visit/kunjungan dokter, 

perawatan , istirahat),   prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit, maka 

kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam 

Surakarta akan terus meningkat. 

3. Dimensi Responsiveness (20.488X2) 

Disini dimensi responsiveness mempunyai nilai koefisien bertanda 

positif. hal ini berarti apabila dimensi responsiveness ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam 

menyelesaikan keluhan pasien rawat inap, tindakan yang cepat pada saat pasien 

rawat inap membutuhkan , staff/karyawan/perawat yang dapat memberikan 

informasi dengan jelas dan mudah dimengerti, maka kepuasan pasien rawat 

inap terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta akan 

meningkat. 

4. Dimensi Tangible (20.982X3)   

Disini dimensi tangible mempunyai nilai koefisien bertanda positif. 

Hal ini berarti apabila dimensi tangible ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan tampilan gedung dan tempat parkir yang rapi dan memadai, tata 

letak ruangan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, ruangan pasien 

rawat inap yang bersih dan nyaman, penampilan para karyawan yang menarik, 
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sopan  rapi, kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-alat yang dipakai, 

maka kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit 

Islam Surakarta akan meningkat. 

5. Dimensi Empathy (19.621X4)   

Disini dimensi empathy mempunyai nilai koefisien bertanda positif. 

Hal ini berarti apabila dimensi empathy ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh pasien rawat inap dan keluarganya, kemudahan dalam melakukan 

komunikasi antara pasien rawat inap dengan dokter, pelayanan kepada semua 

pasien rawat inap tanpa memandang latar belakang pasien rawat inap (status 

sosial, agama, pangkat dan lain-lain), dokter dan perawat yang sabar dan 

simpatik perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

pasien rawat inap dan keluarganya, maka kepuasan pasien rawat inap terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Surakarta akan 

meningkat. 

 

 

6. Dimensi Assurance (22.485X5) 

Disini dimensi assurance mempunyai nilai koefisien bertanda positif. 

Hal ini berarti apabila dimensi assurance  ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan staff karyawan yang memiliki profesionalisme dan pengetahuan 

yang luas, dokter dengan pengetahuan dan kemampuan menetapkan diagnosis 

penyakit, dokter, perawat dan petugas yang terampil  dalam bekerja,  jaminan 
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keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan, pelayanan yang 

ramah dan sabar, maka kepuasan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Surakarta akan meningkat. 

 

1. Uji t 

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible masing-masing 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap. Uji t ini dilakukan 

dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh t hitung untuk dimensi Reliability sebesar (27.557), 

dimensi Responsiveness sebesar (27.337), dimensi Assurance sebesar (34.289), 

dimensi Empathy sebesar (34.583), dan dimensi Tangible sebesar (30.315). 

dengan demikian Ho ditolak karena t hitung lebih besar dari pada t tabel 

sebesar 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangible masing-masing mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta dan variabel 

yang paling berpengaruh adalah dimensi Empathy. Hal tersebut dapat dipahami 

mengapa pelanggan mementingkan dimensi Empathy karena didalam industri 

rumah sakit faktor yang terpenting adalah bagaimana pihak manajemen dapat 

memberikan perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

pasien rawat inap dan keluarganya. Dalam dimensi ini penekanan dititik 

beratkan pada sisi psikologis pasien dimana mereka mempercayakan diri 

sepenuhnya pada pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Sehingga dapat 
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disimpulkan hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dimensi 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible  secara parsial 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat 

inap Terbukti. Dan hipotesis keempat yang diajukan dimana dimensi 

Assurance  adalah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien rawat 

inap  Terbukti. 

 

2. Uji F 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam 

Surakarta. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F 

tabel. Berdasarkan hasil perhitungan didapat F hitung sebesar 9079.552       

dengan demikian Ho ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 

2,73. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangible secara bersama-sama mempengaruhi 

terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta. Sehingga 

dapat disimpulkan hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini bahwa 

dimensi Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible  

mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap  Terbukti. 

 

3. Koefisien Determinasi 
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Digunakan untuk mengetahui sejauh manakah variabel independen, 

yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible 

mempengaruhi variabel depanden, yaitu kepuasan pasien rawat inap. Dari hasil 

perhitungan diperoleh R2 sebesar 0.999 terlihat dari tabel Model Summary 

pada kolom Adjusted R Square. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap 

sebesar 99.9% sedangkan sisanya 0.1% dijelaskan oleh sebab sebab yang lain. 

Hal  ini berarti bahwa dimensi kualitas pelayanan yang terdiri atas Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan kualitas jasa pelayanan 

terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta yang telah 

dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengukuran tingkat kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Islam 

Surakarta menunjukkan bahwa secara umum pasien rawat inap yang diteliti 

dalam kondisi puas terhadap kualitas pelayanan yang disampaikan Rumah 
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Sakit Islam Surakarta. Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai Skor Indeks 

Kepuasan yang bernilai positif. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa pasien rawat inap 

merasa  sudah  puas terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta  

diterima atau terbukti. Hal ini juga menunjukkan bahwa harapan-harapan 

pelanggan sudah dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit Islam Surakarta atau 

dengan kata lain service quality > expectation. 

2. Dari hasil Uji t analisis regresi yang dilakukan terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible) terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit 

Islam Surakarta secara parsial. sehingga hipotesis kedua yang diajukan bahwa 

dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible secara 

parsial mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta  terbukti atau dapat diterima. Dari 

hasil Uji t juga dapat diketahui  ternyata variabel yang paling berpengaruh 

adalah dimensi empathy.  

3. Dari hasil Uji F analisis regresi yang dilakukan terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan (Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangible) terhadap kepuasan pasien rawat inap 

secara bersama-sama. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan bahwa dimensi 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible secara 

bersama-sama mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta terbukti atau dapat diterima. 
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa hal 

yang sebaiknya dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Surakarta dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat inap. Hal-hal 

tersebut antara lain : 

1. Rumah Sakit Islam Surakarta  sebaiknya mempertahankan kualitas 

pelayanannya yang dinilai sangat baik oleh pasien rawat inap. Walaupun 

semua dimensi menunjukkan gap yang positif, dalam rangka meningkatkan  

kualitas pelayanannya, maka Rumah Sakit Islam Surakarta perlu 

meningkatkan kinerjanya terutama pada dimensi tangible yaitu pada item tata 

letak ruangan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan karena item ini 

memiliki nilai gap yang masih  negatif yang berarti pasien rawat inap masih 

belum puas terhadap apa yang telah diberikan perusahaan. Rumah Sakit Islam 

Surakarta juga perlu meningkatkan kinerjanya pada dimensi Responsiveness  

(dimensi ini memiliki nilai tertinggi pada tingkat harapan) terutama pada 

atribut kemampuan dokter dan perawat yang cepat tanggap dalam 

menyelesaikan keluhan pasien rawat inap dan tindakan yang cepat pada saat 

pasien rawat inap membutuhkan . Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para pasien rawat inap 

yang sedang dalam kondisi gawat darurat karena pada saat itu merupakan 

masa yang kritis bagi pasien rawat inap dan diperlukan kecepatan dari pihak 

rumah sakit untuk membantu mereka.. 
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2. Menerapkan Interactive Marketing Strategy, yaitu strategi pemasaran yang 

berfokus pada peningkatan keahlian karyawan . Karena bisnis rumah sakit 

merupalan high contac business dengan berfokus pada people based, strategi 

ini perlu diterapkan Rumah Sakit Islam Surakarta untuk meningkatkan 

kinerjanya terutama pada para dokter dan perawat yang bertemu langsung 

dengan pasien rawat inap. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan 

dan pelatihan secara berkala terhadap karyawan, sehingga nantinya karyawan 

dapat melayani para pasien rawat inap lebih baik lagi.  

3. Berdasarkan uji t dimana variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah variabel Empathy, maka 

hendaknya Rumah Sakit Islam Surakarta berusaha untuk lebih meningkatkan  

dan mempetahankan  dimensi empathy  ini seperti : 

· Kemudahan dalam melakukan komunikasi antara pasien rawat inap dengan 

dokter. 

· Perhatian terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasien 

rawat inap dan keluarganya. 

· Pelayanan kepada semua pasien rawat inap tanpa memandang latar 

belakang pasien rawat inap (status sosial, agama, pangkat dan lain-lain). 

· Dokter dan perawat yang sabar dan simpatik. 

Hal ini dapat dilakukan  pihak manajemen dengan memberikan pengarahan-

pengarahan pada perawat dan dokter tentang pentingnya komunikasi, perhatian 

dan kesabaran dalam melayani konsumen. 
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5. Pihak manejemen RSIS juga dapat merancamg club marketing programs 

dengan membentuk sebuah klub seperti klub jantung sehat sehingga hubungan 

dengan pasien tetap terjaga. Selain itu fasilitas Mobile Dental Unit dan Medical 

Check Up dapat terus dikembangkan pemakaiannya agar tercipta hubungan 

yang baik dengan masyarakat sekitar. 

6. Rumah Sakit Islam Surakarta harus melakukan evaluasi secara berkala sebagai 

siatem peringatan dini seperti dengan pembagian questioner kepada para pasien 

rawat inap untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Rumah Sakit Islam 

Surakarta dan kepuasan para pasien.  

7. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti lebih menekankan pada 

pengaruh antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan karena pada 

dasarnya sebuah perusahaan bertujuan agar pengguna jasa mereka melakukan 

pembelian/penggunaan ulang terhadap kualitas jasa yang diberikan perusahaan. 

Selain itu  pelanggan yang melakukan pembelian/penggunaan ulang sudah 

pasti mereka merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan. 
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