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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laju perubahan atmosfir dunia usaha yang mengarah pada ekonomi jasa 

menyebabkan kualitas pelayanan menjadi fenomena kompleks yang harus 

diperhatikan oleh setiap pelaku usaha. Kondisi lingkungan usaha membawa 

perusahaan kepada suatu kenyataan bahwa kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan agar perusahaan tetap sukses, baik ditingkat operasional, manajerial 

maupun strategi.  

 Dalam era globalisasi, kualitas dan pelayanan merupakan dua faktor 

penting, oleh karena itu organisasi harus memberikan perhatian yang lebih 

untuk dua hal tersebut. Biasanya kualitas yang baik akan diikuti oleh loyalitas 

pelanggan akan produk yang bersangkutan. Maka sudah menjadi tugas yang 

tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perusahaan yang ingin tetap survive untuk 

selalu melakukan perbaikan kualitas untuk memenuhi keinginan pelanggan, 
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organisasi harus berusaha agar harapan pelanggan terpenuhi atau kalau bisa 

terlampaui.  

Total Quality Service adalah komitmen yang tepat untuk 

mengoperasionalisasi konsep yang berfokus pada pelanggan, menetapkan 

standar kinerja jasa dan memelihara antusiasme pelanggan pada segala waktu 

dan pangsa pasar. Total Quality Service adalah  sistem manajemen strategik 

dan integratif yang melibatkan manajer dan karyawan, serta metode-metode  

kualitatif dan  kuantitatif untuk memperbaiki secara terus-menerus proses 

organisasi, agar memenuhi dan melebihi kebutuhan keinginan, dan harapan 

konsumen (Stamatis,1996). Pada dasarnya prioritas utama dari konsep Total 

Quality Service adalah fokus pada konsumen (Customer Focus), identifikasi 

konsumen internal, eksternal, dan atau perantara. 

Salah satu alat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan 

pentingnya berkomunikasi dengan pelanggan internal dan eksternal adalah 

Quality Function Deployment (QFD). Konsep QFD dikembangkan untuk 

menjamin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar akan dapat memuaskan 

kebutuhan para pelanggan dengan jalan membentuk tingkat kualitas yang 

diperlukan dan kesesuaian maksimum pada setiap pengembangan produk. 

QFD merupakan suatu praktek untuk merancang suatu proses sebagai 

tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. QFD 

memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan 

pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan 

memperbaiki proses hingga tercapai efektivitas maksimal (Tjiptono, 1998). 
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QFD juga merupakan praktek menuju perbaikan proses yang dapat 

memungkinkan organisasi untuk melampaui harapan pelanggan. Beberapa 

manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD bagi perusahaan yang 

meningkatkan daya saingnya melalui perbaikan kualitas dan produktivitas 

secara berkesinambungan antara lain fokus pada pelanggan, efisiensi waktu, 

orientasi pada kerja sama tim, dan orientasi pada dokumentasi (Goetsch, 

1997). 

QFD menggunakan matriks yang disebut dengan House Of Quality  

(HOQ) yang dapat menterjemahkan apa keinginan pelanggan (yang disebut 

Voice Of Customer) ke dalam proses untuk menghasilkan produk atau jasa 

sesuai yang diinginkan tersebut, dengan melibatkan partisipasi seluruh fungsi 

organisasi. HOQ mempertemukan informasi  mengenai  keinginan pihak 

konsumen dengan persyaratan pihak produsen, sehingga tercapai sasaran 

desain, operasi, dan kerekayasaan yang konkret, yang selanjutnya dapat 

dipakai sebagai pedoman operasi produksi untuk menghasilkan barang atau 

jasa yang berorientasi kepada spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen 

(pelanggan atau pasar). 

QFD dapat diterapkan baik pada produk maupun jasa. Salah satu sektor 

jasa adalah jasa pelayanan rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu tempat 

pelayanan, yang menyelenggarakan pelayanan medik dan spesialistik, 

pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi medik dan pelayanan 

perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Rumah sakit pada mulanya 

adalah lembaga sosial yang mengutamakan pelayanan dan misi sosial. Bukan 

lembaga bisnis atau yang lebih popular disebut lembaga profit oriented. 
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Namun seiring dengan meningkatnya kemajuan zaman, fenomena tersebut 

telah bergeser. Sekarang ini rumah sakit tidak semata-mata merupakan 

lembaga sosial, tetapi telah menjadi lembaga bisnis (perusahaan) yang 

bernafaskan sosial. Maksudnya adalah selain merupakan lembaga sosial, 

dalam pengelolaannya rumah sakit juga mengedepankan laba. 

Rumah sakit sebagai salah satu organisasi jasa, dewasa ini telah 

menunjukkan perkembangan yang mengarah kepada institusi profesional yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Perkembangan ini disebabkan oleh 

berbagai faktor internal maupun eksternal seperti kesadaran para pengelola 

rumah sakit untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional dan 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan jasa.  

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga merupakan rumah sakit 

pemerintah yang ada di Kota Salatiga. Berbeda dengan rumah sakit swasta 

yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang berteknologi tinggi dan lebih 

lengkap serta kualitas pelayanan jasa yang lebih baik, rumah sakit pemerintah 

dihadapkan pada fenomena anggapan masyarakat bahwa rumah sakit 

pemerintah itu pelayanannya tidak bagus, lambat, mempunyai prosedur yang 

berbelit-belit, dan tenaga medis yang tidak ramah (Wahyuningsih, 2003).  

Melihat pentingnya kualitas pelayanan bagi rumah sakit khususnya 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga untuk mendapatkan kepercayaan 

dan loyalitas dari konsumen, maka rumah sakit harus berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah dengan menerapkan Quality Function Deployment (QFD) dengan 

menggunakan House Of Quality. Dengan menerapkan QFD, Rumah Sakit 
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Umum Daerah Kota Salatiga diharapkan dapat terhindar dari perbedaan 

persepsi tentang apa yang diberikan oleh organisasi tersebut dengan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen (Customer Requirement). Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN 

TOTAL QUALITY SERVICE DENGAN HOUSE OF QUALITY PADA 

KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT (Studi Kasus Pada Ke las II 

dan III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga). 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Atribut-atribut jasa apa sajakah yang dianggap penting oleh konsumen dan 

termasuk dalam persyaratan konsumen? 

2. Bagaimanakah hubungan antara persyaratan konsumen dengan kebutuhan 

teknis yang masih memerlukan perhatian lebih dari pihak RSUD Kota 

Salatiga? 

3. Atribut-atribut kebutuhan teknis apa sajakah yang dianggap paling penting 

dan memerlukan perhatian lebih dari pihak RSUD Kota Salatiga dan 

bagaimanakah tingkat kesulitan Rumah Sakit dalam menindaklanjutinya? 

4. Bagaimanakah hubungan saling mendukung yang terjadi antar atribut 

dalam kebutuhan teknis di RSUD Kota Salatiga?  

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar masalah yang dibicarakan tidak semu 

dan tersamar dengan masalah lainnya. Untuk lebih memfokuskan pada 
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permasalahan yang diteliti maka dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Salatiga, untuk pasien kelas II dan III. 

2. Dimensi kualitas yang diteliti adalah lima dimensi kualitas dalam jasa 

pelayanan menurut Parasuraman, et.al yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan  masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengidentifikasi atribut jasa apa saja yang dianggap penting oleh 

konsumen dan termasuk dalam persyaratan konsumen. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara persyaratan konsumen dengan 

kebutuhan teknis yang masih memerlukan perhatian lebih dari pihak 

RSUD Kota Salatiga. 

c. Untuk mengetahui atribut-atribut kebutuhan teknis yang paling penting 

dan perlu perhatian lebih serta tingkat kesulitan RSUD Kota Salatiga 

dalam menindaklanjutinya. 

d. Untuk mengetahui hubungan-hubungan saling mendukung yang terjadi 

antar kebutuhan teknis yang diperlukan RSUD Kota Salatiga. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Rumah Sakit : 
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Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi atribut-atribut jasa yang sesuai dengan harapan 

konsumen sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak rumah 

sakit dalam menentukan target operasional dan strategi penyusunan 

kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan persepsi konsumen. 

 

 

b. Bagi Peneliti :  

Penelitian ini diharapkan dapat penulis jadikan sebagai wahana untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan dari perkualiahan serta jurnal 

yang ada, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap teori dan realita 

yang ada pada kehidupan sesungguhnya. 

c. Bagi Pihak Lain : 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bahan referensi pada pihak yang membutuhkan penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

tentang penerapan QFD. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

TENTANG  TOTAL QUALITY SERVICE 

 

A. Manajemen Operasi 

Pengertian manajemen menurut Assauri (1993) adalah kegiatan atau 

usaha mencapai suatu tujuan dengan mengkoordinir kegiatan orang lain, 

sedangkan pengertian operasi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan 

menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa, dimana dibutuhkan 

faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi berupa tanah, modal, tenaga 

kerja dan skills. Dari pengertian manajemen dan operasi tersebut, maka dapat 

dirumuskan pengertian manajemen operasi yaitu kegiatan untuk 

mengkoordinir agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang 

atau jasa.  

Sedangkan menurut Heizer (2001), manajemen operasi adalah 

serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari 
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masukan menjadi keluaran. Ada empat alasan mengapa manajemen operasi 

penting untuk dipelajari, yaitu : 

1. Manajemen operasi adalah satu dari tiga fungsi utama setiap organisasi 

dan juga sangat berhubungan dengan fungsi-fungsi bisnis lainnya. 

2. Dengan mempelajari manajemen operasi, maka akan dapat diketahui 

bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. 

3. Manajemen operasi merupakan bagian termahal dari suatu organisasi, 

dimana persentase pendapatan yang besar dari kebanyakan perusahaan 

dipakai untuk fungsi manajemen operasi. 

4. Dengan mempelajari manajemen operasi, maka akan dapat diketahui apa 

saja yang dilakukan oleh manajer operasi. 

 

B . Jasa Pelayanan 

1. Jasa 

Menurut Kotler (1997), jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan 

atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud (intangible) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan 

dengan produk fisik maupun tidak. 

Jasa pada dasarnya mempunyai empat karakteristik utama yang 

membedakannya dengan barang, yaitu : 

a.  Tidak berwujud 

Jasa bersifat intangible atau tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, dicium atau didengar sebelum dibeli atau dikonsumsi. 
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Karena sifatnya tersebut, orang tidak dapat menilai kualitas jasa 

sebelum ia mengkonsumsinya sendiri. Jika konsumen membeli suatu 

jasa, ia hanya menggunakan, memanfaatkan atau menyewa jasa 

tersebut. Oleh karena itu untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen 

akan memperhatikan tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. Mereka 

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

komunikasi, simbol dan harganya. 

b. Tidak dapat dipisahkan 

Barang biasanya diproduksi dulu baru kemudian dikonsumsi. 

Sedangkan jasa berbeda, umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama (tidak 

terpisahkan). Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen 

mempengaruhi hasil dari jasa tersebut karena itu efektifitas individu 

yang menyampaikan jasa merupakan unsur yang pokok. 

c. Berubah-ubah 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized 

output artinya banyaknya variasi bentuk kualitas dan jenis jasa 

tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

Dalam hal pengendalian kualitas, penyedia jasa dapat dapat 

menggunakan tiga pendekatan yaitu : melakukan investasi dalam 

proses seleksi dan pelatihan personil yang baik, melakukan 

standarisasi proses pelaksanaan jasa (service-performance process), 

dan memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, 
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survei pelanggan, dan saling membandingkan jasa yang dihasilkan, 

sehingga  pelayanan yang buruk dapat dideteksi dan dikoreksi. 

d. Daya tahan 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan 

selalu ada dan mantap. Bila permintaan berubah-ubah naik dan turun, 

maka masalah yang sulit akan muncul. 

Suatu jasa berbeda dengan suatu barang. Jasa biasanya tidak 

berwujud, sedangkan barang berwujud. Jasa biasanya diproduksi pada saat 

yang bersamaan dan tidak ada persediaan yang disimpan. 

Jasa mempunyai sifat yang unik, dimana jasa yang dibutuhkan oleh 

masing-masing orang pasti berbeda-beda. Suatu jasa juga memiliki 

interaksi dengan pelanggan yang tinggi, karena jasa seringkali sulit untuk 

distandarisasi dan dapat dibuat seefisien mungkin seperti yang diinginkan. 

Hal tersebut disebabkan interaksi pelanggan memerlukan keunikan. Itulah 

mengapa jasa dikatakan bersifat unik. 

2. Jasa Pelayanan 

Biasanya, produk-produk yang dipasarkan menyajikan beberapa jasa 

pelayanan. Komponen pelayanan ini bisa merupakan sebagian kecil atau 

sebagian besar dari keseluruhan yang ditawarkan. Jasa pelayanan oleh 

Gaspersz didefiniskan sebagai aktivitas pada keterkaitan antara penyedia 

jasa dan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Suatu jasa pelayanan yang berkualitas yang diberikan oleh suatu 

perusahaan jasa akan sangat berpengaruh pada eksistensi perusahaan 
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tersebut. Dan juga pelayanan yang baik yang diberikan perusahaan akan 

menentukan apakah perusahaan tersebut akan dapat mempertahankan 

hubungan baik dengan para pelanggannya. 

 

 

C. Kualitas Pelayanan 

1. Kualitas  

Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 

pemilihan produk bagi pelanggan. Tujuan dari organisasi bisnis adalah 

untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang 

diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pengertian kualitas 

menurut Crosby (dalam Besterfield, 1994) adalah “Quality is conformance 

to requirement or spesification” dimana kualitas didefinisikan sebagai 

tingkat kesesuaian dengan persyaratan, yaitu persyaratan pelanggan bukan 

persyaratan perusahaan. Dalam hal ini, fokus dari kualitas adalah pada 

kepuasan pelanggan, maka perlu dipahami komponen-komponen yang 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), kualitas dapat 

didefinisikan sebagai mutu, keseluruhan dari semua atribut dan 

karakteristik dari sebuah produk atau jasa, seperti yang dibutuhkan dan 

diharapkan. Sedangkan Kottler (1997) mendefinisikan kualitas sebagai 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung 
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kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Definisi ini menekankan pada 

fokus pada pelanggan. 

Dalam perspektif Total Quality Management (TQM), kualitas 

dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang 

ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Hal 

ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goetsch dan Davis 

(1994), yaitu bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Definisi kualitas pelayanan berpusat pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Menurut 

Wyckof (dalam Tjiptono, 1998), kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Dalam usaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya, perusahaan harus memperhatikan 

dan meningkatkan komitmen dan kesadaran serta kemampuan para 

karyawan dan staf, terutama bagi mereka yang berhubungan langsung 

dengan customer. 

Definisi pelayanan secara umum adalah kualitas harus dihubungkan 

dengan harapan-harapan konsumen dan memuaskan kebutuhan dan 

permintaan mereka. Tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan tergantung 
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pada bagaimana penerimaan konsumen akan pelayanan nyata yang 

diperolehnya sehubungan dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kata 

lain kualitas pelayanan merupakan selisih antara pengharapan konsumen 

atau keinginan dengan persepsi mereka.  

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan pelanggan sesuai 

dengan yang diharapkan maka kualitas dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan 

maka kualitas jasa dipersepsikan dengan kualitas yang ideal. Sebaliknya 

jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan buruk dengan demikian baik tidaknya kualitas 

suatu pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Produk dan jasa yang berkualitas, termasuk jasa pelayanan yang 

berkualitas, sangat penting bagi perusahaan. Kualitas mempengaruhi 

perusahaan dalam empat cara yaitu : (Heizer, 2001)  

a. Biaya dan pangsa pasar 

Peningkatan kualitas dapat menuju pada peningkatan pangsa pasar, 

penghematan biaya, serta mempengaruhi profitabilitas. 

b. Reputasi perusahaan 

Reputasi perusahaan akan dipengaruhi oleh reputasi kualitas, apakah 

baik atau buruk. 

c. Pertanggungjawaban produk 

Perusahaan yang merancang dan memproduksi barang dan jasa yang 

cacat dapat diangggap bertanggung jawab atas kerusakan dan 
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kecelakaan yang diakibatkan pemakaian barang atau jasa yang rusak 

tersebut. 

d. Implikasi internasional 

Jika suatu perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas 

rendah, maka akan membahayakan perusahan dan bangsa, serta 

mengakibatkan implikasi negatif bagi neraca pembayaran. 

3. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, et.al., (1990) mengidentifikasikan lima dimensi 

kualitas dalam jasa pelayanan, yaitu : (dalam Tjiptono, 1998) 

a. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi. 

b. Reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. 

c. Responsiveness, yaitu keinginan para karyawan untuk membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan; bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan.  

e. Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para konsumen. 

 

D. Total Quality Management (TQM) 
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Kualitas dan kepuasan pelanggan haruslah menjadi yang terpenting bagi 

setiap orang dalam perusahaan yang berorientasikan layanan. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan, satu pendekatan 

yang diterapkan memang terkait dengan banyak elemen, seperti misalnya 

kesadaran kualitas dan penetapan bermacam standar secara cermat. Hal inilah 

yang disebut dengan Total Quality Management (TQM). 

Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu) 

menggambarkan penekanan mutu yang memacu seluruh organisasi, mulai dari 

pemasok sampai konsumen. TQM menekankan pada komitmen manajemen 

untuk memiliki keinginan yang berkesinambungan bagi perusahaan untuk 

mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi 

konsumen. Terdapat lima konsep TQM yang efektif menurut Heizer (2001), 

yaitu perbaikan yang terus menerus, pemberdayaan karyawan, pembandingan 

kinerja (benchmarking), penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya 

(Just-In-Time) dan pengetahuan mengenai peralatan TQM. Pendekatan TQM 

memberikan peluang bagi perusahaan atau institusi untuk melakukan 

pengujian kritis atas produk ataupun layanan dari segi proses yang dilalui 

untuk menghasilkan produk atau layanan dan orang-orang yang terlibat.  

TQM merupakan filosofi yang menitikberatkan pemenuhan tuntutan 

pelanggan secara sepantasnya dengan segera dan di setiap kesempatan. TQM 

melibatkan partisipasi seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan 

hubungan pemasok atau pelanggan yang terus menerus melalui kelompok 

kerja dan keterlibatan. 
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Pendekatan ini dapat menguntungkan beberapa pihak. Yang paling 

utama diuntungkan adalah pelanggan. Mereka memperoleh apa yang 

diharapkan secara terus menerus. Kemudian para pemasok, sebagai penyedia 

produk dan layanan dapat makin memahami apa yang diharapkan oleh 

pelangggan. Yang terakhir yaitu setiap orang di dalam perusahaan, dimana 

dengan penerapan TQM dapat meningkatkan kebutuhan akan keterlibatan, 

penguat dan partisipasi dari semua karyawan di perusahaan dalam proses 

peningkatan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kepuasan 

kerja dan peningkatan kinerja. 

TQM mempunyai empat prinsip yang diterapkan oleh perusahaan yang 

menerapkan pendekatan ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

1. Definisi tuntutan pelanggan 

Tuntutan pelanggan perlu didefinisikan secara tepat sehingga dengan 

segera dan setiap saat dapat dipenuhi menurut harapannya. 

2. Pencegahan, bukan pembetulan 

Lebih baik untuk mengupayakan agar produk dan layanan perusahaan 

tidak bertentangan dengan harapan pelanggan, daripada memecahkan 

masalah yang timbul saat sebuah produk diselesaikan atau saat pemberian 

layanan. 

3. Standar kinerja dan kesalahan nol 

Harus ditetapkan standar kinerja yang rinci sehingga produk atau layanan 

yang sampai ke tangan pelanggan bebas dari kesalahan atau cacat. 

4. Pengukuran 
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Kerugian yang timbul karena kesalahan atau cacat produk atau layanan 

diukur, dan juga memeriksa titik mana yang diperlukan adanya 

peningkatan. Kemudian membandingkan kinerja yang ditargetkan dengan 

yang terjadi sebenarnya. 

 

 

 

 

E. Total Quality Service (TQS) 

Menurut Stamatis (1996), Total Quality Service dapat didefinisikan 

sebagai berikut :  

TQS is a strategic, integrated management system which involves all 
managers and employees and uses both qualitative and quantitative 
methods to continuosly improve an organization’s processes in order to 
meet and exceed customer needs, wants, and expectations. 
 

Dari definisi diatas maka beberapa hal yang perlu diperhatikan  adalah 

adanya keterlibatan secara menyeluruh baik manajer maupun karyawan, 

penggunaan metode-metode kualitatif dan kuantitatif, proses 

berkesinambungan dalam organisasi untuk melakukan perbaikan, serta 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. 

Sebagai suatu sistem yang strategis di dalam mewujudkan kualitas jasa, 

TQS memfokuskan pada lima hal pokok (Tjiptono, 1998), yaitu :  

a. Customer Focus (fokus pada konsumen) 

Dalam TQS pengidentifikasian konsumen merupakan prioritas utama, 

kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian kebutuhan, keinginan, 
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dan harapan mereka. Setelah itu dirancang sistem yang dapat memberikan 

jasa yang  memenuhi tuntutan tersebut. Disamping itu, organisasi juga 

wajib menjalin kemitraan dengan para pemasok dengan dasar win-win 

solution. 

b. Total Involvement (keterlibatan total) 

Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua 

karyawan tanpa kecuali. Selain itu, manajemen harus dapat memberikan 

inspirasi positif melalui partisipasi aktif dan perbuatan nyata bagi 

organisasi. Dalam rangka itu manajemen harus rela mendelegasikan 

tanggung jawab dan wewenangnya kepada karyawan yang melaksanakan 

pekerjaan. Selain itu manajemen dituntut untuk memberdayakan para 

karyawan dengan jalan menciptakan iklim yang kondusif dan mendukung 

tim kerja multidisipliner dan lintas fungsional agar dapat berperan aktif 

memperbaiki proses, sistem dan lingkungan perusahaan. 

c. Measurements (pengukuran) 

Menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi jasa adalah menyusun ukuran-

ukuran dasar baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan 

konsumen. Unsur-unsur yang terdapat pada sistem pengukuran tersebut 

terdiri atas : 

1). Menyusun ukuran proses dan hasil 

2). Mengidentifikasi output dan mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan 

konsumen. 

3). Mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja. 

d. Dukungan sistematis 
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Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses 

kualitas antara lain dengan cara menghubungkan kualitas dengan sistem 

manajemen yang diterapkan, seperti perencanaan strategik, komunikasi, 

penghargaan dan promosi karyawan dan sebagainya. 

e. Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan) 

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan, setiap orang dalam organisasi 

bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, mengurangi waktu siklus, 

mengantisipasi perubahan kebutuhan dan mau menerima umpan balik 

tanpa rasa takut dan khawatir.  

 

F. Quality Function Deployment (QFD) 

QFD adalah sistem untuk menterjemahkan kebutuhan pelanggan ke 

dalam bentuk kebutuhan perusahaan pada setiap tahap, mulai dari penelitian, 

desain dan pengembangan produk, distribusi manufaktur, instalasi dan 

pemasaran, penjualan sampai dengan pelayanan (Bossert, 1991). 

Konsep QFD merupakan metode pengembangan dan perencanaan 

produk terstruktur yang dapat digunakan untuk menspesifikasikan secara jelas 

apa-apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen kemudian mengevaluasi 

beberapa produk atau jasa yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen tersebut (Cohen, 1995). 

QFD dapat diterapkan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan 

industri. Perusahaan yang menerapkan QFD dengan tepat akan dapat 

meningkatkan kemampuan pengembangan, produktivitas dan kualitas, dan 

mengurangi biaya, waktu pengembangan produk dan pengembangan teknis. 
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Definisi QFD menurut Uselac (dalam Goetsch, 1997) adalah : 

QFD is practice for designing your processes in response to customer 
needs. QFD translate what the customer wants into what the 
organization produces. It enables an organization to prioritize customer 
needs, find innovative responses to those needs, and improve processes 
to maximum effectiveness. QFD is a practice that leads to process 
improvement that enable an organization to exceed the explanations of 
the customers. 
 
Definisi di atas menyebutkan bahwa QFD adalah suatu praktek untuk 

mendesain proses yang kita lakukan dalam menanggapi apa yang diinginkan 

pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi apa 

yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Hal tersebut memungkinkan organisasi 

untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan yang 

inovatif untuk kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses yang sudah ada 

untuk memaksimumkan efektifitas. 

Penerapan QFD bagi perusahaan mempunyai manfaat yang cukup besar 

yaitu antara lain : (Goetsch, 1997) 

1. Fokus pada pelanggan 

QFD memerlukan suatu informasi yang merupakan pengumpulan 

masukan dan umpan balik dari pelanggan, dimana informasi tersebut 

nantinya akan diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan 

yang spesifik. Kemudian kinerja organisasi dan juga pesaingnya dipelajari 

dengan teliti sehingga organisasi dapat mengetahui sejauh mana organisasi 

itu sendiri dan pesaingnya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2. Efisiensi waktu  

Waktu pengembangan produk dapat dikurangi dengan adanya penerapan 

QFD karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan 
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telah diidentifikasikan dengan jelas. Oleh karena itu, tidak akan terjadi 

pemborosan waktu untuk mengembangkan ciri-ciri produk yang hanya 

memberikan sedikit nilai (value) pada pelanggan. 

3. Orientasi kerja sama tim 

QFD merupakan pendekatan kerja sama tim. Setiap tindakan yang perlu 

dilakukan diidentifikasikan sebagai bagian dari proses, sehingga setiap 

individu memahami posisinya yang paling tepat dalam proses tersebut 

yang nantinya akan mendorong kerja sama tim yang lebih kokoh. 

4. Orientasi pada dokumentasi 

Proses QFD salah satunya menghasilkan dokumen komprehensif yang 

berisi mengenai data-data yang berhubungan dengan segala proses yang 

ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Dokumen 

tersebut nantinya akan berubah secara konstan jika ada informasi baru 

yang dipelajari menggantikan yang lama. 

 

G. House of Quality (HOQ) 

QFD menggunakan matriks yang disebut dengan House of Quality. 

Pengertian House of Quality (HOQ) adalah suatu bentuk dan peta konseptual  

yang menyediakan wahana untuk melakukan komunikasi dan perencanaan 

secara lintas fungsional (Haming, 2002). HOQ tersebut mempertemukan 

informasi mengenai keinginan konsumen dengan persyaratan kerekayasaan 

perusahaan produsen yang akan memudahkan tim kerja dalam 

menerjemahkan keinginan pihak yang bersangkutan menjadi sasaran operasi 

dan rekayasa yang konkret.  
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HOQ menerjemahkan keinginan pelanggan (voice of customer) kedalam  

bentuk kebutuhan yang selaras dengan hubungan dan nilai yang spesifik, yang 

dihadapkan dengan bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan tersebut. 

Yang menjadi perhatian dasar dari HOQ adalah bahwa produk yang 

dihasilkan harus dirancang sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. 

Untuk membangun HOQ, ada 6 langkah dasar yang harus dilakukan, 

yaitu : (Heizer, 2001) 

1. Menentukan keinginan konsumen. 

2.   Mengidentifikasi atribut-atribut barang/jasa. 

3. Membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang/ jasa 

memenuhinya. 

4. Mengevaluasi produk-produk saingan. 

5. Mengembangkan spesifikasi kinerja atas cara barang/jasa memenuhi 

keinginan konsumen tersebut. 

6. Menerapkan cara-cara tersebut pada tahap perubahan input menjadi output 

secara tepat. 

Secara jelas, HOQ dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar II.1 

House Of Quality 

Sumber : Tjiptono, 1995 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa HOQ terdiri dari 6 komponen. 

Keenam komponen tersebut adalah : 

1. Tiang sebelah kiri merupakan customer requirement / voice of customer : 

berisikan berbagai macam persyaratan dari konsumen tentang produk 

seperti apa yang diinginkan. 

2. Langit-langit rumah merupakan technical description / voice of the 

organization : berisikan berbagai macam penjelasan teknis yang diberikan 

perusahaan untuk menanggapi persyaratan konsumen atas produk 

perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing. 

3. Tiang sebelah kanan merupakan prioritized customer requirements : 

menunjukkan skala preferensi konsumen atas produk perusahaan 

dibandingkan dengan produk pesaing. 

4. Atap rumah merupakan interrelationship between technical description : 

menunjukkan adanya sinergi atau konflik diantara penjelasan teknis. 

5. Dinding rumah merupakan relationship between customer requirement 

and technical description : menunjukkan hubungan antara penjelasan 

teknis dengan persyaratan konsumen. 
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6. Pondasi dasar rumah merupakan prioritized technical description : 

berisikan target yang ingin dicapai perusahaan, tabel kesulitan teknis, dan 

tabel yang mengatur prioritas penjelasan teknis dari perusahaan. 

HOQ mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan konsumen. 

2. Mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan konsumen dengan kebutuhan 

teknis produk (Product Technical Requirement atau PRTS). 

3. Mengevaluasi PRTS. 

4. Menetapkan target value untuk PRTS. 

Dalam penerapan HOQ biasanya terdapat alat-alat perencanaan yang 

digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh yang kemudian dapat 

diolah menjadi informasi yang lebih berguna dan mudah dipahami. Alat-alat 

perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Affinity Diagram  

Affinity diagram digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar data 

seperti misalnya ide, opini, masalah dan lain sebagainya, kemudian 

mengorganisasikannya kedalam kelompok-kelompok berdasarkan 

hubungan antara tiap-tiap bagian. Diagram ini memiliki keunggulan 

karena efisien dan benar-benar mampu melibatkan seluruh angota 

kelompok untuk ikut berpartisipasi. Affinity diagram digunakan jika : 

a. Data yang terkumpul sangat komplek dan kurang teratur polanya. 

b. Jalan keluar yang ada adalah pemecahan dengan cara lama dan 

dibutuhkan suatu penyelesaian dengan suatu pemecahan baru. 
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c. Dorongan untuk pemecahan masalah adalah sangat penting untuk 

kesuksesan penerapan. 

2. Tree Diagram / System Flow Diagram 

Tree diagram adalah suatu alat perencanaan yang secara sistematis 

memetakan keseluruhan pengelolaan dan tugas-tugas yang harus 

diselesaikan untuk mencapai tujuan utama dan tujuan-tujuan lain yang 

berhubungan. Tree diagram juga akan menjelaskan langkah penerapan 

setiap tujuan yang ingin dicapai secara praktis. Tree diagram digunakan 

bila : 

a. Kebutuhan untuk menterjemahkan persyaratan konsumen kedalam 

karakteristik operasional. 

b. Kebutuhan untuk menggali semua kemungkinan yang menyebabkan 

timbulnya masalah. 

c. Kebutuhan untuk mengidentifikasi tugas pertama yang harus 

diselesaikan untuk mencapai tujuan organisasi secara luas. 

d. Permasalahan yang dihadapi cukup komplek. 

3. Matrix Diagram 

Matrix diagram adalah suatu alat perencanaan yang mengorganisasikan 

sekelompok karakteristik, fungsi-fungsi dan tugas-tugas dalam jumlah 

besar dengan cara menghubungkan antara titik-titik yang satu dengan yang 

lain sehingga akan membentuk grafik. Alat ini juga digunakan untuk 

menampilkan hubungan antara item-item dalam daerah atau area 

operasional yang tidak dapat diukur seperti administrasi, manufaktur, 

personalia serta riset dan pengembangan. 
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4. Skala Likert (dengan skala 1 sampai dengan 5) 

Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk menentukan bobot 

penilaian dari masing-masing atribut yang berhubungan erat dengan 

masalah yang sedang diteliti, dari yang terkecil sampai yang terbesar. 

 

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai kualitas jasa pelayanan dengan 

menggunakan House of Quality sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Kristin (1997) 

tentang penerapan QFD pada rumah sakit. Penelitian ini berjudul “Penerapan 

QFD Melalui Alat Analisis HOQ Pada Unit VIP Rumah Sakit Panti Rapih 

Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas jasa 

pelayanan di Unit VIP RS. Panti Rapih Yogyakarta, dan kemudian 

dibandingkan dengan rumah sakit swasta lain. Hasil dari penelitian ini, 

diketahui bahwa RS. Panti Rapih mendapat nilai yang sangat baik untuk 

atribut perawat yang ramah dan sopan terhadap pasien dan atribut kebersihan 

kamar. Sedangkan untuk Rumah Sakit swasta lain tidak ada yang mempunyai 

nilai sangat baik pada atribut customer requirement. Kemudian hasil akhir dari 

proses QFD adalah bahwa prioritas dari technical requirement yang pertama 

yaitu kerja sama yang baik antar perawat, yang kedua adalah program 

pelatihan singkat antara staf medis dan perawat, sedangkan yang ketiga adalah 

peralatan atau sarana yang memadai. 

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



  
 

Qomari (1998)  juga telah melakukan penelitian tentang kualitas jasa 

pelayanan Rumah Sakit dengan judul “Evaluasi Kualitas Pelayanan Rumah 

Sakit dan Penerapan Konsep QFD” (Studi Kasus pada Berbagai Rumah Sakit 

di Yogyakarta). Penelitian ini berusaha meneliti mengenai kualitas pelayanan 

di berbagai rumah sakit di Yogyakarta dengan menggunakan alat analisis 

HOQ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh atribut persyaratan 

konsumen sebagian besar memperoleh penilaian penting (4) dan sangat 

penting (5). Hal ini berarti bahwa pihak rumah sakit di Yogyakarta sangat 

memperhatikan masing-masing atribut persyaratan konsumen. Dari hasil 

wawancara dengan pihak rumah sakit, masing-masing manajemen rumah sakit 

mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menanggapi persyaratan 

pelanggan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

mempunyai hubungan yang searah dengan kepuasan konsumen. Dari hasil 

analisis korelasi menunjukkan bahwa responsiveness mempunyai pengaruh 

yang paling kuat terhadap kepuasan konsumen. 

Penelitian tentang TQS dengan menggunakan HOQ pada jasa pelayanan 

Rumah Sakit juga telah dilakukan oleh Sudadyo (2005) dengan judul 

“Analisis TQS dengan HOQ pada Jasa Pelayanan Rumah Sakit” (Studi Kasus 

Pada Kelas I dan VIP Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta). Hasil dari 

analisis penilaian persyaratan konsumen atau CRS menunjukkan bahwa semua 

atribut atau item dalam kuesioner tingkat kepentingan dianggap penting bagi 

peningkatan kualitas jasa pelayanan Rumah Sakit Panti Waluyo khususnya 

kelas I dan VIP. Dimensi kualitas responsiveness dianggap paling penting 

oleh para responden karena mempunyai tingkat kepentingan paling tinggi. 
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Dari penilaian sales point pada RS. Panti Waluyo diperoleh nilai yang berkisar 

1,2 dan 1,5 yang berarti bahwa perubahan dari tiap-tiap atribut dalam 

persyaratan konsumen akan memberikan pengaruh baik kecil maupun besar 

bagi kualitas jasa pelayanan Rumah Sakit. Masih terdapat beberapa item CR 

yang belum benar-benar menjawab CR sehingga perlu mendapat perhatian 

lebih, terutama pada item-item pada hubungan yang mendapat nilai 1, 

diantaranya staf medis yang mampu menanamkan kepercayaan pada pasien 

dan keluarga dengan mengikuti program dokter spesialis, kerjasama yang baik 

yang dilakukan oleh dokter pada perawat dengan partisipasi di berbagai 

kegiatan, dll. Item program pelatihan singkat mempunyai persentase paling 

besar yaitu 6,52 % yang berarti bahwa item ini dianggap paling penting untuk 

mendapat perhatian lebih dan ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit. 

Penelitian TQS dengan menggunakan HOQ dalam bidang jasa pesawat 

udara telah dilakukan oleh Haryanto (2001) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Total Quality Service dengan House of Quality pada Jasa 

Pelayanan Penumpang Pesawat Udara” (Studi Kasus di PT. Angkasa Pura I – 

Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

menurut konsumen Bandar Udara tersebut, dimensi kualitas reliability dan 

empathy mendapat nilai skala untuk tingkat kinerja yang tinggi yaitu baik dan 

dimensi tangibles mendapat nilai skala untuk tingkat kinerja yang rendah. 

Dalam technical requirements terdapat 11 sinergi dan 2 konflik. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa HOQ dapat diterapkan pada jasa 

pelayanan penumpang pesawat udara di Bandar Udara Adi Sumarmo. 
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Dalam bidang perusahaan retail, Widiyanto (2003) melakukan penelitian 

berjudul “Evaluasi Kualitas Desain Fasilitas dan Tataletak Layout Fasilitas 

Terhadap Perusahaan Retail dengan Analisis QFD” (Studi Kasus di PT Alfa 

Retailindo Cabang Solo I). Hasil dari penelitian ini adalah penerapan HOQ 

pada perusahaan retail Alfa Retailindo Cabang Solo I sangat diperlukan 

karena terdapat kecenderungan bahwa atribut desain fasilitas dan tata letak 

layout fasilitas yang ditawarkan PT. Alfa Retailindo Cabang Solo I belum 

optimal. Ini dapat dilihat dari perhitungan modus yang menunjukkan nilai 

yang berkisar antara nilai 2, 3, 4 yang berarti belum optimal karena harapan 

maksimal pada konsumen terletak pada angka 5 untuk skala kepuasan 

tertinggi. Atribut yang dianggap penting dengan menghasilkan angka tertinggi 

yang dihitung dengan score % CRS sebesar 5,5 yaitu item kebersihan dan 

perawatan lantai, service yang diberikan pramuniaga. 

Sulistyandari (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kualitas Pelayanan dengan Menggunakan QFD pada Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta” mencoba untuk mengetahui bagaimana penerapan 

QFD di bidang perbankan. Dari analisis tingkat performance diperoleh hasil 

ada 11 atribut yang dianggap sangat penting dan 17 atribut yang dianggap 

penting. Dimensi kualitas responsiveness mempunyai tingkat performance 

yang terendah. Dari rata-rata dimensi kualitas pelayanan, dimensi yang 

dianggap terpenting adalah assurance yang memiliki nilai tertinggi yaitu 4,61. 

Dari penerapan QFD dengan HOQ pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta diketahui bahwa kinerja pelayanan Bank BNI masih belum optimal 
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karena nilai modusnya hanya berkisar 3 dan 4, yaitu cukup baik dan baik, 

belum mencapai nilai 5 yaitu sangat baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian TQS pada jasa pelayanan rumah 

sakit. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini sama 

dengan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang jasa pelayanan 

pada rumah sakit. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama 

menggunakan alat analisis HOQ untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen pada jasa pelayanan rumah sakit. Perbedaannya dengan penelitian 

terdahulu yang sama-sama dilakukan pada jasa pelayanan rumah sakit yaitu 

objek dan lokasi rumah sakit yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu 

dilakukan pada rumah sakit- rumah sakit di Yogyakarta dan pada Rumah Sakit 

Panti Waluyo di Surakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Salatiga yang merupakan Rumah Sakit pemerintah. Dan 

juga penelitian ini dilakukan pada pasien kelas II dan III, sedangkan pada 

penelitian terdahulu dilakukan pada unit stroke, pasien kelas I dan VIP saja. 

Penelitian – penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan benchmarking, 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakannya agar tidak memperluas 

permasalahan yang sedang diteliti. 
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I.  ALUR PEMIKIRAN 

 

 

                       

       

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Pasien 
Mengenai Kualitas 

Pelayanan Rumah Sakit 

Karakteristik Pelayanan  
Rumah Sakit 

Dimensi Kualitas 
Pelayanan : 

• Tangibles 
• Reliability 
• Responsiveness 
• Assurance 
• Emphaty 

Penerapan QFD dengan alat analisis HOQ : 
1. Customer Requirement (CR) 
2. Tingkat Kepentingan 
3. Tingkat Performance 
4. Customer Requirement Score (CRS) 
5. Technical Requirement (TR) 
6. Hubungan CRS dengan TR 
7. Ukuran Standar TR 
8. Relative Technical Difficulty (RTD) 
9. Prioritized Requirement Scores (PRS) 
10. Intercorrelation Matrix diantara TR 

Kualitas Pelayanan 
Menurut Manajemen 

Rumah Sakit 
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Gambar II.2 

Alur Pemikiran 

 

 

Dari gambar alur pemikiran di atas dapat dilihat bahwa pasien 

mempunyai persepsi tersendiri mengenai kualitas pelayanan rumah sakit. Di 

lain pihak, rumah sakit juga mempunyai karakteristik tersendiri mengenai 

kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pasien. Dari persepsi pasien 

dan karakteristik rumah sakit tersebut  kemudian digali lebih dalam menjadi 

dimensi-dimensi kualitas yaitu tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy. Kemudian kelima atribut kualitas pelayanan 

ditambah dengan persepsi kualitas pelayanan menurut manajemen rumah sakit 

diukur dengan menggunakan analisis House of  Quality yang merupakan 

bagian dari Quality Function Deployment (QFD) untuk mempertemukan 

antara kriteria-kriteria apa saja yang diinginkan pasien dengan pelayanan yang 

telah diberikan oleh manajemen rumah sakit. Dari hasil analisis ini diharapkan 

dapat membantu rumah sakit untuk mengevaluasi dan memenuhi atribut-

atribut kualitas pelayanan apa saja yang diinginkan pasien (what’s) dan target 

operasional apa yang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi keinginan 

Kualitas yang diharapkan 
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konsumen tersebut (how). Dengan mengetahui atribut-atribut kualitas 

pelayanan yang diharapkan oleh pasien, diharapkan pihak rumah sakit dapat 

melakukan perbaikan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi 

sebagian besar harapan pasien.  

                         

 

 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ke Rumah Sakit dan 

survei terhadap persepsi pasien mengenai kualitas pelayanan Rumah Sakit 

yang diteliti, dengan responden yang dipilih adalah pasien kelas II dan III 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.  

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah : 

a.  Pasien yang sedang atau pernah dirawat inap dan juga sedang atau 

pernah menggunakan fasilitas jasa layanan pada kelas II dan III. 

b.  Keluarga yang sedang menunggu pasien. 

Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah pasien yang sedang atau 

pernah dirawat inap di RSUD Kota Salatiga pada kelas II dan III sekurang-
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kurangnya selama 2 X 24 jam. Alasan pemilihan sampel karena mereka 

dianggap cukup lama menikmati pelayanan pada Rumah Sakit tersebut 

sehingga sudah dapat memberikan penilaian. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Parasuraman, et.al, dalam kualitas jasa pelayanan terdapat lima 

dimensi yang merupakan lima variabel jasa yaitu : (dalam Tjiptono, 1998) 

 

  

a. Tangibles 

Yaitu kebutuhan pasien yang berfokus pada barang atau jasa yang 

berkaitan dengan tampilan fisik meliputi fasilitas dan sarana yang tersedia 

di RSUD Kota Salatiga seperti ruang tunggu, kebersihan kamar, 

tersedianya televisi, ambulance, serta peralatan dan perlengkapan medis. 

b. Reliability 

Yaitu pemenuhan janji pelayanan dengan segera, akurat, cepat, dan 

memuaskan dari RSUD Kota Salatiga, seperti rumah sakit yang 

memberikan kemudahan administrasi, staf dokter yang ahli dan 

professional, dan perawat yang mampu memberikan tindakan keperawatan 

secara cepat dan tepat. 

c. Responsiveness 

Yaitu pemberian pelayanan secara cepat dan tanggap dari RSUD Kota 

Salatiga yang sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti misalnya dokter dan 
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perawat yang selalu siap bila diperlukan, atau prosedur pelayanan 

administrasi yang diberlakukan rumah sakit. 

d. Assurance 

Yaitu jaminan RSUD Kota Salatiga yang diberikan kepada para pasien 

berupa pengetahuan, kesopanan, sifat yang dapat diandalkan, 

keterampilan, bebas dari bahaya dan resiko, serta reputasi yang dimiliki 

rumah sakit. 

e. Empathy 

Yaitu kemudahan staf medis RSUD Kota Salatiga dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan para 

pasien misalnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, atau 

kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter kepada perawat, serta 

pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan oleh rumah sakit. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Atribut-atribut dari dimensi kualitas yaitu reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, dan tangibles dalam kuesioner ini didapatkan dari 

sumber penelitian terdahulu, yaitu skripsi Sudadyo (2005) sebanyak 38 atribut 

dari keseluruhan 40 atribut. Sedangkan 2 atribut lainnya berasal dari hasil 

observasi peneliti tentang fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Kota 

Salatiga yang dianggap penting untuk diperhatikan. 2 atribut tersebut yaitu 

rumah sakit memberikan pelayanan ASKES dengan cepat dan rumah sakit 

memiliki reputasi yang baik.  
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D. Pengukuran Variabel  

Variabel-variabel diatas merupakan variabel yang menggali tangggapan 

atau opini konsumen. Untuk itu pengukuran untuk variabel-variabel diatas 

adalah menggunakan pengukuran persepsi konsumen dimana dalam penelitian 

ini menggunakan pengukuran dengan skala Likert. 

Ukuran skala Likert untuk tingkat kepentingan adalah sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Penting (STP) 

2 = Tidak Penting (TP) 

3 = Cukup Penting (CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting (SP) 

Ukuran Skala Likert untuk tingkat kinerja adalah sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Cukup Setuju (CS) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

E. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung atas objek 

penelitian yang bersangkutan mengenai kualitas pelayanan rumah sakit 
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atau melalui sumber yang menguasainya. Data primer diperoleh melalui  

survey, yaitu menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 

responden yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

secara cepat dan tepat. Responden yang dimaksud adalah pasien rumah 

sakit yang diteliti yang pernah atau sedang menggunakan fasilitas rumah 

sakit, khususnya pasien kelas II dan III. Selain dengan kuesioner, data 

primer juga diperoleh melalui wawancara serta data dari pihak Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tentang jasa pelayanan secara terperinci 

yang ditawarkan kepada pasien. 

 

b. Data Sekunder   

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, bisa berupa informasi yang diperoleh dari literature, penelitian 

sebelumnya, atau data-data lain tentang kualitas pelayanan pada rumah 

sakit yang mendukung data primer. 

 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-

probability sampling, yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki 

kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini akan 

digunakan metode Purposive Sampling atau sampel bersyarat yaitu pemilihan 

sampel dengan kriteria tertentu sehingga relevan dengan rancangan penelitian. 

Kriteria tersebut adalah pasien yang sedang atau pernah dirawat inap dan juga 

sedang atau pernah menggunakan fasilitas jasa pelayanan pada RSUD Kota 
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Salatiga pada kelas II dan III, dan keluarga yang menunggu pasien sekurang-

kurangnya selama 2 X 24 jam. Pada prakteknya penyebaran kuesioner 

dikombinasikan dengan menggunakan metode Convinience, dengan alasan 

mudah ditemui dan dalam penelitian memiliki kebebasan untuk memilih 

sampel yang paling murah dan cepat. 

Ukuran sampel untuk penelitian di RSUD Kota Salatiga ini adalah 

sebesar 100 responden dengan alasan penentuan jumlah berdasarkan pendapat 

Sugiyono (2001) bahwa dalam pengambilan sampel dengan populasi yang tak 

terhingga dan tak diketahui dapat diambil sampel sebanyak 100 orang dengan 

asumsi populasi tersebut berdistribusi normal dan juga dengan alasan dari 

teori Singarimbun (1982) yaitu bahwa dalam menentukan besarnya sampel 

dalam suatu penelitian, ada empat faktor yang harus dipertimbangkan yaitu : 

1. Derajat keragaman populasi 

2. Presisi yang dikehendaki dari peneliti 

3. Rencana analisis 

4. Tenaga, biaya dan waktu 

Ukuran mengambil jumlah sampel 100 juga didukung oleh teori dengan 

rumus (Djarwanto dan Pangestu, 1996) dengan alasan sampel populasinya 

tidak diketahui, yaitu : 

n = 
4

1
 






E

z 2/α 2  

n = jumlah sampel 
z = angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variable mean 
E = error 

Dari nilai α  (level of significance) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 5% atau 0,05 diharapkan bahwa besarnya kesalahan dalam 
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penggunaan sampel tidak lebih dari 0,1. Sehingga jumlah sampel dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

n = 
4

1









1,0

2/5,0z 2  

= 
4

1









1,0

96,1 2  

= 96,04 

Dari hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 

96,04 dan dibulatkan menjadi 100 orang. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung kepada obyek penelitian guna mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas dan nyata sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang 

lebih lengkap. 

2.   Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu pasien yang pernah 

atau sedang menggunakan fasilitas RSUD Kota Salatiga, khususnya kelas 

II dan III dan juga keluarga yang sedang menunggu pasien. Kuesioner 

digunakan untuk mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting oleh 
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konsumen dan seberapa besar atribut tersebut dapat dipenuhi oleh pihak 

Rumah Sakit. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Rumah Sakit tentang 

jasa pelayanan secara terperinci yang ditawarkan kepada pasien sebagai 

langkah awal untuk melakukan survey konsumen serta data-data tentang 

RSUD Kota Salatiga. 

 

 

 

4. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku, literature, dan bacaan-bacaan lain untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap tentang penelitian ini. 

 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji instrumen dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Uji Validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Hal utama yang berkaitan dengan validitas alat ukur tersebut, 

yakni ketetapan dalam pengukuran. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai 

validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilaksanakannya 
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pengukuran tersebut. Untuk menguji validitas kuesioner, digunakan teknik 

korelasi  Product Moment yang dinyatakan dengan rumus : 

rxy = 
))(.)()(.( 2222 ∑ ∑ ∑∑

∑ ∑ ∑
−−

−

yynxxn

yxxyn
 

Dimana :  

rxy = korelasi product moment 

N = jumlah sampel 

X = skor tiap butir pertanyaan 

Y = skor total tiap responden 

Setelah perhitungan dilakukan (dalam hal ini proses perhitungan dibantu 

dengan program SPSS) kemudian nilai r yang diperoleh dibandingkan 

dengan nilai r tabel sesuai dengan baris n dan taraf signifikansi 5% (α = 

0,05). Dalam pengujian validitas, kuesioner dikatakan valid apabila 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya atau diandalkan. Reliable menunjukkan konsistensi suatu 

alat ukur didalam mengukur subyek yang sama. Reliabilitas merupakan 

indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam 

mengukur gejala yang sama. Jika semakin kecil kesalahan pengukuran, 

maka semakin kecil reliabel pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini 

dipakai rumus Cronbach’s Alpha (α) dengan rumus sebagai berikut : 

r11 = 








−1k

k













−∑

2
1

2

1
α

αb  
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Dimana :  

r11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

 2
1α  = varian total 

∑ 2
bα = jumlah butir varian 

Dalam hal ini, kuesioner dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi  

apabila didapat nilai alpha (α) lebih dari 0,60 (Arikunto, 1997). 

 

 

I.  Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Yaitu analisis yang bersifat uraian atau deskripsi dari hasil penelitian yang 

didukung teori, mengelompokkan dan mengikhtisarkan dari tanggapan 

responden. 

2. Analisis Quality Function Deployment dengan House of Quality 

QFD didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur 

untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya kedalam 

kebutuhan teknis yang relevan. 

QFD menggunakan matrix yaitu House Of Quality yang digunakan 

untuk mendeskripsikan keinginan konsumen serta kemampuan teknis 

perusahaan untuk merancang dan memproduksi barang/jasa sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Alat analisis yang digunakan dalam HOQ yaitu : 

a.  Analisis Customer Requirement (CR) 
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Persyaratan konsumen atau Customer Requirement (CR) 

merupakan pendapat konsumen tentang atribut apa sajakah yang 

diisyaratkan atau diperhatikan oleh konsumen dalam pemanfaatan 

fasilitas rumah sakit.  

Analisis ini berisi persyaratan atau masukan pasien yang 

dikelompokkan dalam kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan 

primer dalam kualitas pelayanan rumah sakit  meliputi : tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. 

 

b.  Analisis Tingkat Kepentingan 

Merupakan tindak lanjut dari CR dimana CR tersebut disusun 

dalam bentuk penilaian dengan Skala Likert, yaitu skala 1 untuk 

atribut yang dianggap Sangat Tidak Penting (STP), skala 2 untuk 

atribut yang dianggap Tidak Penting (TP), skala 3 untuk atribut yang 

dianggap Cukup Penting (CP), skala 4 untuk atribut yang dianggap 

Penting (P), dan skala 5 untuk atribut yang dianggap Sangat Penting 

(SP). 

c.  Analisis Tingkat Performance/ Kinerja  

Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana atribut-atribut yang 

diinginkan pelanggan dipenuhi oleh perusahaan, sehingga dapat 

diketahui kinerjanya. Analisis ini juga menggunakan Skala Likert, 

yaitu skala 1 untuk atribut yang dinilai konsumen Sangat Tidak Setuju 

(STS), skala 2 untuk atribut yang dinilai konsumen Tidak Setuju (TS), 

skala 3 untuk atribut yang dinilai konsumen Cukup Setuju (CS), skala 
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4 untuk atribut yang dinilai konsumen Setuju (S), dan skala 5 untuk 

atribut yang dinilai konsumen Sangat Setuju (SS) terhadap atribut-

atribut kualitas jasa dalam tingkat performance/kinerja perusahaan. 

d.  Analisis Customer Requirement Score (CRS) 

Bertujuan untuk mengetahui atribut yang dianggap penting untuk 

jasa pelayanan di RSUD Kota Salatiga. Semakin tinggi CRS maka 

atribut tersebut semakin penting dan semakin membutuhkan perhatian 

untuk perbaikan selanjutnya.  

CRS diperoleh dengan mengalikan tingkat kepentingan CR 

dengan sales point, yang kemudian dinormalisasi dalam bentuk persen 

agar diketahui rangkingnya. 

e.  Analisis Technical Requirement (TR) 

Bertujuan untuk mengetahui tanggapan manajemen rumah sakit 

terhadap permintaan pasien. TR didapatkan dari hasil wawancara 

dengan pihak manajemen RS.    

f.  Analisis Hubungan CR dengan TR 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-

masing penjelasan teknis yang dibuat oleh rumah sakit mempunyai 

hubungan yang mampu menjawab dan memenuhi customer 

requirement-nya, ataukah penjelasan teknis tersebut hanya mendukung 

pemenuhan terhadap persyaratan konsumen, atau penjelasan teknis 

tersebut mempengaruhi masing-masing persyaratan konsumen. 

Hubungan yang terjadi dikelompokkan dalam penilaian kuat dengan 
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score 9, medium dengan score 3, dan lemah dengan score 1, 

sedangkan kotak kosong bila tidak ada hubungan antara TR dan CR. 

g.  Analisis Ukuran Standar TR 

Penetapan ukuran standar TR merupakan hasil diskusi dengan 

pihak manajemen rumah sakit dan observasi serta didukung dengan 

berbagai referensi yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah 

diperolehnya item-item yang merupakan ukuran dari technical 

requirement rumah sakit (Technical Measure). 

 

h.  Analisis Relative Technical Difficulty (RTD) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan rumah sakit 

dalam penerapan technical requirement. Ada empat penilaian yang 

dipergunakan yaitu nilai 0 apabila tidak menemui kesulitan teknis, 

nilai 1 apabila agak menemui kesulitan teknis, nilai 2 apabila 

mengalami kesulitan teknis dalam penerapannya dan nilai 3 apabila 

sangat sulit dalam penerapannya. 

i.  Analisis Prioritized Requirement Scores (PRS) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui technical requirement yang 

paling penting dan perlu lebih banyak perhatian untuk ditindaklanjuti. 

Analisis ini dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu Technical 

Requirement Score (TRS) kemudian dinormalisasi. TRS diperoleh 

dengan mengalikan normalized Customer Requirement Score (CRS) 

dengan nilai pada hubungan antara CR dengan TR. Pada hubungan 

yang kuat (strong) diberi skor 9, pada hubungan medium diberi skor 3, 
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sedangkan pada hubungan yang lemah (weak) diberi skor 1. Skor ini 

dijumlah perkolom dan hasilnya dinormalisasi (dalam %) sehingga 

diketahui TR yang paling penting dan perlu perhatian lebih untuk 

ditindaklanjuti. 

j.   Analisis Intercorrelation Matrix diantara TR 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut-atribut 

dalam TR. Hubungan dikatakan merupakan sinergi apabila satu atribut 

dengan atribut yang lain mempunyai hubungan dan saling mendukung. 

Sedangkan hubungan dikatakan konflik, apabila atribut satu dengan 

yang lain mempunyai hubungan pertentangan dalam pelaksanaannya. 

Nilai hubungan ini terbagi menjadi empat penilaian yaitu nilai +9 

(strong positive) yang merupakan hubungan yang sangat mendukung 

dan hubungan yang mendekati positif sempurna; nilai +3 (positive) 

yang merupakan hubungan yang mendukung; nilai -3 (negative) yang 

merupakan hubungan yang bertentangan; dan nilai -9 (strong negative) 

yang merupakan hubungan yang sangat bertentangan dan hubungan 

yang mendekati negatif sempurna. Hasil dari analisis ini adalah 

diperolehnya nilai-nilai hubungan antara atribut-atribut dalam 

technical requirement dan menempati sisi paling atas dari gambar 

House of Quality (atap). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 

1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Salatiga  

Pada awal berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kodya 

Dati II Salatiga masih menumpang di Rumah Sakit Daerah Kotamadya 

(DKT) Salatiga bersama dengan DKK Salatiga. Baru pada tahun 1985, 

RSUD Kodya Dati II Salatiga pindah ke alamat yang baru yaitu Jalan 

Osamaliki Nomor 19 Salatiga sampai sekarang. 

Menurut SK Menkes RI Nomor 134/MENKES/SK/IV/78 yang 

ditindaklanjuti dengan SK Walikota TK II Salatiga Nomor 061/145/1985 

tentang SOT RS, RSUD Kodya Dati II Salatiga dinyatakan sebagai rumah 

sakit kelas D. Pada tahun 1988 dikeluarkan SK Menkes RI Nomor 
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105/MENKES/SK/1988 tentang peningkatan Rumah Sakit dari kelas D 

menjadi kelas C, yang kemudian merubah RSUD Kodya Dati II Salatiga 

menjadi Rumah Sakit dengan kelas C. Pada tanggal 7 Desember 1992 

RSUD Kodya Dati II Salatiga diusulkan menjadi RS Unit Swadaya Daerah 

dengan dikeluarkannya SK Walikota TK II Salatiga Nomor 445/042/1993 

tentang uji coba sebagai Unit Swadana Daerah dan tata cara pengelolaan 

keuangannya. Kemudian berdasarkan Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 

9 Tahun 1993 dan SK Mendagri RI Nomor 445/2142/PUOD Tanggal 31 

Juli 1995 RSUD Kodya Dati II Salatiga ditetapkan menjadi Rumah Sakit 

Umum Unit Swadana Daerah Kotamadya Dati II Salatiga. 

Pada tanggal 17 Desember 1997, Rumah Sakit Umum Unit Swadana 

Daerah Kotamadya Dati II Salatiga mendapatkan pengakuan dari 

DEPKES RI Nomor YM.02.03.3.5.6221 dengan akreditasi penuh untuk 

lima standar pelayanan yang meliputi : Pelayanan Administrasi dan 

Manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan Rekam Medik dan Pelayanan 

Gawat Darurat. Pada tahun 1996/1997 RSU Unit Swadana Daerah 

Kotamadya Dati II Salatiga mendapatkan pengakuan/akreditasi sebagai 

Rumah Sakit Sayang Bayi dari United Nations International Children 

Emergency Fund (UNICEF). Kemudian berdasarkan Perda Kota Salatiga 

Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kota Salatiga, maka RSUD Dati II berubah menjadi Badan 

Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (BP RSUD) 

sampai sekarang. 

2. Fungsi dan Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 
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Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga mempunyai visi, misi, 

tujuan, motto dan keyakinan dasar yang dijadikan pedoman dalam 

menyelenggarakan pelayanannya kepada masyarakat. Visi, misi, tujuan, 

motto, nilai dasar, keyakinan dasar dan budaya RSUD Kota Salatiga 

tersebut adalah : 

a. Visi :  

Mewujudkan Rumah Sakit mandiri sebagai pilihan utama dengan 

pelayanan yang bermutu. 

b. Misi : 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna berhasil guna 

dan berdaya guna. 

2) Melaksanakan proses perubahan terus menerus dalam pemenuhan 

kebutuhan pelayanan prima. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sesuai dengan 

kebutuhan strategik. 

4)   Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

c.  Tujuan : 

1) Terwujudnya BPRSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan 

kesehatan kelas B yang memenuhi standar fisik, peralatan medis, 

teknik dan administrasi manajemen. 

2)   Terwujudnya pelayanan prima (excellent service) di RS. 

3)  Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. 

4)  Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RS. 
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5)  Tersedianya data eviden base dengan menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit lebih bermutu sehingga dapat 

mendukung pelayanan. 

6)  Meningkatnya pelaksanaan sistem reward and punishment dalam 

rangka mewujudkan kinerja RS dan kesejahteraan karyawan. 

d. Motto : 

Keselamatan, kesembuhan, dan kepuasan Anda menjadi kebahagiaan 

kami. 

 

e. Nilai Dasar : 

Kejujuran, kerendahan hati, kerja keras, keterbukaan, keberanian, 

keharmonisan, integritas, dan kesediaan untuk melayani. 

f. Keyakinan Dasar : 

Bahwa perkembangan IPTEK senantiasa dilandasi IMTAQ, pelanggan 

merupakan tujuan utama pekerjaan dan sukses merupakan hasil 

penilaian suara pelanggan. 

g. Budaya Kerja : 5R yang meliputi 

1) Ringkas 

2) Rawat 

3) Resik 

4) Rapi 

5) Rajin 

3. Keadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 

a. Lokasi RSUD Kota Salatiga 
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RSUD Kota Salatiga berada di wilayah Kota Salatiga tepatnya di Jalan 

Osamaliki Nomor 19 Salatiga,  berdiri di atas tanah milik Pemerintah 

Kota Salatiga seluas kurang lebih 30.600 m2 . 

b. Fasilitas dan Kapasitas RSUD Kota Salatiga 

Bangunan-bangunan yang ada di RSUD Kota Salatiga antara lain : 

1)  1 buah Gedung Rawat Jalan 

3) 5 buah Gedung Rawat Inap 

4)  buah Gedung Administrasi dan Keuangan 

5) 1 buah Gedung Instalasi Gawat Darurat 

6) 1 buah Gedung Instalasi Farmasi 

7) 1 buah Gedung Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium) 

8) 1 buah Gedung Instalasi Radiologi 

9) 1 buah Gedung Instalasi Bedah Sentral 

10) 1 buah Gedung Instalasi Gizi dan Cucian 

11) 1 buah Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah (Kamar Mayat) 

12) 1 buah Bangunan Garasi 

13) 1 buah Gedung Ruang Tunggu dan Kafetaria 

14) 1 buah Gedung Generator 

15) 1 buah Bangunan Masjid “AL-Musyatasyfa” 

16) 1 buah Bangunan Gedung Koperasi 

17) 1 buah Bangunan Instalasi Pengolah Limbah Cair 

Sedangkan ruang instalasi yang ada di RSUD Kota Salatiga 

adalah sebagai berikut : 

1) Ruang Instalasi Gawat Darurat 
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2) Ruang Instalasi Bedah Sentral 

3) Ruang Instalasi Perawatan Intensif 

4) Ruang Instalasi Radiologi 

5) Ruang Instalasi Farmasi 

6) Ruang Instalasi Gizi 

7) Ruang Instalasi Patologi Klinik 

8) Ruang Instalasi Rehabilitasi 

9) Ruang Instalasi Pemeliharaan Sarana 

10) Ruang Instalasi Pemeliharaan Elektro Medik 

11) Ruang Instalasi Sanitasi 

12) Ruang Instalasi Pemeliharaan Lingkungan dan Taman 

13) Ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah 

c. Fasilitas Rawat Inap 

Untuk fasilitas rawat inap di RSUD Kota Salatiga dibagi kedalam 

berbagai kelas yaitu kelas VIP, I, II dan III. Berikut fasilitas penyerta 

yang membedakan antar kelas : 

1) Kelas VIP : satu kamar terdiri dari satu tempat tidur, satu 

almari kecil, TV, AC, fasilitas telepon, sofa, kamar mandi dalam 

dan satu kamar dihuni satu orang pasien. 

2) Kelas I, terdiri dari : 

a) Kelas I A  : satu kamar terdiri dari satu tempat tidur, satu kamar 

mandi, satu almari kecil, TV, sofa dan satu kamar dihuni satu 

orang pasien. 
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b) Kelas I B  : satu kamar terdiri dari dua tempat tidur, satu kamar 

mandi, dua almari kecil, TV, sofa dan satu kamar dihuni dua 

orang pasien. 

c) Kelas I C  : satu kamar terdiri dari tiga tempat tidur, satu kamar 

mandi, tiga almari kecil, TV, sofa dan satu kamar dihuni tiga 

orang pasien. 

3) Kelas II : satu kamar terdiri dari tiga tempat tidur, tiga almari 

kecil, dan satu kamar dihuni tiga orang pasien. 

4) Kelas III : satu  kamar terdiri dari enam tempat tidur, enam 

almari kecil, dan satu kamar dihuni enam orang pasien. 

d. Kapasitas Tempat Tidur 

Kapasitas tempat tidur yang disediakan di RSUD Kota Salatiga 

sebanyak 180 buah tempat tidur. Berikut tabel perinciannya : 

Utama   : 17 tempat tidur 

Kelas I   : 31 tempat tidur 

Kelas II   : 47 tempat tidur 

Kelas III   : 39 tempat tidur 

Perinatologi  : 16 tempat tidur 

Kapasitas tempat tidur tersebut terbagi di beberapa bangsal rawat inap, 

sebagai berikut : 

Bangsal Anggrek  : 36 tempat tidur 

Bangsal Melati  : 12 tempat tidur 

Bangsal Dahlia  : 15 tempat tidur 

Bangasal Cempaka : 42 tempat tidur 
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Bangsal Mawar  : 30 tempat tidur 

Perinatologi  : 15 tempat tidur 

e. Tenaga Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD Kota Salatiga 

RSUD Kota Salatiga memiliki karyawan sebanyak 469 orang, 

yang terdiri dari : 

1) Dokter Umum sebanyak 13 orang. 

2) Dokter Spesialis sebanyak 18 orang, terdiri dari : 

a) Dokter spesialis anak    : 3 orang 

b) Dokter spesialis obsgyn    : 3 orang 

c) Dokter spesialis penyakit dalam   : 2 orang 

d) Dokter spesialis bedah   : 2 orang 

e) Dokter spesialis mata   : 1 orang 

f) Dokter spesialis THT   : 1 orang 

g) Dokter spesialis kulit   : 1 orang 

h) Dokter spesialis patologi klinik  : 1 orang 

i) Dokter spesialis saraf   : 1 orang 

j) Dokter spesialis rehabilitasi medik : 1 orang 

k) Dokter spesialis radiology  : 1 orang 

l) Dokter spesialis anesthesia  : 1 orang 

3) Dokter Gigi sebanyak 3 orang. 

4) Dokter gigi spesialis orthodontia sebanyak 1 orang. 

5) Perawat baik D1 maupun D3 sebanyak 157 orang. 

6) Bidan sebanyak 16 orang. 

7) Tenaga Non Perawatan sebanyak 70 orang. 
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8) Tenaga Non Medis sebanyak 180 orang. 

4. Struktur Organisasi RSUD Kota Salatiga 

Organisasi merupakan suatu sarana/alat untuk mencapai tujuan atau 

sebagai wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha 

mencapai tujuan tertentu. Dalam wadah kegiatan tersebut harus jelas 

adanya pendelegasian tugas, tanggung jawab, wewenang, hubungan dan 

tata kerja masing-masing. Pendelegasian tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari pelepasan tanggung jawab di unsur pimpinan sesuai dengan 

strukutur organisasi yang ada. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

telah digariskan, diperlukan organisasi operasional yang mantap dan 

sanggup melaksanakan strategi. Untuk itu perlu diperhatikan faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan. 

RSUD Kota Salatiga memiliki struktur organisasi berdasarkan 

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2001. Berikut ini akan 

dijelaskan tugas dan wewenang tiap bagian dalam struktur organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. 

a.   Kepala Badan/Direktur 

Direktur RSUD Kota Salatiga diangkat oleh Gubernur Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah dan merupakan seorang dokter pemerintah. 

Menurut ketentuan yang ada direktur rumah sakit bertanggung jawab 

kepada Walikota Salatiga, namun dalam hal-hal tertentu yang 

menyangkut pelayanan kesehatan atau masalah-masalah  di bidang 

kesehatan yang dihadapi selalu berkoordinasi dengan Departemen 

Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga. 
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Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan 

pelaksanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sekretariat 

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur RSUD Kota Salatiga. Sekretariat 

mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis 

administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, 

kehumasan, ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum dan pemasaran 

serta melakukan koordinasi di lingkungan Rumah Sakit. 

Sekretariat membawahi tiga  Sub Bagian, dimana masing-masing 

sub bagian dipimpin oleh seorang kepala yang beradadibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pengelolaan RSUD. Tiga 

sub bagian tersebut yaitu : 

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

Sub bagian ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program, melaksanakan kegiatan, menyusun, evaluasi, 

mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan pengembangan 

kesekretariatan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

perlengkapan, menyiapkan penyusunan standard dan prosedur, 

kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan serta pengembangan 

sub bagian umum dan perlengkapan. 

2)  Sub Bagian Kepegawaian 
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Sub bagian ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, menyusun evaluasi, 

mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengembangan 

pegawai, dan menyiapkan penyusunan standar, prosedur, serta 

pengelolaan dokumentasi kepegawaian. 

3)   Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran 

Sub bagian ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan pengembangan 

Hukum, Humas dan Pemasaran, melakukan inventarisasi, 

pengkajian permasalahan etika hukum dalam proses pelayanan 

kesehatan, menyiapkan aturan, tatalaksana dan pedoman hukum, 

menyimpan dokumentasi hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku, mengelola perpustakaan, menyiapkan penyusunan standar, 

prosedur, kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan, dan 

pengembangan sub bagian hukum, humas dan pemasaran. 

c. Bidang Pelayanan 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pelayanan bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur RSUD Kota Salatiga. Bidang 

pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perawatan, pelayanan 

penunjang serta pelayanan khusus. 

Bidang pelayanan membawahi tiga sub bidang pelayanan, 

dimana masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala yang 
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berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pelayanan. Tiga sub bidang tersebut yaitu : 

1) Sub Bidang Pelayanan Perawatan 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyipakan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan perawatan, mengatur admisi, pemulangan dan rujukan 

pasien, mengendalikan, melakukan bimibingan dan pengawasan 

mutu pelayanan perawatan, dan asuhan keperawatan, menyusun 

standar pelayanan dan prosedur pelayanan bersama kelompok 

jabatan fungsional, menyiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis, 

operasional, pembinaan dan pengembangan bidang pelayanan 

perawatan serta melaksanakan kegiatan administrasi dan 

pencatatan rekam medis pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 

2) Sub Bidang Pelayanan Penunjang 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pelayanan penunjang medis yang meliputi : 

pelayanan Radiologi, Farmasi, Laboratorium, Rehabilitasi Medis 

dan Gizi, mengendalikan, melakukan bimbingan dan pengawasan 

mutu pelayanan penunjang, menyusun standar pelayanan dan 

prosedur pelayanan bersama kelompok jabatan fungsional, 

menyiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis, operasional, 
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pembinaan dan pengembangan bidang pelayanan penunjang serta 

melaksanakan kegiatan administrasi dan pencatatan rekam medis 

pelayanan penunjang. 

3) Sub Bidang Pelayanan Khusus 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pelayanan medis khusus yang meliputi : 

pelayanan gawat darurat, ICU/ICCU, Bedah Sentral, sterilisasi, 

pemulasaraan jenazah dan kegawatan lain, mengendalikan, 

melakukan bimbingan dan pengawasan mutu pelayanan khusus, 

menyusun standar pelayanan dan prosedur pelayanan bersama 

kelompok jabatan fungsional, menyiapkan penyusunan 

kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan pengembangan 

bidang pelayanan khusus serta melaksanakan kegiatan administrasi 

dan pencatatan rekam medis pelayanan khusus. 

d. Bidang Umum  

Bidang umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur RSUD Kota Salatiga. Bidang umum 

mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan kegiatan rekam medis dan 

sistem informasi manajemen rumah sakit, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, kesehatan, pengawasan dan pengamanan lingkungan. 
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Bidang umum terdiri dari tiga sub bidang, dimana masing-

masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Umum. Tiga sub bidang tersebut yaitu : 

1) Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pelayanan Rekam Medis dan Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit, mengendalikan mutu, menyusun standar 

dan prosedur, mengumpulkan, menganalisis, mengolah data 

menjadi informasi sebagai bahan perencanaan dan pengambilan 

keputusan manajemen dalam rangka peningkatan, pengembangan, 

pengendalian manajemen RS, menyiapkan penyusunan 

kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan pengembangan 

Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen RS, 

melaksanakan kegiatan administrasi. 

2) Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana medis 

maupun non medis yang meliputi kegiatan pemeliharaan sarana 

dan prasarana fisik gedung dan perlengkapannya, pemeliharaan 
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kendaraan dinas, mobil ambulance dan jenazah, dan pemeliharaan 

peralatan elektro medis, mengendalikan, melakukan bimbingan dan 

pengawasan mutu, menyusun standar dan prosedur, menyiapkan 

penyusunan kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan 

pengembangan Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

serta melaksanakan kegiatan administrasi. 

3) Sub Bidang Kesehatan, Pengawasan, dan Pengamanan Lingkungan  

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan, penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pengelolaan sanitasi kesehatan termasuk 

pencucian linen, kebersihan, pengawasan, pengamanan dan 

keselamatan kerja di lingkungan RS, mengendalikan, melakukan 

bimbingan dan pengawasan mutu, menyusun standar dan prosedur, 

menyiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis, operasional, 

pembinaan dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan, 

Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan serta melaksanakan 

kegiatan administrasi. 

e.   Bidang Pengembangan dan Bina Program 

Bidang ini mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan 

perencanaan dan evaluasi program, pengendalian mutu dan 

pendidikan, latihan, penelitian serta pengembangan. 
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Bidang Pengembangan dan Bina Program terdiri dari tiga sub 

bidang , yaitu : 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan perencanaan dan evaluasi program jangka 

pendek, menengah dan panjang, menyiapkan bahan perumusan 

kebijaksanaan di bidang perencanaan, memantau pelaksanaan 

program, menyusun dan mengembangkan perencanaan strategik 

rumah sakit, menyiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis, 

operasional, pembinaan dan pengembangan Sub Bidang 

Perencanaan dan Evaluasi Program serta melakukan koordinasi 

pelaksanaan tugas. 

2) Sub Bidang Pengendalian Mutu 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan pengendalian mutu, menyiapkan standar mutu 

pelayanan RS, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan 

mengendalikan mutu pelayanan kesehatan menyeluruh bersama 

kelompok jabatan fungsional, panitia dan tim yang dibentuk di RS, 

menyiapkan penyusunan kebijaksanaan teknis, operasional, 
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pembinaan dan pengembangan Sub Bidang Pengendalian Mutu 

serta melaksanakan kegiatan administrasi. 

3) Sub Bidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga serta 

peralatan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan, 

mengkoordinasikan kebutuhan, menyiapkan bahan 

penyelenggaraan diklat, melakukan penelitian dan menyiapkan 

bahan rencana pengembangan RS, melakukan bimbingan dan 

pengawasan mutu, menyiapkan penyusunan standar, prosedur, 

kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan pengembangan 

Sub Bidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan serta 

melaksanakan kegiatan administrasi. 

f. Bidang Keuangan 

Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

RSUD Kota Salatiga. Bidang keuangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 

bidang akuntansi dan verifikasi, perbendaharaan, penyusunan anggaran 

dan mobilisasi dana. 

Bidang keuangan terdiri dari tiga sub bidang, dimana masing-

masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung 
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jawab langsung kepada Kepala Bidang Keuangan. Tiga sub bidang 

tersebut yaitu : 

1) Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga dalam 

melakukan pemeriksaan dan atau penelitian setiap penerimaan dan 

pengeluaran keuangan, mengendalikan, melakukan bimbingan dan 

pengawasan mutu, menyusun standar, prosedur pelaksanaan, 

kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan pengembangan 

Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi. 

 

 

2) Sub Bidang Perbendaharaan 

Sub bidang ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga dalam 

menyelenggarakan perbendaharaan dan mobilisasi dana, 

mengendalikan, melakukan bimbingan dan pengawasan mutu, 

menyusun standar, prosedur pelaksanaan, kebijaksanaan teknis, 

operasional, pembinaan dan pengembangan Sub Bidang 

Perbendaharaan. 

3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana 
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Sub bidang ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan rencana 

program dan melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, 

mengkoordinasikan kebutuhan, pendayagunaan tenaga dalam 

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi, 

perhitungan anggaran, menggali sumber-sumber pendapatan baru 

serta pertanggungjawaban keuangan, mengendalikan, melakukan 

bimbingan dan pengawasan mutu, menyusun standar, prosedur 

pelaksanaan, kebijaksanaan teknis, operasional, pembinaan dan 

pengembangan Sub Bidang Penyusunan dan Mobilisasi Dana. 

5. Budaya Kerja RSUD Kota Salatiga 

RSUD Kota Salatiga mempunyai jam kerja yang berbeda-beda. Pada 

hari Senin sampai dengan Kamis kerja dimulai pada jam 07.00 sampai 

dengan jam 13.30, sedangkan pada hari Jumat dimulai pada jam 08.00 

sampai dengan jam 11.00. Pada hari Sabtu kerja dimulai jam 07.00 dan 

berakhir pada jam 13.00, sedangkan pada hari Minggu libur. RSUD Kota 

Salatiga juga memberikan waktu istirahat dan memberikan kesempatan 

bagi karyawan yang beragama Muslim untuk menunaikan ibadat sholat di 

masjid yang sudah disediakan. 

Setiap karyawan di RSUD Kota Salatiga diwajibkan datang tepat 

waktu dan mengisi daftar hadir. Bagi karyawan yang tidak masuk kerja  

diharapkan memberikan surat keterangan yang jelas. Selain itu, RSUD 

Kota Salatiga juga memberikan cuti bagi karyawan yang hamil atau mau 

menikah. 
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Setiap karyawan di RSUD Kota Salatiga diwajibkan memakai baju 

seragam. Pada hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu mereka 

diwajibkan memakai pakaian resmi (office dress). Sedangkan pada hari 

Jumat, karyawan dibebaskan untuk memakai baju bebas yaitu baju olah 

raga karena setiap hari Jumat diadakan senam sehat bersama seluruh 

karyawan. 

RSUD Kota Salatiga mempunyai ruang kantor yang brbentuk 

terbuka. Dimana para karyawan satu dengan yang lain berada pada satu 

ruangan tanpa ada penyekat. Dengan bentuk seperti ini diharapkan dapat 

memudahkan para karyawan untuk bekerja sama dan berkomunikasi satu 

dengan lainnya. Tetapi untuk ruang Direktur dan Kepala Bagian berada 

pada ruangan tersendiri. 

 

 

 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengujian instrumen penelitian dilakukan 

dengan uji validitas dan reliabilitas. Dalam melakukan uji validitas dan 

reliabilitas, dilakukan pra-penelitian dengan 30 responden. Uji validitas 

dan reliabilitas dilakukan terhadap kuesioner untuk atribut tingkat 

kepentingan (importance) dan kuesioner untuk tingkat kinerja 

(performance) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. 

a. Uji Validitas 
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Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Dalam prasurvey 

dengan jumlah responden (N) = 30, dan interval kepercayaan 95% 

diketahui batas Rxy sebesar 0,361 (Sugiyono, 2001). Setelah dilakukan 

prasurvey dari 40 item pertanyaan dalam kuesioner awal diperoleh 

hasil semua item valid. 

Hasil dari penyebaran kuesioner yang kedua kalinya dengan 

jumlah responden (N) = 100 dan interval kepercayaan 95% didapatkan 

batas Rxy sebesar 0,195. Dari hasil olah data dengan menggunakan 

SPSS didapatkan 40 item pertanyaan dalam kuesioner untuk tingkat 

kepentingan (importance) dinyatakan semua valid dan 40 item 

pertanyaan untuk tingkat kinerja (performance) dinyatakan semua 

valid. Berikut akan ditampilkan rangkuman uji validitas kuesioner 

untuk atribut tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja 

(performance) RSUD Kota Salatiga (Tabel IV.1 dan IV.2). 

Tabel IV . 1 
RANGKUMAN HASIL UJI VALIDITAS  

TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) 
 

NO 
 

( 1 ) 

PERNYATAAN 
 

( 2 ) 

KOEFISIEN  
KORELASI  

( 3 ) 

STATUS 
 

( 4 ) 
 RELIABILITY   
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 

administrasi masuk. 
0,540 Valid 

2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar. 0,611 Valid 
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional. 0,432 Valid 
4. Perawat mampu memberikan tindakan keperawatan 

secara cepat dan tepat. 
0,559 Valid 

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal 
yang diberikan. 

0,534 Valid 

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu. 0,533 Valid 
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan kondisi 0,416 Valid 
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pasien. 
 RESPONSIVENESS   
1. Prosedur administrasi RS yang cepat. 0,659 Valid 

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan. 0,670 Valid 

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan. 0,570 Valid 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) 
cukup untuk melayani pasien yang ada. 

0,641 Valid 

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat. 0,528 Valid 

 EMPATHY   
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter 

kepada pasien. 
0,708 Valid 

2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada pasien. 

0,720 Valid 

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter kepada 
perawat. 

0,708 Valid 

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada dokter. 

0,676 Valid 

5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap pasien. 0,650 Valid 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan 

oleh RS tepat waktu. 
0,665 Valid 

 ASSURANCE   
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan 

kepada pasien dan keluarga. 
0,478 Valid 

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan nyaman 
bagi pasien. 

0,489 Valid 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan 
nyaman. 

0,671 Valid 

( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin. 0,641 Valid 
5. RS memiliki reputasi yang baik. 0,644 Valid 

 TANGIBLES   
1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis 

yang lengkap dan modern. 
0,600 Valid 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam 
keadaan baik. 

0,450 Valid 

3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar 
mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh 
pasien dan keluarganya (penunggu). 

0,589 Valid 

4. Ventilasi kamar pasien yang lancar. 0,630 Valid 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup. 0,641 Valid 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih. 0,651 Valid 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai. 0,327 Valid 
8. TV yang disediakan dikamar pasien. 0,455 Valid 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) 

yang disediakan untuk kebutuhan pasien dan 
0.571 Valid 
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keluarganya. 
10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan 

bagi pasien dan penunggu. 
0,462 Valid 

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam 
keadaan bersih. 

0,657 Valid 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap 
digunakan. 

0,616 Valid 

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda,dll) 
yang memadai. 

0,776 Valid 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam 
keadaan bersih. 

0,617 Valid 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 

0,550 Valid 

16. Peralatan makan dan minum pasien dalam keadaan 
bersih. 

0,620 Valid 

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli 
diluar. 

0,613 Valid 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV . 2 
RANGKUMAN HASIL UJI VALIDITAS  
TINGKAT KINERJA (PERFORMANCE) 

 
NO 

 
( 1 ) 

PERNYATAAN 
 

( 2 ) 

KOEFISIEN  
KORELASI  

( 3 ) 

STATUS 
 

( 4 ) 
 RELIABILITY   

1. Rumah Sakit (RS) sudah memberikan kemudahan 
administrasi masuk. 

0,745 Valid 

2. RS sudah memberikan kemudahan administrasi 
keluar. 

0,719 Valid 

3. RS sudah memiliki staf dokter yang ahli dan 
professional. 

0,777 Valid 

4. Perawat sudah mampu memberikan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

0,732 Valid 

5. Waktu pelayanan pasien sudah sesuai dengan 
jadwal yang diberikan. 

0,766 Valid 
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6. Pemberian obat oleh perawat sudah tepat waktu. 0,724 Valid 
7. Makanan yang diberikan RS sudah sesuai dengan 

kondisi pasien. 
0,765 Valid 

 RESPONSIVENESS   
1. Prosedur administrasi RS sudah cepat. 0,725 Valid 
2. Dokter selalu siap bila diperlukan. 0,821 Valid 
3. Perawat selalu siap bila diperlukan. 0,828 Valid 
4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) 

sudah cukup untuk melayani pasien yang ada. 
0,738 Valid 

5. RS sudah memberikan pelayanan ASKES dengan 
cepat. 

0,739 Valid 

 EMPATHY   
1. Komunikasi yang baik sudah dilakukan oleh 

dokter kepada pasien. 
0,712 Valid 

2. Komunikasi yang baik sudah dilakukan oleh 
perawat kepada pasien. 

0,778 Valid 

3. Kerjasama yang baik sudah dilakukan oleh dokter 
kepada perawat. 

0,799 Valid 

4. Kerjasama yang baik sudah dilakukan oleh 
perawat kepada dokter. 

0,705 Valid 

5. Perawat sudah bersikap ramah dan sopan terhadap 
pasien. 

0,816 Valid 

6. Pengaturan jam kunjung pasien sudah 
diberlakukan oleh RS tepat waktu. 

0,569 Valid 

 ASSURANCE   
1. Staf medis sudah mampu menanamkan 

kepercayaan kepada pasien dan keluarga. 
0,741 Valid 

2. Kamar (ruang) perawatan sudah tenang dan 
nyaman bagi pasien. 

0,842 Valid 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
3. Tempat istirahat untuk penunggu sudah aman dan 

nyaman. 
0,867 Valid  

4. Keamanan lingkungan RS sudah terjamin. 0,771 Valid 
5. RS sudah memiliki reputasi yang baik. 0,807 Valid 
 TANGIBLES   

1. RS sudah memiliki peralatan dan perlengkapan 
medis yang lengkap dan modern. 

0,786 Valid 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS sudah dalam 
keadaan baik. 

0,859 Valid 

3. RS sudah memiliki informasi tertulis pada setiap 
kamar mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh 
pasien dan keluarganya (penunggu). 

0,662 Valid 

4. Ventilasi kamar pasien sudah lancar. 0,607 Valid 
5. Penerangan kamar pasien sudah cukup. 0,609 Valid 
6. Kamar (ruangan) pasien sudah bersih. 0,847 Valid 
7. Lokasi kamar pasien sudah mudah dicapai. 0,595 Valid 
8. TV sudah disediakan dikamar pasien. 0,434 Valid 
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9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) 
sudah disediakan untuk kebutuhan pasien dan 
keluarganya. 

0,486 Valid 

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) sudah 
disediakan bagi pasien dan penunggu. 

0,259 Valid 

11. Kamar mandi dan toilet sudah memadai dan dalam 
keadaan bersih. 

0,813 Valid 

12. Sudah memiliki ambulans yang memadai dan 
selalu siap digunakan. 

0,689 Valid 

13. Sudah tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi 
roda,dll) yang memadai. 

0,802 Valid 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien sudah 
dalam keadaan bersih. 

0,686 Valid 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien 
sudah bervariasi. 

0,641 Valid 

16. Peralatan makan dan minum pasien sudah dalam 
keadaan bersih. 

0,733 Valid 

17. Obat-obatan sudah disediakan oleh RS tanpa harus 
beli diluar. 

0,529 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil dari suatu pengujian dapat 

dipercaya, andal, dan konsisten. Bila dalam beberapa kali pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama, hasil pengukuran dapat dipercaya, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek memang belum berubah.  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Hasil uji reliabilitas 

kuesioner dengan menggunakan program SPSS untuk tingkat 

kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance) 

menghasilkan angka standardized Alpha yang dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : (Tabel IV.3 dan Tabel IV.4) 

Tabel IV.3 
RANGKUMAN HASIL UJI RELIABILITAS 
TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) 
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DIMENSI NILAI UJI STATUS 

Reliability 0,7052 Reliable 
Responsiveness 0,7362 Reliable 
Empahty 0,7692 Reliable  
Assurance 0,7272 Reliable 
Tangibles 0,7458 Reliable 

 

Tabel IV.4 
RANGKUMAN HASIL UJI RELIABILITAS 

TINGKAT KINERJA (PERFORMANCE) 
 

DIMENSI NILAI UJI STATUS 
Reliability 0,7838 Reliable 
Responsiveness 0,7984 Reliable 
Empahty 0,7814 Reliable  
Assurance 0,8077 Reliable 
Tangibles 0,7580 Reliable 

 

Dari hasil uji reliabilitas kuesioner diatas untuk tingkat 

kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance) kelima 

dimensi kualitas jasa mempunyai nilai diatas 0,6 yang berarti dimensi 

kualitas tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. Bahkan terdapat 

satu dimensi kualitas yang mempunyai nilai uji diatas 0,8 yang berarti 

dimensi tersebut mempunyai reliabilitas sangat tinggi.  

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memenuhi syarat dan berlanjut ke tahap berikutnya. 

 
2. Analisis House of Quality 

a. Definisi Persyaratan Konsumen 

Dalam menerapkan QFD, hal pertama yang harus dilakukan 

adalah mengumpulkan pendapat konsumen atau pasien tentang atribut 
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apa saja yang diisyaratkan atau diperhatikan oleh konsumen dalam 

pemilihan kualitas pelayanan rumah sakit. Untuk itu dilakukan pra 

survey terhadap konsumen atau pasien yang sedang atau pernah 

dirawat inap sekurang-kurangnya selama 2 X 24 jam dan juga sedang 

atau pernah menggunakan fasilitas jasa layanan pada kelas II dan III 

serta keluarga yang menunggu pasien, ini bertujuan agar penelitian 

yang dilakukan nantinya bisa lebih distandarisasi. 

Atribut-atribut dalam item kuesioner diperoleh dari referensi 

buku dan penelitian sebelumnya yang dikondisikan dengan keadaan 

rumah sakit yang diteliti, dan diambil yang berhubungan dengan fokus 

penelitian yaitu kualitas pelayanan jasa pada jasa pelayanan Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Persyaratan konsumen ini akan 

menempati sisi sebelah kiri dari matrix House of Quality. Hasil dari 

atribut ini dikelompokkan dengan menggunakan affinity diagram, 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.5 dan dapat dilihat pada 

bagan HOQ kolom (1). 

Tabel IV.5 
CUSTOMER REQUIREMENT 

 
NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

 RELIABILITY 
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan administrasi masuk 
2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar 
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional 
4. Perawat mampu memberikan tindakan keperawatan secara cepat dan tepat 
5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal yang diberikan 
6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu 
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan kondisi pasien. 
 RESPONSIVENESS 

1. Prosedur administrasi RS yang cepat 
2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan 
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3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan 
4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) cukup untuk melayani 

pasien yang ada 
5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat 

 EMPATHY 
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter kepada pasien 
2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat kepada pasien 
3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter kepada perawat 
4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat kepada dokter 
5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap pasien 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan oleh RS tepat waktu 

 ASSURANCE 
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan kepada pasien dan keluarga 
2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan nyaman bagi pasien 
3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan nyaman 
4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin 
5. RS memiliki reputasi yang baik 

 TANGIBLES 
1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang lengkap dan modern 
2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam keadaan baik 
3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar mengenai tata tertib yang 

harus dipatuhi oleh pasien dan keluarganya (penunggu) 
4. Ventilasi kamar pasien yang cukup 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai 
8. TV yang disediakan dikamar pasien 

( 1 ) ( 2 ) 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang disediakan untuk 

kebutuhan pasien dan keluarganya 
10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan bagi pasien dan 

penunggu 
11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam keadaan bersih 
12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap digunakan 
13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda, dll) yang memadai 
14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam keadaan bersih 
15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien bervariasi 
16. Peralatan makan dan minum pasien dalam keadaan bersih 
17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli diluar 
 

b. Tingkat Kepentingan Persyaratan Konsumen 

Atribut-atribut persyaratan konsumen yang telah diolah, 

kemudian disusun dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala 

Likert. 
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Tabel IV.6 adalah tabel tingkat kepentingan konsumen atas 

atribut yang ada dalam kuesioner, yang telah diolah dengan program 

excel untuk menentukan modus dari atribut tersebut. 

Dalam tahap analisis ini digunakan modus dengan beberapa 

alasan. Pertama, untuk menghindari adanya pembulatan skor, karena 

penilaian yang digunakan dalam analisis ini adalah Skala Likert 

dengan skor yang sudah bulat yaitu 1 sampai 5. Kedua, karena dari 

hasil pengumpulan kuesioner, skor-skor yang didapatkan dari tiap 

atribut variabel bukan merupakan data yang ekstrim. Ketiga, agar tidak 

merusak trend. 

Hasil dari tahap ini dapat dilihat pada gambar Tabel IV.6 dan 

pada bagan HOQ pada gambar IV.2 kolom (2). 

 

 

Tabel IV . 6 
TINGKAT KEPENTINGAN KONSUMEN 

NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

T.K 
( 3 ) 

 RELIABILITY  
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan administrasi 

masuk. 
5 

2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar. 5 
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional. 5 
4. Perawat mampu memberikan tindakan keperawatan secara 

cepat dan tepat. 
5 

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal yang 
diberikan. 

5 

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu. 5 
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan kondisi pasien. 4 
 RESPONSIVENESS  

1. Prosedur administrasi RS yang cepat. 5 

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan. 5 
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3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan. 5 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) cukup untuk 
melayani pasien yang ada. 

4 

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat. 5 

 EMPHATY  
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter kepada pasien. 5 
2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat kepada pasien. 5 
3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter kepada perawat. 5 
4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat kepada dokter. 5 
5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap pasien. 5 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan oleh RS 

tepat waktu. 
4 

 ASSURANCE  
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan kepada pasien 

dan keluarga. 
4 

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan nyaman bagi 
pasien. 

5 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan nyaman. 4 
4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin. 4 
5. RS memiliki reputasi yang baik. 4 
 TANGIBLES  

1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang lengkap 
dan modern. 

5 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam keadaan baik. 5 
3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar mengenai 

tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasien dan keluarganya 
(penunggu). 

4 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
4. Ventilasi kamar pasien yang lancar. 5 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup. 4 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih. 5 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai. 4 
8. TV yang disediakan dikamar pasien. 3 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang 

disediakan untuk kebutuhan pasien dan keluarganya. 
4 

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan bagi pasien 
dan penunggu. 

2 

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam keadaan 
bersih. 

5 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap digunakan. 5 
13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda,dll) yang 

memadai. 
5 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam keadaan 
bersih. 

5 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  bervariasi. 4 
16. Peralatan makan dan minum pasien dalam keadaan bersih. 5 
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17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli diluar. 4 
TK = Tingkat Kepentingan 
(Sumber : Data primer yang diolah dengan program excel) 

Dari data pada Tabel IV.6, dapat dilihat bahwa tingkat 

kepentingan pasien terhadap kualitas jasa pelayanan pada RSUD Kota 

Salatiga berkisar antara tidak penting sampai dengan sangat penting 

dengan distribusi 1 item bernilai 2 atau tidak penting, 1 item bernilai 3 

atau cukup penting, 13 item bernilai 4 atau penting dan 25 item 

bernilai 5 atau sangat penting yang berarti bahwa sebagian besar item 

pada kuesioner tingkat kepentingan dianggap penting oleh pasien 

dalam hal kualitas jasa layanan rumah sakit. Data tersebut diperoleh 

dari hasil pengisian kuesioner tingkat kepentingan (Kuesioner A) yang 

telah dibagikan kepada 100 responden, yang kemudian diambil 

modusnya dari jawaban responden pada setiap pertanyaan. 

Sedangkan rata-rata (mean) hasil dari skor tingkat kepentingan 

(kuesioner A) setiap dimensi adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.7 
RATA-RATA MEAN TINGKAT KEPENTINGAN 

DIMENSI KUALITAS JASA PELAYANAN 
 

DIMENSI MEAN 
Reliability 4,31 
Responsiveness 4,39 
Empathy 4,23 
Assurance 3,98 
Tangibles 4,03 

  

Alasan penggunaan rata-rata (mean) pada tahap analisis ini 

adalah karena pada tiap variabel kualitas jasa layanan terdiri dari 

banyak atribut. Sehingga jika menggunakan mean akan diketahui 
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dimensi kualitas jasa mana yang dianggap paling penting dengan nilai 

yang lebih akurat. 

c. Skala Preferensi Konsumen 

Skala Preferensi Konsumen bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana konsumen, dalam hal ini pasien kelas II dan III serta keluarga 

yang menunggu pasien merasakan bagaimana kualitas pelayanan jasa 

yang diharapkan konsumen telah terpenuhi oleh pihak RSUD Kota 

Salatiga tersebut sehingga dapat diketahui mengenai kinerja atau 

performance-nya. 

Untuk tingkat performance yang diinginkan konsumen diberi 

skala tertinggi 5. Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 

responden yaitu pasien kelas II dan III pada RSUD Kota Salatiga, 

setelah data diolah dengan program excel untuk mencari modus 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel IV.8 
SKALA PREFERENSI KONSUMEN 

 
NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

P.S 
( 3 ) 

P.D 
( 4 ) 

 RELIABILITY   
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 

administrasi masuk. 
4 5 

2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar. 4 5 
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional. 5 5 
4. Perawat mampu memberikan tindakan keperawatan 

secara cepat dan tepat. 
4 5 

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal 
yang diberikan. 

3 5 

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu. 4 5 
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan kondisi 

pasien. 
4 5 

 RESPONSIVENESS   
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1. Prosedur administrasi RS yang cepat. 3 5 

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan. 5 5 

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan. 5 5 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) cukup 
untuk melayani pasien yang ada. 

4 5 

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat. 4 5 

 EMPHATY   
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter kepada 

pasien. 
4 5 

2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat kepada 
pasien. 

4 5 

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter kepada 
perawat. 

4 5 

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat kepada 
dokter. 

4 5 

5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap pasien. 5 5 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan oleh 

RS tepat waktu. 
4 5 

 ASSURANCE   
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan kepada 

pasien dan keluarga. 
4 5 

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan nyaman 
bagi pasien. 

4 5 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan 
nyaman. 

3 5 

4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin. 4 5 
5. RS memiliki reputasi yang baik. 4 5 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
 TANGIBLES   

1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang 
lengkap dan modern. 

4 5 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam keadaan 
baik. 

4 5 

3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar 
mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasien 
dan keluarganya (penunggu). 

3 5 

4. Ventilasi kamar pasien yang lancar. 4 5 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup. 4 5 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih. 4 5 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai. 4 5 
8. TV yang disediakan dikamar pasien. 2 5 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang 

disediakan untuk kebutuhan pasien dan keluarganya. 
2 5 

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan 
bagi pasien dan penunggu. 

2 5 
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11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam 
keadaan bersih. 

3 5 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap 
digunakan. 

4 5 

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda,dll) yang 
memadai. 

4 5 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam 
keadaan bersih. 

4 5 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 
 

3 5 

16. Peralatan makan dan minum pasien dalam keadaan 
bersih. 

4 5 

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli 
diluar. 

3 5 

PS = Performance Sesungguhnya 
PD = Performance yang Diinginkan Konsumen 
(Sumber : data primer yang diolah) 

Dari tabel IV.8 diatas, dapat dilihat bahwa penilaian 

performance oleh konsumen berkisar antara skala 2 (Tidak Setuju) 

sampai 5 (Sangat Setuju). Nilai-nilai pada kolom PS atau Performance 

Sesungguhnya diperoleh dari hasil penghitungan modus dari hasil 

pengisian kuesioner tingkat performance (kuesioner B) yang telah 

dibagikan kepada para responden sebanyak 100 kuesioner. Dari hasil 

penghitungan modus pada kolom PS dalam tabel IV.10, ditemukan 

sebanyak 3 item bernilai 2 (Tidak Setuju), 7 item bernilai 3 (Cukup 

Setuju), 26 item bernilai 4 (Setuju), dan sisanya sebanyak 4 item 

bernilai 5 (Sangat Setuju). Pada kolom PD atau performance yang 

diharapkan oleh konsumen merupakan kinerja yang diharapkan pasien 

terpenuhi oleh pihak rumah sakit. 

Dari tabel IV.8 ini dapat dilihat bahwa semakin kecil nilai dari 

tingkat performance maka semakin besar perhatian yang harus 

diberikan oleh pihak rumah sakit untuk meningkatkan kualitas 
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pelayanan rumah sakit. Dalam penelitian ini diperoleh 3 item yang 

mempunyai penilaian kinerja paling kecil yaitu 2 dari responden, item 

tersebut adalah TV yang disediakan di kamar pasien, fasilitas 

komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang disediakan untuk 

kebutuhan pasien dan keluarganya, dan buku bacaan (koran, majalah, 

dll) yang disediakan bagi pasien dan penunggu. 

Sedangkan rata-rata hasil skor tingkat performance (kuesioner 

B) untuk setiap dimensi kualitas jasa pelayanan adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.9 
RATA-RATA MEAN TINGKAT PERFORMANCE 

DIMENSI KUALITAS JASA PELAYANAN  
DIMENSI MEAN 

Reliability 3,88 
Responsiveness 3,83 
Empathy 3,79 
Assurance 3,61 
Tangibles 3,40 

 

 

d. Tingkat Perbaikan 

Analisis tingkat perbaikan membahas mengenai evaluasi 

terhadap atribut-atribut dalam dimensi kualitas jasa yang bertujuan 

teridentifikasinya atribut-atribut yang belum memenuhi syarat, serta 

beberapa tingkat perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan untuk 

mengejar mutu target yang diharapkan. 

Tabel IV.10 
TINGKAT PERBAIKAN 

NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

P.S 
( 3 ) 

P.D 
( 4 ) 

Tk.P 
( 5 ) 

 RELIABILITY    
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 

administrasi masuk. 
4 5 1,25 
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2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar. 4 5 1,25 
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan 

professional. 
5 5 1 

4. Perawat mampu memberikan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

4 5 1,25 

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan 
jadwal yang diberikan. 

3 5 1,67 

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu. 4 5 1,25 
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan 

kondisi pasien. 
4 5 1,25 

 RESPONSIVENESS    
1. Prosedur administrasi RS yang cepat. 3 5 1,67 

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan. 5 5 1 

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan. 5 5 1 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) 
cukup untuk melayani pasien yang ada. 

4 5 1,25 

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat. 4 5 1,25 

 EMPHATY    
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter 

kepada pasien. 
4 5 1,25 

2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada pasien. 

4 5 1,25 

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter 
kepada perawat. 

4 5 1,25 

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada dokter. 

4 5 1,25 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap 

pasien. 
5 5 1 

6. Pengaturan jam kunjung pasien yang 
diberlakukan oleh RS tepat waktu. 

4 5 1,25 

 ASSURANCE    
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan 

kepada pasien dan keluarga. 
4 5 1,25 

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan 
nyaman bagi pasien. 

4 5 1,25 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan 
nyaman. 

3 5 1,67 

4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin. 4 5 1,25 
5. RS memiliki reputasi yang baik. 4 5 1,25 
 TANGIBLES    

1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis 
yang lengkap dan modern. 

4 5 1,25 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam 
keadaan baik. 

4 5 1,25 
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3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar 
mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh 
pasien dan keluarganya (penunggu). 

3 5 1,67 

4. Ventilasi kamar pasien yang lancar. 4 5 1,25 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup. 4 5 1,25 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih. 4 5 1,25 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai. 4 5 1,25 
8. TV yang disediakan dikamar pasien. 2 5 2,5 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) 

yang disediakan untuk pasien dan keluarganya. 
2 5 2,5 

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang 
disediakan bagi pasien dan penunggu. 

2 5 2,5 

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam 
keadaan bersih. 

3 5 1,67 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap 
digunakan. 

4 5 1,25 

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda,dll) 
yang memadai. 

4 5 1,25 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam 
keadaan bersih. 

4 5 1,25 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 

3 5 1,67 

16. Peralatan makan dan minum pasien dalam 
keadaan bersih. 

4 5 1,25 

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli 
diluar. 

3 5 1,67 

Tk.P = Tingkat Perbaikan 
(Sumber : data primer yang diolah) 

Untuk menghitung Tk.P (Tingkat Perbaikan) adalah dengan cara 

membagi performance yang diharapkan (PD) dengan performance 

sesungguhnya (PS). Misalnya pada item pertama dari atribut reliability 

yaitu rumah sakit  memberikan kemudahan administrasi masuk, hasil 

penilaian tingkat perbaikan pada item tersebut adalah sebesar 1,25 

yang diperoleh dengan cara membagi nilai performance yang 

diinginkan (PD) pada kolom 4 yaitu sebesar 5 dengan performance 

sesungguhnya (PS) pada kolom 3 yaitu sebesar 4. dari tabel IV.10, 

terlihat bahwa tingkat perbaikan dalam nilai persentase terdapat 4 jenis 

yaitu 1; 1,25; 1,67; dan 2,5 dengan penjabaran sebanyak 4 item 
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bernilai 1; 26 item bernilai 1,25; 7 item bernilai 1,67 dan sisanya 

sebanyak 3 item bernilai 2,5. 

Dari penilaian tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar 

nilai persentase tingkat perbaikannya maka item tersebut semakin 

perlu untuk mendapat perhatian lebih dari pihak rumah sakit untuk 

segera dibenahi agar target mutu yang diharapkan dapat tercapai. Dari 

penilaian ini, ditemukan sebanyak 3 item yang mendapat penilaian 

tingkat perbaikan yang terbesar yaitu 2,5. Item-item tersebut adalah 

TV yang disediakan di kamar pasien, fasilitas komunikasi (wartel, 

telepon koin, dll) yang disediakan untuk kebutuhan pasien dan 

keluarganya, dan buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan 

bagi pasien dan penunggu. 

 

 

e. Titik Penjualan (Sales Point) 

Tujuan dari penentuan titik penjualan (sales point) adalah untuk 

mengetahui seberapa besar manfaat penjualan yang mungkin diperoleh 

apabila terjadi perubahan atribut-atribut tertentu. Sales point 

ditentukan oleh pihak manajemen RSUD Kota Salatiga dan menurut 

standar dari rumah sakit tersebut.  

Nilai yang digunakan adalah standar yang sering digunakan 

dalam analisis QFD. Dibawah ini disajikan tabel sales point yang telah 

dihasilkan : 

Tabel IV.11 
SALES POINT 
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NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

1,0 
( 3 ) 

1,2 
( 4 ) 

1,5 
( 5 ) 

 RELIABILITY    
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 

administrasi masuk. 
 �  

2. RS memberikan kemudahan administrasi keluar.  �  
3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional.   � 
4. Perawat mampu memberikan tindakan keperawatan 

secara cepat dan tepat. 
  � 

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal 
yang diberikan. 

 �  

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu.  �  
7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan kondisi 

pasien. 
 �  

 RESPONSIVENESS    
1. Prosedur administrasi RS yang cepat.  �  

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan.   � 

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan.   � 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) cukup 
untuk melayani pasien yang ada. 

 �  

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat.   � 

 EMPHATY    
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter kepada 

pasien. 
 

  � 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat 

kepada pasien. 
  � 

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter kepada 
perawat. 

 �  

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat kepada 
dokter. 

 �  

5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap pasien.   � 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang diberlakukan 

oleh RS tepat waktu. 
 �  

 ASSURANCE    
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan kepada 

pasien dan keluarga. 
 �  

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan nyaman 
bagi pasien. 

  � 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman dan 
nyaman. 

 �  

4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin.  �  
5. RS memiliki reputasi yang baik.  �  
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 TANGIBLES    
1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang 

lengkap dan modern. 
  � 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam keadaan 
baik. 

  � 

3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap kamar 
mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasien 
dan keluarganya (penunggu). 

 �  

4. Ventilasi kamar pasien yang lancar.  �  
5. Penerangan kamar pasien yang cukup.  �  
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih.   � 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai.  �  
8. TV yang disediakan dikamar pasien. �   
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang 

disediakan untuk kebutuhan pasien dan keluarganya. 
 �  

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan 
bagi pasien dan penunggu. 

�   

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan dalam 
keadaan bersih. 

  � 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu siap 
digunakan. 

 �  

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi roda,dll) 
yang memadai. 

 �  

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien dalam 
keadaan bersih. 

 �  

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 
 

 �  

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
16. Peralatan makan dan minum pasien dalam keadaan 

bersih. 
 �  

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus beli 
diluar. 

  � 

Sumber : data primer yang diolah 

Sebagai contoh dalam penilaian pada tabel IV.11 diatas, 

misalnya pada atribut atau item reliability nomor 3 yaitu rumah sakit 

memiliki staf dokter yang ahli dan professional. Pada atribut atau item 

tersebut diberi penilaian 1,5 karena dokter merupakan orang yang 

paling berperan bagi kesembuhan pasien sehingga staf dokter yang ahli 

dan professional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu rumah 

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



  
 

sakit dan berpengaruh besar terhadap penjualan atau dalam hal ini 

mutu pelayanan rumah sakit. Hasil dari analisis ini juga dapat dilihat 

pada gambar HOQ kolom ( 3 ). 

f. Customer Requirement Score (CRS) 

Customer Requirement Score (CRS) dihitung dengan cara 

mengalikan tingkat kepentingan pada Customer Requirement (T.K) 

dengan Sales Point (S.P). Skor ini kemudian dinormalisasi dalam 

prosentase untuk diketahui rankingnya. Tujuan dari perhitungan ini 

adalah untuk mengetahui secara menyeluruh terhadap tingkat 

kepentingan relatif masing-masing CR, untuk menentukan CR mana 

yang perlu perhatian lebih untuk bisa dimasukkan sebagai atribut 

penting dalam perancangan produk. Semakin tinggi CRS maka atribut 

tersebut semakin penting dan semakin butuh perhatian untuk perbaikan 

selanjutnya. 

Customer Requirement Score (CRS) bersama dengan 

importance to customer dan Sales Point pada House of Quality akan 

menempati sisi sebelah kanan. 

Tabel IV.12 
CUSTOMER REQUIREMENT SCORE 

 
NO 
( 1 ) 

CUSTOMER REQUIREMENT 
( 2 ) 

T.K 
( 3 ) 

S.P 
( 4 ) 

CRS 
( 5 ) 

% 
( 6 ) 

 RELIABILITY     
1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 

administrasi masuk. 
5 1,2 6 2,5 

2. RS memberikan kemudahan administrasi 
keluar. 

5 1,2 6 2,5 

3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan 
professional. 

5 1,5 7,5 3,1 

4. Perawat mampu memberikan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

5 1,5 7,5 3,1 
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5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan 
jadwal yang diberikan. 

5 1,2 6 2,5 

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat 
waktu. 

5 1,2 6 2,5 

7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan 
kondisi pasien. 

4 1,2 4,8 2 

 RESPONSIVENESS     
1. Prosedur administrasi RS yang cepat. 5 1,2 6 2,5 

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan. 5 1,5 7,5 3,1 

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan. 5 1,5 7,5 3,1 

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, 
malam) cukup untuk melayani pasien yang 
ada. 

4 1,2 4,8 2 

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan 
cepat. 

5 1,5 7,5 3,1 

 EMPHATY     
1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter 

kepada pasien. 
5 1,5 7,5 3,1 

2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh 
perawat kepada pasien. 

5 1,5 7,5 3,1 

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter 
kepada perawat. 

5 1,2 6 2,5 

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada dokter. 

5 1,2 6 2,5 

5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap 
pasien. 

5 1,5 7,5 3,1 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
6. Pengaturan jam kunjung pasien yang 

diberlakukan oleh RS tepat waktu. 
4 1,2 4,8 2 

 ASSURANCE     
1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan 

kepada pasien dan keluarga. 
4 1,2 4,8 2 

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan 
nyaman bagi pasien. 

5 1,5 7,5 3,1 

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman 
dan nyaman. 

4 1,2 4,8 2 

4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin. 4 1,2 4,8 2 
5. RS memiliki reputasi yang baik. 4 1,2 4,8 2 
 TANGIBLES     

1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan 
medis yang lengkap dan modern. 

5 1,5 7,5 3,1 

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam 
keadaan baik. 

5 1,5 7,5 3,1 

3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap 
kamar mengenai tata tertib yang harus 
dipatuhi oleh pasien dan keluarganya 

4 1,2 4,8 2 
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(penunggu). 
4. Ventilasi kamar pasien yang lancar. 5 1,2 6 2,5 
5. Penerangan kamar pasien yang cukup. 4 1,2 4,8 2 
6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih. 5 1,5 7,5 3,1 
7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai. 4 1,2 4,8 2 
8. TV yang disediakan dikamar pasien. 3 1,0 3 1,3 
9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, 

dll) yang disediakan untuk kebutuhan pasien 
dan keluarganya. 

4 1,2 4,8 2 

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang 
disediakan bagi pasien dan penunggu. 

2 1,0 2 0,8 

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan 
dalam keadaan bersih. 

5 1,5 7,5 3,1 

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu 
siap digunakan. 

5 1,2 6 2,5 

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi 
roda,dll) yang memadai. 

5 1,2 6 2,5 

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien 
dalam keadaan bersih. 

5 1,2 6 2,5 

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 

4 1,2 4,8 2 

16. Peralatan makan dan minum pasien dalam 
keadaan bersih. 

5 1,2 6 2,5 

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus 
beli diluar. 

4 1,5 6 2,5 

 TOTAL CRS   238,1  
 

Sebagai contoh perhitungan CRS dan persentasenya pada tabel 

!V.12 diatas, dapat dilihat pada atribut atau item reliability nomor 3 

yaitu rumah sakit memiliki staf dokter yang ahli dan professional. Pada 

item tersebut diketahui nilai CRS sebesar 7,5 yang didapat dari 

perkalian nilai Tingkat Kepentingan ( TK ) pada item tersebut yaitu 

sebesar 5 dengan nilai Sales Point ( SP ) dari item tersebut yaitu 

sebesar 1,5. Sedangkan persentase CRS pada item tersebut yaitu 

sebesar 3,1 diperoleh dari pembagian nilai CRS yaitu sebesar 7,5 

dengan total CRS yaitu sebesar 238,1. Kemudian hasil dari pembagian 

tersebut dipersentasekan dengan dikalikan 100 %. Dengan perhitungan 

sebagai berikut : 3,1 % = 7,5/238,1 X 100 %. 
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Dari penghitungan persentase CRS pada tabel IV.12 diatas 

didapatkan 5 nilai persentase yaitu 0,8%, 1,3%, 2%, 2,5% dan 3,1%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persentase CRS, 

maka item tersebut semakin penting dan membutuhkan perhatian 

untuk perbaikan selanjutnya. Dalam penghitungan persentase CRS ini, 

nilai 3,1% merupakan nilai yang paling besar yang berarti bahwa item-

item dengan nilai persentase tersebut adalah item-item yang paling 

membutuhkan perhatian yang lebih menurut responden. Dan dari hasil 

penghitungan tersebut, ada 13 item persyaratan konsumen yang 

mendapatkan nilai 3,1 % menurut responden. item-item tersebut adalah 

RS memiliki staf dokter yang ahli dan professional, perawat mampu 

memberikan tindakan keperawatan secara cepat dan tepat, dokter yang 

selalu siap bila diperlukan, perawat yang selalu siap bila diperlukan, 

RS memberikan pelayanan ASKES dengan cepat, komunikasi yang 

baik dilakukan oleh dokter kepada pasien, komunikasi yang baik 

dilakukan oleh perawat kepada pasien, perawat bersikap ramah dan 

sopan terhadap pasien, kamar (ruang) perawatan yang tenang dan 

nyaman bagi pasien, RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis 

yang lengkap dan modern, peralatan dan perlengkapan medis RS 

dalam keadaan baik, kamar (ruangan) pasien yang bersih, dan kamar 

mandi dan toilet yang memadai dan dalam keadaan bersih. Hasil dari 

analisis ini juga dapat dilihat di bagan HOQ pada gambar IV.1 kolom  

( 4 ) dan ( 5 ). 

g. Technical Requirement (TR) 
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Technical Requirement (TR) merupakan tanggapan manajemen 

organisasi terhadap permintaan konsumen, diperoleh dengan 

melakukan wawancara dengan pihak manajemen RSUD Kota Salatiga. 

Tujuan dari HOQ adalah untuk mendesain atau memperbaiki desain 

yang ada agar memenuhi harapan pelanggan. Setelah atribut-atribut 

yang diharapkan oleh konsumen (CR) diperoleh, maka manajemen 

harus menerjemahkan dalam TR. Tujuan dari TR ini adalah memenuhi 

persyaratan pelanggan, untuk itu manajemen harus mengusahakan 

spesifikasi kinerja tertentu. TR dalam penelitian ini berasal dari pihak 

manajemen RSUD Kota Salatiga yang selanjutnya ditabelkan dengan 

hasil sebagai berikut (Tabel IV.13). 

 
 
 
 
 

Tabel IV. 13 
TECHNICAL REQUIREMENT 

 
RELIABILITY 

• Rumah Sakit (RS) memberikan 
kemudahan administrasi masuk 

� Komputerisasi administrasi RS 
� Kerja sama dengan bagian 

pendaftaran 
� Tidak adanya sistem jaminan saat 

pasien masuk 
• RS memberikan kemudahan 

administrasi keluar 
� Komputerisasi administrasi RS 
� Tersedianya loket pembayaran 

tunai 
� Tersedianya fasilitas pembayaran 

non-tunai 
� Kerjasama dengan asuransi 

• RS memiliki staf dokter yang ahli 
dan professional 

� Mengikuti program dokter spesialis 
� Partisipasi di berbagai kegiatan 

• Perawat mampu memberikan 
tindakan keperawatan secara cepat 
dan tepat 

� Program pendidikan dan pelatihan 
� Kerjasama yang baik antar perawat 
� Komunikasi yang baik antara 

perawat dan pasien 
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� Ciptakan semangat dan motivasi 
kerja 

• Waktu pelayanan pasien yang 
sesuai dengan jadwal yang 
diberikan 

� Pengaturan jadwal pelayanan 

• Pemberian obat oleh perawat yang 
tepat waktu 

� Tersedianya referensi aturan 
minum obat 

• Makanan yang diberikan RS sesuai 
dengan kondisi pasien  

� Pemberian nutrisi sesuai dengan 
penyakit yang diderita pasien 

� Pengaturan makanan oleh ahli gizi 
RESPONSIVENESS 

• Prosedur administrasi RS yang 
cepat 

� Kerjasama dengan bagian 
pendaftaran 

• Dokter yang selalu siap bila 
diperlukan 

� Pengaturan jadwal dokter jaga 

• Perawat yang selalu siap bila 
diperlukan 

� Pengaturan shift jaga perawat 
� Rasio perbandingan perawat dan 

pasien seimbang 
• Jumlah perawat yang jaga (pagi, 

sore, malam) cukup untuk melayani 
pasien yang ada 

� Rasio perbandingan perawat dan 
pasien seimbang 

� Kerjasama yang baik antar perawat 
• RS memberikan pelayanan ASKES 

dengan cepat 
� Permudah syarat-syarat pengajuan 

ASKES  
� Pemberian kelonggaran waktu 

untuk memenuhi syarat yang ada 
EMPHATY 

• Komunikasi yang baik dilakukan 
oleh dokter kepada pasien 

� Penggunaan bahasa yang mudah 
dimengerti 

• Komunikasi yang baik dilakukan 
oleh perawat kepada pasien 

� Penggunaan bahasa yang mudah 
dimengerti 

� Penerapan budaya kerja 
• Kerjasama yang baik dilakukan 

oleh dokter kepada perawat 
� Dialog antara staf medis dan 

perawat 
� Koordinasi yang baik antara staf 

medis dan perawat 
• Kerjasama yang baik dilakukan 

oleh perawat kepada pasien 
� Dialog antara staf medis dan 

perawat 
� Koordinasi yang baik antara staf 

medis dan perawat 
• Perawat bersikap ramah dan sopan 

terhadap pasien 
� Etika keperawatan  
� Penilaian prestasi kerja 

• Pengaturan jam  kunjung pasien 
yang diberlakukan oleh RS tepat 
waktu 

� Adanya pengaturan jam kunjung 
pasien 

ASSURANCE 
• Staf medis mampu menanamkan 

kepercayaan kepada pasien dan 
� Penerapan budaya kerja 
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keluarga 
• Kamar (ruang) perawatan yang 

tenang dan nyaman bagi pasien 
� Ciptakan suasana tenang dan 

nyaman  
• Tempat istirahat untuk penunggu 

yang aman dan nyaman  
� Tersedianya tempat istirahat untuk 

penunggu 
• Keamanan lingkungan RS yang 

terjamin 
� Adanya petugas keamanan 

(satpam) 
� Imbauan pada pasien dan 

keluarganya 
• RS memiliki reputasi yang baik � Evaluasi mutu dan peningkatan 

pelayanan rumah sakit 
� Penyediaan kotak saran 

TANGIBLES 
• RS memiliki peralatan dan 

perlengkapan medis yang lengkap 
dan modern 

� Peralatan dan perlengkapan medis 
yang memadai 

� Peralatan dan perlengkapan medis 
yang disesuaikan dengan teknologi 
baru 

• Peralatan dan perlengkapan medis 
RS dalam keadaan baik 

� Perawatan peralatan dan 
perlengkapan medis 

• RS memiliki informasi tertulis pada 
setiap kamar mengenai tata tertib 
yang harus dipatuhi oleh pasien dan 
keluarganya (penunggu) 

 

� Penempelan papan informasi tata 
tertib di setiap kamar 

� Penandatanganan lembar 
persetujuan tata tertib  

• Ventilasi kamar pasien yang lancar � Tersedianya jendela di masing-
masing kamar 

• Penerangan kamar pasien yang 
cukup 

� Pemasangan lampu di tiap kamar 

• Kamar (ruangan) pasien yang bersih � Pembersihan ke seluruh ruangan  
� Adanya kontrol rutin terhadap 

kebersihan 
� Tersedianya bak sampah di tiap 

bangsal 
� Pembersihan kamar mandi dengan 

diberi pewangi 
• Lokasi kamar pasien yang mudah 

dicapai 
� Penyediaan petunjuk yang 

informatif 
� Permudah letak pintu masuk 

• TV yang disediakan di kamar 
pasien 

� Penyediaan TV di tiap kamar 

• Fasilitas komunikasi (wartel, 
telepon koin, dll) yang disediakan 
untuk kebutuhan pasien dan 
keluarganya 

� Penyediaan wartel yang memadai  
� Pemasangan telepon koin yang 

memadai 

• Buku bacaan (koran, majalah, dll) 
yang disediakan bagi pasien dan 

� Penyediaan koran/ majalah setiap 
hari di tiap kamar 
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penunggu � Tersedianya papan baca  
• Kamar mandi dan toilet yang 

memadai dan dalam keadaan 
bersih. 

� Penyediaan kamar mandi yang 
memadai pada tiap bangsal 

� Pembersihan kamar mandi dengan 
diberi pewangi 

• Memiliki ambulans yang memadai 
dan selalu siap digunakan. 

� Penyediaan fasilitas ambulans yang 
selalu siap digunakan 

• Tersedia alat bantu pasien (pispot, 
kursi roda,dll) yang memadai. 

� Penyediaan alat bantu pasien 
� Adanya portir (petugas yang 

menyediakan/mengantarkan alat 
bantu pasien) 

• Makanan yang diberikan RS kepada 
pasien dalam keadaan bersih. 

� Pengawasan kebersihan makanan 

• Menu makanan yang diberikan 
kepada pasien  bervariasi. 

� Pengaturan menu makanan yang 
bervariasi 

• Peralatan makan dan minum pasien 
dalam keadaan bersih. 

� Adanya sterilisasi peralatan makan 
dan minum pasien 

� Pengawasan proses pencucian 
peralatan makan dan minum 

• Obat-obatan disediakan oleh RS 
tanpa harus beli diluar. 

� Kerjasama dengan bagian farmasi 

 

 

Setelah diketahui data-data diatas kemudian diolah dengan 

analisis HOQ dan kemudian disajikan dalam bagan atau rumah HOQ . 

h. Hubungan Customer Requirement dan Technical Requirement 

Hubungan antara customer requirement dan technical 

requirement menempati bagian tengah dari HOQ. Hubungan yang 

terjadi sangat mungkin lebih dari satu karena setiap CR mungkin 

mempunyai hubungan lebih dari satu terhadap TR begitu pula 

sebaliknya. Untuk menetapkan hubungan ini digunakan L-Shaped 

Matrix.  

Blok dalam L-Shaped Matrix terbagi menjadi 2 bagian nilai, 

bagian atas atau bagian atap merupakan nilai hubungan antara 

Customer Requirement dengan Technical Requirement, sedangkan 
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bagian bawah merupakan Technical Requirement Score (TRS). 

Hubungan tersebut dapat dilihat pada bagan HOQ sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis hubungan CR dan TR, diperoleh hasil bahwa 

terdapat 31 hubungan antara CR dan TR yang bernilai 9, yang berarti 

bahwa ada 31 item technical requirement yang dilakukan RSUD Kota 

Salatiga yang telah menjawab customer requirement dari pasien. 65 

hubungan bernilai 3. 37 hubungan bernilai 1 dan sisanya tidak ada 

hubungan antara CR dan TR. adapun hubungan-hubungan yang 

bernilai 9 antara lain : staf dokter yang ahli dan professional dengan 

mengikuti program dokter spesialis, waktu pelayanan pasien yang 

sesuai dengan jadwal yang diberikan dengan pengaturan jadwal 

pelayanan, pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu dengan 

tersedianya referensi aturan minum obat dan lain-lain yang selanjutnya 

dapat dilihat pada gambar IV.1 kolom ( 7 ). 
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i. Penentuan Ukuran Bagi Masing-masing Technical Requirement 

Langkah selanjutnya setelah menetapkan hubungan antara 

Customer Requirement dengan Technical Requirement adalah 

menetapkan ukuran bagi masing-masing Technical Requirement. 

Penetapan ini berdasarkan dari pihak RSUD Kota Salatiga sendiri serta 

melalui pengamatan peneliti secara langsung mengenai keadaan yang 

sesungguhnya. Hasil penetapan ini akan menempati bagian bawah dari 

House of Quality dan dapat dilihat pada gambar IV.2 kolom ( 8 ). 

Penentuan ukuran Technical Requirement merupakan hasil 

diskusi dan observasi serta didukung dengan berbagai referensi yang 

berkaitan dan yang utama adalah dengan pihak manajemen RSUD 

Kota Salatiga. Ukuran Technical Requirement atau Technical Measure 

tersebut adalah : 

1) Tersedianya empat komputer untuk administrasi RS 

2) Kerjasama dengan bagian pendaftaran saat pasien masuk 

3) Mengutamakan pasien daripada biaya administrasi 

4) Tersedianya dua loket untuk pembayaran tunai 

5) Adanya pelayanan pembayaran non tunai 

6) Kerjasama dengan asuransi dalam pengurusan administrasi RS 

7) Mengikuti program dokter spesialis melalui pendidikan formal, 

pendidikan dan latihan ketrampilan 

8) Partisipasi di berbagai kegiatan dengan mengikuti seminar dan 

kongres setiap satu tahun sekali 
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9) Program pendidikan dan pelatihan perawat sesuai dengan bidang 

masing-masing 

10) Penciptaan kondisi kerja yang baik 

11) Komunikasi yang baik antara perawat dan pasien saat pelayanan 

12) Penerapan motto rumah sakit 

13) Pemberian pelayanan minimal tiga kali sehari : pagi, siang dan sore  

14) Sesuai dengan resep yang diberikan dokter 

15) Adanya pembatasan nutrisi untuk pasien dengan penyakit tertentu 

16) Pengaturan makanan oleh ahli gizi sesuai penyakit yang diderita 

pasien 

17) Pengaturan dokter jaga sesuai shift 

18) Pengaturan jaga perawat sesuai shift 

19) Jumlah perawat yang jaga disesuaikan dengan jumlah pasien 

20) Adanya kemudahan syarat-syarat pengajuan ASKES melalui 

prosedur yang tidak berbelit-belit 

21) Pemberian kelonggaran waktu pengajuan ASKES yaitu 3 X 24 jam 

22) Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti saat berkomunikasi 

dengan pasien 

23) Sikap karyawan rumah sakit 

24) Adanya forum komunikasi antara staf medis dan perawat 

25) Koordinasi yang baik antara staf medis dan perawat saat 

penanganan pasien 

26) Etika pelayanan 

27) Penilaian prestasi satu tahun sekali 
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28) Pemasangan papan pengumuman jam kunjung pasien  

29) Penempelan stiker “harap tenang” dan anjuran untuk tidak 

merokok 

30) Satu buah gedung khusus untuk tempat istirahat penunggu 

31) Tiga satpam per shift 

32) Imbauan pada pasien dan keluarganya untuk tidak membawa 

barang-barang berharga 

33) Evaluasi mutu melalui survey dan kuesioner tiap satu tahun sekali 

34) Satu kotan saran tiap bangsal 

35) Penyediaan peralatan dan perlengkapan medis sesuai kebutuhan 

36) Penyesuaian dengan teknologi baru sesuai kemampuan 

37) Perawatan peralatan dan perlengkapan medis sesuai dengan 

masing-masing bidang dalam rumah sakit 

38) Satu papan informasi tata tertib per kamar 

39) Penandatangan lembar persetujuan tata tertib saat pasien masuk 

40) Empat jendela per kamar 

41) Dua buah lampu @ 40 watt per kamar 

42) Pembersihan seluruh ruangan pagi dan sore 

43) Adanya kontrol rutin terhadap kebersihan setiap hari 

44) Tiga bak sampah per bangsal 

45) Pembersihan kamar mandi dengan diberi pewangi pagi dan sore 

46) Adanya papan petunjuk jalan 

47) Letak pintu masuk dekat dengan ruang rawat inap 

48) Satu buah TV tiap kamar 
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49) Penyediaan wartel yang buka 24 jam 

50) Pemasangan telepon koin yang memadai di kawasan rumah sakit 

51) Satu koran tiap kamar (tiap pagi) 

52) Adanya papan baca untuk umum 

53) Lima kamar mandi per bangsal 

54) Tiga ambulans yang selalu siap digunakan 

55) Adanya alat bantu pasien yang memadai 

56) Satu orang portir per bangsal 

57) Pengawasan kebersihan makanan sebelum penyajian 

58) Adanya sistem rolling menu 

59) Adanya sterilisasi peralatan makan dan minum setelah digunakan 

60) Pengawasan proses pencucian peralatan makan dan minum saat 

pencucian 

61) Kerjasama dengan bagian farmasi dalam penyediaan obat-obatan 

j. Analisis Tingkat Kesulitan Technical Requirement 

Setelah menganalisis Technical Requirement, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis tingkat kesulitan yang terjadi apabila 

benar-benar diterapkan.  

Penetapan tingkat kesulitan Technical Requirement 

berdasarkan hasil diskusi dengan pihak manajemen RSUD Kota 

Salatiga, observasi, serta didukung dengan berbagai referensi yang 

berkaitan. 

Dari analisis penilaian score tingkat kesulitan penerapan 

Technical Requirement didapatkan hasil sebagai berikut : 
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1) Sebagian besar dari atribut yang dinilai rata-rata mempunyai nilai 0 

(nol) yang berarti tidak mengalami kesulitan teknis. 

2) Untuk atribut yang mempunyai nilai 1 (satu) yang berarti agak 

mengalami kesulitan teknis terdapat 4 atribut, yaitu : 

a) Program pendidikan dan pelatihan perawat sesuai dengan 

bidang masing-masing paling tidak setahun sekali 

Atribut ini agak mengalami kesulitan teknis karena dalam 

pelaksanaan program ini rumah sakit membutuhkan anggaran 

yang tidak sedikit. Mengingat RSUD Kota Salatiga adalah 

rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Salatiga sehingga 

setiap anggaran yang diajukan belum tentu disetujui. Namun 

selama ini program pendidikan dan pelatihan bagi perawat 

masih dapat dilakukan paling tidak setahun sekali, walaupun 

untuk lingkup eksternal seringkali jumlah perawat yang 

ditugaskan untuk mengikuti diklat diluar kota tidak sesuai 

dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing bidang. 

b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan medis sesuai 

kebutuhan 

Atribut ini agak mengalami kesulitan teknis karena penyediaan 

peralatan dan perlengkapan medis di RSUD Kota Salatiga 

dilakukan dengan sistem pengajuan ke Pemerintah Daerah 

Kota Salatiga terlebih dahulu. Sehingga belum tentu semua 

peralatan dan perlengkapan medis yang diajukan dipenuhi oleh 
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Pemda tergantung pada anggaran dan keadaan alat medis yang 

sudah ada. 

c) Pemasangan telepon koin yang memadai di kawasan RS 

Atribut ini agak mengalami kesulitan teknis karena para pasien 

dan keluarganya lebih memilih untuk menggunakan wartel 

yang ada di RS. Selain itu keberadaan telepon koin di kawasan 

RS seringkali malah tidak digunakan sebagaimana mestinya 

oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga 

telepon koin yang ada cepat rusak. Hal inilah yang 

menyebabkan pihak RSUD Kota Salatiga enggan untuk 

menyediakan fasilitas telepon koin di kawasan RS. 

d) Kerjasama dengan bagian farmasi dalam penyediaan obat-

obatan 

Atribut ini agak mengalami kesulitan karena seringkali jenis 

obat yang dibutuhkan oleh pasien tidak tersedia di RS, 

sehingga mengharuskan pasien untuk mencari atau membeli 

diluar RS. Hal ini disebabkan karena anggaran penyediaan 

obat-obatan di RSUD Kota Salatiga dilakukan dengan sistem 

pengajuan ke Pemda, sehingga tidak semua obat-obatan yang 

dibutuhkan dapat dipenuhi oleh Pemda. Selain itu obat-obatan 

yang tersedia di apotek yang ada di dalam RS kadangkala tidak 

cukup persediaannya dan jenis obat-obatan yang tersedia masih 

terbatas. 
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3) Untuk atribut yang mempunyai nilai 2 (dua) yang berarti 

mengalami kesulitan dalam penerapannya terdapat 6 atribut, yaitu : 

a) Mengikuti program dokter spesialis melalui pendidikan formal, 

pendidikan dan latihan ketrampilan 

Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena mengingat biaya 

yang dibutuhkan untuk mengikuti program dokter spesialis 

cukup besar dan memerlukan kemauan dari masing-masing 

individu untuk mengeluarkan biaya sendiri yang cukup besar 

untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan untuk program 

diklat, dilakukan dengan pengajuan anggaran terlebih dahulu 

ke Pemda sehingga seringkali jumlah dokter yang mengikuti 

diklat tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh pihak RS. 

b) Permudah syarat-syarat pengajuan ASKES melalui penetapan 

prosedur yang tidak berbelit-belit 

Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena prosedur tetap 

tentang pengajuan ASKES sudah ditetapkan oleh PT. Asuransi 

Kesehatan Indonesia (ASKES). Jadi pihak rumah sakit tidak 

dapat mengubah atau mempermudah prosedur pengajuan 

ASKES. Namun prosedur yang diberlakukan sekarang ini 

dianggap sudah cukup mudah, apalagi dengan pemberian 

kelonggaran waktu sangat membantu pasien dalam memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan.  

c) Pemasangan papan pengumuman jam kunjung pasien  
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Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena walaupun sudah ada 

pengaturan jam kunjung pasien tetapi seringkali diabaikan oleh 

para pengunjung. Dan seringkali para pengunjung protes 

dengan adanya jam kunjung pasien ini. Para pasien pun banyak 

yang tidak menyetujui adanya pengaturan jam kunjung pasien 

ini. Sehingga sampai sekarang ini pengaturan jam kunjung 

pasien untuk kelas II dan III belum dapat diterapkan secara 

optimal, walaupun sudah ada papan petunjuk pengaturan jam 

kunjung pasien yang dipasang di pintu masuk. 

d) Penyesuaian peralatan dan perlengkapan medis dengan 

teknologi baru 

Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena pengadaan peralatan 

dan perlengkapan medis di RSUD Kota Salatiga dilakukan 

dengan sistem pengajuan ke Pemda. Jadi tidak semua alat 

medis dapat dipenuhi oleh Pemda, apalagi peralatan medis 

yang disesuaikan dengan teknologi baru membutuhkan 

anggaran biaya yang tidak sedikit. 

e) Satu buah TV tiap kamar 

Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena untuk pengadaan 

TV di setiap kamar pada kelas II dan III membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit. Selain itu berdasarkan pengalaman RSUD 

Kota Salatiga, keberadaan TV di kamar pasien kelas II dan III 

hanya akan menyebabkan keributan dan kegaduhan para 
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keluarga yang menunggu pasien sehingga mengganggu 

kenyamanan dan ketenangan pasien. 

f) Satu koran tiap kamar (tiap pagi) 

Atribut ini sulit untuk dilaksanakan karena penyediaan koran di 

tiap kamar pada kelas II dan III dimana setiap satu kamar diisi 

oleh lebih dari tiga orang pasien dan keluarga yang menunggu 

pasien dianggap kurang tepat karena malah dapat menyebabkan 

keributan dan dapat menganggu ketenangan dan kenyamanan 

pasien. 

4) Untuk atribut yang memiliki nilai 3 (tiga) yang berarti sangat sulit 

dalam penerapannya terdapat 1 atribut, yaitu :  

a) Satu buah gedung khusus untuk tempat istirahat penunggu 

Atribut ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena 

pembangunan satu buah gedung khusus untuk tempat istirahat 

penunggu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu 

kebanyakan para penunggu lebih memilih untuk tidur di lantai 

di kamar pasien atau diluar kamar pasien. Namun saat ini pihak 

RSUD Kota Salatiga sudah berencana untuk membangun satu 

buah gedung sebagai tempat penyuluhan yang nantinya dapat 

juga digunakan untuk tempat istirahat para penunggu. 

k. Technical Requirement Score (TRS) 

Technical Requirement Score (TRS ) diperoleh dengan cara 

mengalikan prosentase Customer Requirement Score (CRS) dengan 

tingkat hubungan Customer Requirement dan Technical Requirement. 
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TRS kemudian dijumlah perkolom dan hasilnya dinormalisasi dalam 

bentuk prosentase, sehingga dapat diketahui Technical Requirement 

yang paling penting dan perlu perhatian lebih yang kemudian 

ditindaklanjuti ketahap selanjutnya. TRS bersama dengan technical 

measure dan degree of technical difficulty menempati sisi bawah dari 

HOQ. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.14 dan bagan 

HOQ pada gambar IV.2 kolom ( 10 ) dan ( 11 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.14 
TECHNICAL REQUIREMENT, DEGREE OF TECHNICAL 

DIFFICULTY, TECHNICAL REQUIREMENT SCORE (TRS), 
DAN ( % ) TRS 

 
TECHNICAL REQUIREMENT 

 
 

( 1 ) 

DEGREE OF 
TECHNICAL 
DIFFICULTY 

( 2 ) 

TOTAL 
TRS 

 
( 3 ) 

( % ) 
 
 

( 4 ) 
Tersedianya komputer untuk 
administrasi 

0 24,3 1,87 

Kerjasama dengan bagian pendaftaran 0 15 1,15 
Tidak adanya sistem jaminan 0 7,5 0,58 
Tersedianya loket pembayaran tunai 0 7,5 0,58 
Tersedinya fasilitas pembayaran non 
tunai 

0 7,5 0,58 

Kerjasama dengan asuransi 0 7,5 0,58 
Mengikuti program dokter spesialis 2 29,9 2,30 
Partisipasi di berbagai kegiatan 0 36,4 2,80 
Program pendidikan dan pelatihan 1 68,3 5,25 
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Kerjasama yang baik antar perawat 0 24,6 1,90 
 Komunikasi yang baik antara perawat 
dan pasien 

0 40,3 3,10 

Ciptakan semangat dan motivasi kerja 0 23,8 1,83 
Pengaturan jadwal pelayanan 0 22,5 1,73 
Tersedianya referensi aturan minum 
obat 

0 22,5 1,73 

Pemberian nutrisi sesuai dengan 
penyakit yang diderita pasien 

0 18 1,38 

Pengaturan makanan oleh ahli gizi 0 12 0,92 
Pengaturan jadwal dokter jaga 0 27,9 2,14 
Pengaturan shift jaga perawat 0 42,2 3,24 
Perbandingan perawat dan pasien 
seimbang 

0 18 1,38 

Permudah syarat-syarat pengajuan 
ASKES 

2 27,9 2,14 

Pemberian kelonggaran waktu 0 9,3 0,71 
Penggunaan bahasa yang mudah 
dimengerti 

0 46,5 3,57 

Penerapan budaya kerja 0 78,6 6,04 
Dialog antara staf medis dan perawat 0 15 1,15 
Koordinasi yang baik antara staf medis 
dan perawat 

0 54,3 4,17 

Etika keperawatan 0 27,9 2,14 
Penilaian prestasi 0 40,4 3,10 
Pengaturan jam kunjung pasien 2 27,3 2,09 
Ciptakan suasana tenang dan nyaman 0 15,3 1,17 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
Tersedianya tempat istirahat untuk 
penunggu 

3 18 1,38 

Adanya petugas keamanan (satpam) 0 24 1,84 
Imbauan pada pasien dan keluarganya 0 6 0,46 
Evaluasi mutu dan peningkatan 
pelayanan RS 

0 6 0,46 

Penyediaan kotak saran 0 27,1 2,08 
Peralatan dan perlengkapan medis yang 
memadai 

1 9,3 0,71 

Penyesuaian dengan teknologi baru 2 9,3 0,71 
Perawatan peralatan dan perlengkapan 
medis 

0 9,3 0,71 

Penempelan papan informasi tata tertib 
disetiap kamar 

0 18 1,38 

Penandatanganan lembar persetujuan 
tata tertib 

0 6 0,46 

Tersedianya jendela di masing-masing 
kamar 

0 22,5 1,73 

Pemasangan lampu di tiap kamar 0 18 1,38 
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Pembersihan ke seluruh ruangan 0 46,5 3,57 
Adanya kontrol rutin terhadap 
kebersihan 

0 3,1 0,24 

Tersedianya bak sampah yang memadai 
di tiap bangsal 

0 12,4 0,95 

Pembersihan kamar mandi dengan 
diberi pewangi 

0 18,6 1,43 

Penyediaan petunjuk yang informatif 0 18 1,38 
Permudah letak pintu masuk 0 6 0,46 
Penyediaan TV di tiap kamar 2 14,8 1,14 
Penyediaan wartel yang memadai 0 18 1,38 
Pemasangan telepon koin yang 
memadai 

1 6 0,46 

Penyediaan koran/majalah setiap hari di 
tiap kamar 

2 10,3 0,79 

Tersedianya papan baca 0 2,4 0,18 
Penyediaan kamar mandi yang 
memadai pada tiap bangsal 

0 27,9 2,14 

Penyediaan fasilitas ambulans yang 
selalu siap digunakan  

0 22,5 1,73 

Penyediaan alat bantu pasien 0 22,5 1,73 
Adanya portir (petugas yang 
mengantarkan alat bantu pasien) 

0 7,5 0,58 

Pengawasan kebersihan makanan 0 22,5 1,73 
Pengaturan menu makanan yang 
bervariasi 
 

0 18 1,38 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
Adanya sterilisasi peralatan makan dan 
minum 

0 22,5 1,73 

Pengawasan proses pencucian peralatan 
makan dan minum 

0 7,5 0,58 

Kerjasama dengan bagian farmasi 1 22,5 1,73 
TOTAL TRS  1301,2  

Sumber : data primer yang diolah 

Sebagai contoh perhitungan TRS, misalnya pada item pertama 

pada TR yaitu tersedianya komputer untuk administrasi. Total TRS 

yaitu 24,3 diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara nilai-nilai 

kolom pertama hubungan CR dan TR dengan nilai normalisasi CRS 

pada baris yang sama, dengan perhitungan [3 x 2,5] + [3 x 2,5] + [3 x 

3,1] = 24,3. Sedangkan persentase TRS pada item pertama TR yaitu 

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



  
 

sebesar 1,87 diperoleh dari pembagian antara total TRS item pertama 

dengan jumlah total TRS semua item kemudian dikalikan 100 %, 

dengan perhitungan 24,3/1301,2 x 100 % = 1,87 %. 

Dari analisis TRS tersebut diperoleh nilai-nilai persentase dari 

item-item technical requirement, yang menunjukkan bahwa semakin 

besar persentase TRS maka item-item technical requirement tersebut 

dianggap semakin penting dan perlu perhatian lebih untuk ditindak 

lanjuti ketahap selanjutnya. Dari tabel IV.14 dapat dilihat bahwa item 

penerapan budaya kerja mempunyai persentase yang paling besar yaitu 

6,04 % yang berarti bahwa item ini dianggap paling penting untuk 

mendapat perhatian lebih dan perlu untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya 

adalah item program pendidikan dan pelatihan yang mempunyai 

persentase TRS sebesar 5,25 %, kemudian adalah item koordinasi yang 

baik antara staf medis dan perawat yang mempunyai persentase 4,17 

%, item penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan item 

pembersihan keseluruh ruangan dengan persentase 3,57 % dan 

seterusnya yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel IV.14. 

l. Analisis Sinergi atau Konflik dalam Technical Requirement 

Analisis sinergi atau konflik diantara penjelasan teknis 

merupakan tahap akhir dari QFD. Analisis sinergi atau konflik dalam 

TR ini akan menempati sisi paling atas dari House of Quality. 

Jenis hubungan sinergi, yang mempunyai nilai +9 atau 

hubungan yang sangat mendukung dan hubungan yang mendekati 

positive sempurna yang terjadi adalah : 
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1) Komunikasi yang baik antara perawat dan pasien dengan 

penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. 

2) Ciptakan semangat dan motivasi kerja dengan penilaian prestasi. 

3) Pemberian nutrisi sesuai dengan penyakit yang diderita pasien 

dengan pengaturan makanan oleh ahli gizi. 

4) Permudah syarat-syarat pengajuan ASKES dengan pemberian 

kelonggaran waktu. 

5) Penerapan budaya kerja dengan etika keperawatan. 

6) Dialog antara staf medis dan perawat dengan koordinasi yang baik 

antara staf medis dan perawat. 

7) Adanya petugas keamanan (satpam) dengan imbauan kepada 

pasien dan keluarganya. 

8) Peralatan dan perlengkapan medis yang memadai dengan 

penyesuaian dengan teknologi baru. 

9) Peralatan dan perlengkapan medis yang memadai dengan 

perawatan peralatan dan perlengkapan medis. 

10) Penempelan papan informasi tata tertib di setiap kamar dengan 

penandatanganan lembar persetujuan tata tertib. 

11) Pembersihan ke seluruh ruangan dengan adanya kontrol rutin 

terhadap kebersihan. 

12) Pembersihan ke seluruh ruangan dengan adanya bak sampah yang 

memadai di setiap bangsal. 

13) Pembersihan ke seluruh ruangan dengan pembersihan kamar 

mandi dengan diberi pewangi. 
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14) Adanya kontrol rutin terhadap kebersihan dengan pembersihan 

kamar mandi dengan diberi pewangi. 

15) Penyediaan petunjuk yang informatif dengan permudah letak pintu 

masuk. 

16) Penyediaan alat bantu pasien dengan adanya portir (petugas yang 

mengantarkan alat bantu pasien). 

17) Adanya sterilisasi peralatan makan dan minum dengan 

pengawasan proses pencucian peralatan makan dan minum. 

Jenis hubungan sinergi, yang mempunyai nilai +3 atau 

hubungan yang mendukung yang terjadi adalah : 

1) Partisipasi di berbagai kegiatan dengan program pendidikan dan 

pelatihan. 

2) Program pendidikan dan pelatihan dengan kerjasama yang baik 

antar perawat. 

3) Pengaturan makanan oleh ahli gizi dengan pengaturan menu 

makanan yang bervariasi. 

4) Pengaturan jam kunjung pasien dengan ciptakan suasana tenang 

dan nyaman. 

5) Evaluasi mutu dan peningkatan pelayanan rumah sakit dengan 

penyediaan kotak saran. 

6) Penyediaan koran/ majalah setiap hari di setiap kamar dengan 

tersedianya papan baca. 

Terdapat 1 hubungan konflik antar technical requirement 

dengan score -3 atau sangat bertentangan dan hubungan yang 
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mendekati negative sempurna. Hubungan antar TR yang terjadi 

tersebut adalah penyediaan wartel yang memadai dengan pemasangan 

telepon koin yang memadai. 

Selengkapnya mengenai gambaran sinergi dan konflik yang 

terjadi diantara atribut-atribut dalam technical requirement dapat 

dilihat pada bagan House of Quality gambar IV.2 kolom ( 12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis penilaian persyaratan konsumen atau Customer 

Requirement Score (CRS), diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 

a. Pada hasil analisis tingkat kepentingan, diperoleh hasil 1 atribut 

dianggap tidak penting, 1 atribut dianggap cukup penting, 13 atribut 
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dianggap penting dan 25 atribut dianggap sangat penting oleh 

responden. Hal ini berarti bahwa sebagian besar atribut atau item pada 

kuesioner tingkat kepentingan (kuesioner A) penting bagi peningkatan 

kualitas jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. 

Sedangkan dari hasil rata-rata mean dimensi kualitas jasa pelayanan 

dapat diketahui bahwa responsiveness dianggap paling penting oleh 

para responden karena mempunyai tingkat kepentingan paling tinggi 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,39. Selanjutnya dimensi reliability 

dengan nilai rata-rata 4,31 kemudian dimensi empathy dengan nilai 

rata-rata 4,23 serta dimensi tangibles dengan nilai rata-rata 4,03 dan 

yang terakhir adalah dimensi assurance dengan nilai rata-rata 3,98. 

b. Dalam analisis sales point atau titik penjualan terdapat 3 penilaian  

yang meliputi nilai 1,0 atau status quo yang berarti bahwa perubahan 

terhadap atribut yang ada tidak memberikan tambahan manfaat dan 

tidak mengurangi mutu pelayanan. Nilai yang kedua adalah 1,2 yang 

berarti bahwa perubahan mengenai atribut yang ada memberi pengaruh 

yang kecil dan perbaikan hanya bersifat teknis saja. Sedangkan nilai 

yang ketiga adalah 1,5 yang berarti bahwa perubahan terhadap atribut 

yang ada memberikan pengaruh yang besar terhadap penjualan dan ada 

keterkaitan dengan program pemasaran. Dari penilaian sales point 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga diperoleh hasil 

terdapat 2 atribut yang bernilai 1,0 yaitu atribut TV yang disediakan di 

kamar pasien dan buku bacaan (koran, majalah, dll) yang disediakan 

bagi pasien dan penunggu, sedangkan 38 atribut lainnya nilainya 
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berkisar antara 1,2 dan 1,5 yang berarti bahwa perubahan dari tiap-tiap 

atribut dalam persyaratan konsumen akan memberikan pengaruh baik 

kecil maupun besar bagi kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Salatiga kelas II dan III. 

c. Dari penghitungan persentase penilaian persyaratan konsumen (CRS) 

didapatkan 5 nilai persentase yaitu 0,8 %, 1,3 %, 2 %, 2,5 %, dan 

3,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persentase 

CRS, maka item tersebut semakin penting dan membutuhkan perhatian 

untuk perbaikan selanjutnya. Dari hasil perhitungan CRS diperoleh 

hasil 13 item persyaratan konsumen mendapatkan persentase 3,1 %, 13 

item dengan persentase 2,5 %, 12 item dengan persentase 2 %, 1 item 

dengan persentase 1,3 % dan 1 item dengan persentase 0,8 %. Jadi 

dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan konsumen RSUD Kota 

Salatiga kelas II dan III sebagian besar dianggap penting oleh 

responden atau pasien dan masih membutuhkan banyak perhatian 

untuk perbaikan selanjutnya. 

2. Dalam analisis hubungan antara persyaratan konsumen (CR) dengan 

kebutuhan teknis yang memenuhinya (TR) diperoleh hasil bahwa terdapat 

31 hubungan antara CR dan TR yang bernilai 9, yang berarti terdapat 31 

item kebutuhan teknis (Technical Requirement) yang dilakukan RSUD 

Kota Salatiga yang telah menjawab persyaratan konsumen (Customer 

Requirement) dari pasien. 65 hubungan bernilai 3, yang berarti bahwa ada 

65 item kebutuhan teknis yang dilakukan RSUD Kota Salatiga yang telah 

mendukung persyaratan konsumen dari pasien. 37 hubungan bernilai 1, 
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yang berarti bahwa ada 37 item kebutuhan teknis yang dilakukan RSUD 

Kota Salatiga mempengaruhi item persyaratan konsumen dari pasien. Dan 

sisanya tidak ada hubungan antara persyaratan konsumen (CR) dan 

kebutuhan teknis (TR). Dari hasil analisis ini, dapat diambil kesimpulan 

bahwa masih terdapat item-item technical requirement yang belum benar-

benar menjawab customer requirement sehingga perlu mendapat perhatian 

lebih dari pihak RSUD Kota Salatiga, terutama untuk item-item pada 

hubungan-hubungan yang mendapatkan skor 1. Hubungan-hubungan 

tersebut diantaranya adalah perawat mampu memberikan tindakan 

keperawatan secara cepat dan tepat dengan ciptakan semangat dan 

motivasi kerja, waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal yang 

diberikan dengan program pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain yang 

selanjutnya dapat dilihat pada gambar  IV.2 House of Quality pada kolom 

( 7 ). 

3. Dari analisis penilaian kebutuhan teknis (TRS) diperoleh nilai-nilai 

prosentase dari item-item kebutuhan teknis (TR), yang menunjukkan 

bahwa semakin besar prosentase TRS tersebut, maka item-item kebutuhan 

teknis (TR) tersebut dianggap semakin penting dan perlu perhatian lebih 

yang kemudian ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya. Dari analisis ini 

dapat dilihat bahwa item penerapan budaya kerja mempunyai prosentase 

paling besar yaitu 6,04 % yang berarti bahwa item ini dianggap paling 

penting untuk mendapat perhatian lebih dan ditindak lanjuti. Selanjutnya 

adalah item program pendidikan dan pelatihan yang mempunyai 

prosentase TRS sebesar 5,25 %, kemudian item koordinasi yang baik 
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antara staf medis dan perawat yang mempunyai prosentase 4,17 %, item 

penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan item pembersihan ke 

seluruh ruangan dengan prosentase 3,57 % dan seterusnya yang 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel IV.14 dan gambar IV.2 HOQ kolom 

(11). 

4. Terdapat hubungan sinergi antar technical requirement (TR) dengan score 

+9 atau sangat mendukung dan hubungan yang mendekati positif 

sempurna. Hubungan antar TR yang terjadi tersebut adalah : 

a. Komunikasi yang baik antara perawat dan pasien dengan penggunaan 

bahasa yang mudah dimengerti. 

b. Ciptakan semangat dan motivasi kerja dengan penilaian prestasi. 

c. Pemberian nutrisi sesuai dengan penyakit yang diderita pasien dengan 

pengaturan makanan oleh ahli gizi. 

d. Permudah syarat-syarat pengajuan ASKES dengan pemberian 

kelonggaran waktu. 

e. Penerapan budaya kerja dengan etika keperawatan. 

f. Dialog antara staf medis dan perawat dengan koordinasi yang baik 

antara staf medis dan perawat. 

g. Adanya petugas keamanan (satpam) dengan imbauan kepada pasien 

dan keluarganya. 

h. Peralatan dan perlengkapan medis yang memadai dengan penyesuaian 

dengan teknologi baru. 

i. Peralatan dan perlengkapan medis yang memadai dengan perawatan 

peralatan dan perlengkapan medis. 
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j. Penempelan papan informasi tata tertib di setiap kamar dengan 

penandatanganan lembar persetujuan tata tertib. 

k. Pembersihan ke seluruh ruangan dengan adanya kontrol rutin terhadap 

kebersihan. 

l. Pembersihan ke seluruh ruangan dengan adanya bak sampah yang 

memadai di setiap bangsal. 

m. Pembersihan ke seluruh ruangan dengan pembersihan kamar mandi 

dengan diberi pewangi. 

n. Adanya kontrol rutin terhadap kebersihan dengan pembersihan kamar 

mandi dengan diberi pewangi. 

o. Penyediaan petunjuk yang informatif dengan permudah letak pintu 

masuk. 

p. Penyediaan alat bantu pasien dengan adanya portir (petugas yang 

mengantarkan alat bantu pasien). 

q. Adanya sterilisasi peralatan makan dan minum dengan pengawasan 

proses pencucian peralatan makan dan minum. 

Terdapat 1 hubungan konflik antar technical requirement dengan score -3 

atau bertentangan Hubungan antar TR yang terjadi tersebut adalah 

penyediaan wartel yang memadai dengan pemasangan telepon koin yang 

memadai. 

Selengkapnya mengenai gambaran sinergi dan konflik yang terjadi 

diantara atribut-atribut dalam technical requirement dapat dilihat pada 

bagan House of Quality gambar IV.2 kolom ( 12 ). 
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B. SARAN 

Dari kesimpulan yang telah diambil, maka penulis memberikan saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan kualitas jasa pelayanannya 

terutama pada kelas II dan III. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1.  Dari penilaian rata-rata mean dimensi kualitas jasa pelayanan pada tingkat 

performance atau kinerja RSUD Kota Salatiga pada kelas II dan III 

diketahui bahwa dimensi tangibles mendapatkan nilai tingkat performance 

atau kinerja yang paling rendah yaitu 3,40 dibanding dimensi lainnya 

sehingga dimensi ini memerlukan perhatian lebih untuk mendapatkan 

upaya-upaya perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja RSUD 

Kota Salatiga. Pihak RSUD Kota Salatiga perlu untuk mendesain dimensi 

tangibles menjadi lebih baik atau setidaknya mencapai  kebutuhan teknis 

atau technical requirement yang mereka tetapkan dengan cara antara lain 

dengan lebih memperhatikan penyediaan fasilitas-fasilitas fisik yang 

memadai dan dapat memenuhi kebutuhan pasien, seperti misalnya dengan 

menyediakan fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) yang 

memadai bagi kebutuhan pasien dan keluarganya, kamar mandi dan toilet 

yang memadai dan dalam keadaan bersih sehingga walaupun kebersihan 

RSUD Kota Salatiga diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. 

Andhaf Mulya namun hendaknya pihak rumah sakit tetap melakukan 

control secara rutin terhadap hasil kerja mereka. Sedangkan untuk dimensi 

reliability, pihak rumah sakit harus dapat mempertahankan bahkan 
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meningkatkan kinerjanya mengingat dimensi ini mendapat penilaian 

tertinggi dari hasil rata-rata mean tingkat performance menurut responden. 

2.  Dari hasil analisis skala preferensi konsumen didapatkan hasil bahwa 

kinerja dari RSUD Kota Salatiga pada kelas II dan III belum optimal. 

Maka sebaiknya pihak RSUD Kota Salatiga melakukan upaya-upaya 

perbaikan kinerja dengan salah satu cara yaitu berusaha memenuhi atau 

menjawab persyaratan konsumen (customer requirement) yang selama ini 

masih belum dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan kinerja rumah sakit 

seperti dengan menyediakan fasilitas komunikasi yang memadai (wartel, 

telepon koin, dll) untuk kebutuhan pasien dan keluarganya, waktu 

pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal yang diberikan, prosedur 

administrasi rumah sakit yang cepat, tempat istirahat untuk penunggu yang 

aman dan nyaman dan lain sebagainya. 

3.  Dari hasil analisis sales point atau titik penjualan diketahui bahwa sebagian 

besar atribut mendapat penilaian 1,2 dan 1,5 yang berarti bahwa perubahan 

yang terjadi terhadap atribut yang bersangkutan memberikan pengaruh 

terhadap mutu pelayanan baik kecil maupun besar. Oleh karena itu dalam 

upaya perbaikan atribut kualitas pelayanan seperti dengan mengadakan 

perubahan pada atribut persyaratan konsumen hendaknya terlebih dahulu 

pihak RSUD Kota Salatiga mengadakan survey terhadap responden atau 

masyarakat untuk mengetahui pendapat mereka tentang hal tersebut. 

4. Pihak RSUD Kota Salatiga hendaknya  memperbaiki penerapan budaya 

kerja, memperbanyak program pendidikan dan pelatihan, meningkatkan 

koordinasi yang baik antara staf medis dan perawat, dan lain sebagainya. 

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



  
 

Hal-hal tersebut harus dilakukan karena dari hasil analisis Total 

Requirement Score (TRS) atau penilaian kebutuhan teknis mendapatkan 

prosentase yang tinggi, yang berarti hal-hal tersebut paling penting untuk 

mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti  ke tahap selanjutnya. 

5. Dari hasil analisis hubungan antara persyaratan konsumen (CR) dengan 

kebutuhan teknis yang memenuhinya (TR), diketahui masih banyak item 

yang belum mendapat nilai 9 yang berarti masih banyak item technical 

requirement yang belum menjawab persyaratan dari pasien. Oleh karena 

itu pihak rumah sakit sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada item-

item TR yang mempunyai hubungan dengan nilai rendah, memperbaikinya 

sehingga jumlah item dengan nilai rendah berkurang dan item dengan nilai 

9 bertambah. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan dan 

memperbaiki item TR, misalnya perawat mampu memberikan tindakan 

keperawatan secara cepat dan tepat dengan ciptakan semangat dan 

motivasi kerja, waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan jadwal yang 

diberikan dengan program pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya 

seperti yang dapat dilihat pada gambar HOQ. 

6. Pihak RSUD Kota Salatiga harus melakukan upaya-upaya untuk 

menghilangkan konflik yang terjadi dalam hubungan antar technical 

requirement, yaitu penyediaan wartel yang memadai dengan pemasangan 

telepon koin yang memadai. 
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Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dengan ini saya, Yuliana Tri Wahyuningsih, mahasiswa Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas  Maret Surakarta yang saat ini 

sedang mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN 

TOTAL QUALITY SERVICE DENGAN HOUSE OF QUALITY PADA 

KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT” (Studi Kasus pada K elas II 

dan III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga), memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk membantu dengan mengisi/menjawab kuesioner ini. 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 

diberikan RSUD Kota Salatiga kepada pasien dan tingkat kinerja dari RSUD Kota 

Salatiga. 

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dalam 

memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang 

merugikan. 

Atas kesediaan dan keikhlasan mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan 

terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

Peneliti 

 

Yuliana Tri Wahyuningsih 

F 0202131 
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I.  TINGKAT KEPENTINGAN 

Petunjuk : 

Pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan pendapat Anda tentang seberapa 

penting setiap atribut yang digambarkan dalam setiap pernyataan berkaitan 

dengan kualitas pelayanan di RSUD Kota Salatiga agar dapat memuaskan 

konsumen. 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

STP      : Sangat Tidak Penting    

TP        : Tidak Penting     

CP        : Cukup Penting 

P        : Penting 

SP        : Sangat Penting 

NO PERNYATAAN      

 RELIABILITY STP TP CP P SP 

1. Rumah Sakit (RS) memberikan kemudahan 
administrasi masuk. 

     

2. RS memberikan kemudahan administrasi 
keluar. 

     

3. RS memiliki staf dokter yang ahli dan 
professional. 

     

4. Perawat mampu memberikan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

     

5. Waktu pelayanan pasien yang sesuai dengan 
jadwal yang diberikan. 

     

6. Pemberian obat oleh perawat yang tepat waktu.      

7. Makanan yang diberikan RS sesuai dengan 
kondisi pasien. 

     

 

NO PERNYATAAN      
 RESPONSIVENESS STP TP CP P SP 

1. Prosedur administrasi RS yang cepat.      

2. Dokter yang selalu siap bila diperlukan.      

3. Perawat yang selalu siap bila diperlukan.      

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) 
cukup untuk melayani pasien yang ada. 

     

5. RS memberikan pelayanan ASKES dengan 
cepat. 
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NO PERNYATAAN      
 EMPATHY STP TP CP P SP 

1. Komunikasi yang baik dilakukan oleh dokter 
kepada pasien. 

     

2. Komunikasi yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada pasien. 

     

3. Kerjasama yang baik dilakukan oleh dokter 
kepada perawat. 

     

4. Kerjasama yang baik dilakukan oleh perawat 
kepada dokter. 

     

5. Perawat bersikap ramah dan sopan terhadap 
pasien. 

     

6. Pengaturan jam kunjung pasien yang 
diberlakukan oleh RS tepat waktu. 

     

 

NO PERNYATAAN      
 ASSURANCE STP TP CP P SP 

1. Staf medis mampu menanamkan kepercayaan 
kepada pasien dan keluarga. 

     

2. Kamar (ruang) perawatan yang tenang dan 
nyaman bagi pasien. 

     

3. Tempat istirahat untuk penunggu yang aman 
dan nyaman. 

     

4. Keamanan lingkungan RS yang terjamin.      
5. RS memiliki reputasi yang baik.      

 

NO PERNYATAAN      
 TANGIBLES STP TP CP P SP 

1. RS memiliki peralatan dan perlengkapan medis 
yang lengkap dan modern. 

     

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS dalam 
keadaan baik. 

     

3. RS memiliki informasi tertulis pada setiap 
kamar mengenai tata tertib yang harus dipatuhi 
oleh pasien dan keluarganya (penunggu). 

     

4. Ventilasi kamar pasien yang lancar.      

5. Penerangan kamar pasien yang cukup.      

6. Kamar (ruangan) pasien yang bersih.      

7. Lokasi kamar pasien yang mudah dicapai.      
8. TV yang disediakan dikamar pasien.      

9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) 
yang disediakan untuk kebutuhan pasien dan 
keluarganya. 

     

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) yang 
disediakan bagi pasien dan penunggu. 
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NO PERNYATAAN      
 TANGIBLES STP TP CP P SP 

11. Kamar mandi dan toilet yang memadai dan 
dalam keadaan bersih. 

     

12. Memiliki ambulans yang memadai dan selalu 
siap digunakan. 

     

13. Tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi 
roda,dll) yang memadai. 

     

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien 
dalam keadaan bersih. 

     

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien  
bervariasi. 

     

16. Peralatan makan dan minum pasien dalam 
keadaan bersih. 

     

17. Obat-obatan disediakan oleh RS tanpa harus 
beli diluar. 

     

 
 
 
II.  TINGKAT KINERJA 

Petunjuk : 

Pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan pendapat Anda tentang penilaian 

kinerja  setiap atribut yang digambarkan dalam setiap pernyataan berkaitan 

dengan kualitas jasa pelayanan di RSUD Kota Salatiga agar dapat memuaskan 

pasien. 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

STS       : Sangat Tidak Setuju   

TS         : Tidak Setuju   

CS         : Cukup Setuju 

S         : Setuju 

SS         : Sangat Setuju 
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NO PERNYATAAN      
 RELIABILITY STS TS CS S SS 

1. Rumah Sakit (RS) sudah memberikan 
kemudahan administrasi masuk. 

     

2. RS sudah memberikan kemudahan administrasi 
keluar. 

     

3. RS sudah memiliki staf dokter yang ahli dan 
professional. 

     

4. Perawat sudah mampu memberikan tindakan 
keperawatan secara cepat dan tepat. 

     

5. Waktu pelayanan pasien sudah sesuai dengan 
jadwal yang diberikan. 

     

6. Pemberian obat oleh perawat sudah tepat 
waktu. 

     

7. Makanan yang diberikan RS sudah sesuai 
dengan kondisi pasien. 

     

 

NO PERNYATAAN      
 RESPONSIVENESS STS TS CS S SS 

1. Prosedur administrasi RS sudah cepat.      
2. Dokter selalu siap bila diperlukan.      

3. Perawat selalu siap bila diperlukan.      

4. Jumlah perawat yang jaga (pagi, sore, malam) 
sudah cukup untuk melayani pasien yang ada. 

     

5. RS sudah memberikan pelayanan ASKES 
dengan cepat. 

     

 

NO PERNYATAAN      
 EMPATHY STS TS CS S SS 

1. Komunikasi yang baik sudah dilakukan oleh 
dokter kepada pasien. 

     

2. Komunikasi yang baik sudah dilakukan oleh 
perawat kepada pasien. 

     

3. Kerjasama yang baik sudah dilakukan oleh 
dokter kepada perawat. 

     

4. Kerjasama yang baik sudah dilakukan oleh 
perawat kepada dokter. 

     

5. Perawat sudah bersikap ramah dan sopan 
terhadap pasien. 

     

6. Pengaturan jam kunjung pasien sudah 
diberlakukan oleh RS tepat waktu. 
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NO PERNYATAAN      
 ASSURANCE STS TS CS S SS 

1. Staf medis sudah mampu menanamkan 
kepercayaan kepada pasien dan keluarga. 

     

2. Kamar (ruang) perawatan sudah tenang dan 
nyaman bagi pasien. 

     

3. Tempat istirahat untuk penunggu sudah aman 
dan nyaman. 

     

4. Keamanan lingkungan RS sudah terjamin.      

5. RS sudah memiliki reputasi yang baik.      
 

NO PERNYATAAN      
 TANGIBLES STS TS CS S SS 

1. RS sudah memiliki peralatan dan perlengkapan 
medis yang lengkap dan modern. 

     

2. Peralatan dan perlengkapan medis RS sudah 
dalam keadaan baik. 

     

3. RS sudah memiliki informasi tertulis pada 
setiap kamar mengenai tata tertib yang harus 
dipatuhi oleh pasien dan keluarganya 
(penunggu). 

     

4. Ventilasi kamar pasien sudah lancar.      
5. Penerangan kamar pasien sudah cukup.      
6. Kamar (ruangan) pasien sudah bersih.      

7. Lokasi kamar pasien sudah mudah dicapai.      

8. TV sudah disediakan dikamar pasien.      

9. Fasilitas komunikasi (wartel, telepon koin, dll) 
sudah disediakan untuk kebutuhan pasien dan 
keluarganya. 

     

10. Buku bacaan (koran, majalah, dll) sudah 
disediakan bagi pasien dan penunggu. 

     

11. Kamar mandi dan toilet sudah memadai dan 
dalam keadaan bersih. 

     

12. Sudah memiliki ambulans yang memadai dan 
selalu siap digunakan. 

     

13. Sudah tersedia alat bantu pasien (pispot, kursi 
roda,dll) yang memadai. 

     

14. Makanan yang diberikan RS kepada pasien 
sudah dalam keadaan bersih. 

     

15. Menu makanan yang diberikan kepada pasien 
sudah bervariasi. 

     

16. Peralatan makan dan minum pasien sudah 
dalam keadaan bersih. 

     

17. Obat-obatan sudah disediakan oleh RS tanpa 
harus beli diluar. 
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DATA RESPONDEN 
 
NAMA  : ……………………………... 

JENIS KELAMIN : Pria / Wanita*)  

ALAMAT  : …………………………….... 

KELAS  : …………………………….... 

KAMAR  : …………………………….... 

Ket: *) coret yang tidak perlu 

 

 

^Terima kasih atas kesediaan Anda telah mengisi 

kuesioner ini^ 
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT U MUM DAERAH KOTA SALATIGA 

 

SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN PERLENGKAPAN 

KEPALA 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
UMUM 

BIDANG 
PENGEMBANGAN DAN 

BINA PROGRAM 

BIDANG 
KEUANGAN 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 

KHUSUS 

SUB BIDANG REKAM MEDIS 
DAN SISTEM INFORMASI  

MANAJEMEN RUMAH SAKIT 

SUB BIDANG 
PEMELIHARAAN SARANA 

DAN PRASARANA 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN DAN 
EVALUASI PROGRAM 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN MUTU 

SUB BIDANG DIKLAT, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SUB BIDANG 
AKUNTANSI DAN 

VERIFIKASI 

SUB BIDANG 
PERBENDAHARAAN 

SUB BIDANG 
PENYUSUNAN 

ANGGARAN DAN 
MOBILISASI DANA 

SUB BIDANG KESEHATAN, 
PENGAWASAN DAN 

PENGAMANAN LINGKUNGAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG 
PELAYANAN 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 
PERAWATAN 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 
PENUNJANG 

SUB BAGIAN 
HUKUM, HUMAS 

DAN PEMASARAN 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KEPENT INGAN (RELIABILITY) 
 
Correlations 

Correlations 
 

    R1_I R2_I R3_I R4_I R5_I R6_I R7_I TOTAL 
R1_I Pearson 

Correlation 1.000 .364(**) .111 .203(*) .119 .161 -.137 .540(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .271 .043 .240 .109 .174 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R2_I Pearson 

Correlation .364(**) 1.000 .018 .143 .337(**) .136 .067 .611(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .862 .155 .001 .177 .509 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R3_I Pearson 

Correlation 
.111 .018 1.000 .150 -.092 .138 .271(**) .432(**) 

  Sig. (2-tailed) .271 .862 . .136 .360 .170 .006 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R4_I Pearson 

Correlation .203(*) .143 .150 1.000 .261(**) .230(*) .101 .559(**) 

  Sig. (2-tailed) .043 .155 .136 . .009 .022 .316 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R5_I Pearson 

Correlation .119 .337(**) -.092 .261(**) 1.000 .206(*) .131 .534(**) 

  Sig. (2-tailed) .240 .001 .360 .009 . .040 .193 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R6_I Pearson 

Correlation 
.161 .136 .138 .230(*) .206(*) 1.000 .189 .533(**) 

  Sig. (2-tailed) .109 .177 .170 .022 .040 . .060 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
R7_I Pearson 

Correlation -.137 .067 .271(**) .101 .131 .189 1.000 .416(**) 

  Sig. (2-tailed) .174 .509 .006 .316 .193 .060 . .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL Pearson 

Correlation .540(**) .611(**) .432(**) .559(**) .534(**) .533(**) .416(**) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    .7052 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KEPENT INGAN (EMPATHY) 
 
Correlations 

Correlations 
 

    E1_I E2_I E3_I E4_I E5_I E6_I TOTAL 
Pearson 
Correlation 

1.000 .604(**) .323(**) .328(**) .460(**) .342(**) .708(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .001 .001 .000 .001 .000 

E1_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.604(**) 1.000 .392(**) .404(**) .425(**) .273(**) .720(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .006 .000 

E2_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .323(**) .392(**) 1.000 .522(**) .376(**) .316(**) .708(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .000 . .000 .000 .001 .000 

E3_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.328(**) .404(**) .522(**) 1.000 .212(*) .305(**) .676(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 . .034 .002 .000 

E4_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.460(**) .425(**) .376(**) .212(*) 1.000 .289(**) .650(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .034 . .004 .000 

E5_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.342(**) .273(**) .316(**) .305(**) .289(**) 1.000 .665(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .001 .002 .004 . .000 

E6_I 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.708(**) .720(**) .708(**) .676(**) .650(**) .665(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 

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



  
 

Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    .7692 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KEPENT INGAN (RESPONSIVENESS) 
 
 
Correlations 

Correlations 
 

  RES1_I RES2_I RES3_I RES4_I RES5_I TOTAL 
Pearson 

Correlation 1.000 .241(*) .115 .213(*) .242(*) .659(**) 

Sig. (2-tailed) . .016 .255 .034 .015 .000 

RES1_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.241(*) 1.000 .647(**) .285(**) .125 .670(**) 

Sig. (2-tailed) .016 . .000 .004 .216 .000 

RES2_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.115 .647(**) 1.000 .270(**) -.026 .570(**) 

Sig. (2-tailed) .255 .000 . .007 .795 .000 

RES3_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.213(*) .285(**) .270(**) 1.000 .178 .641(**) 

Sig. (2-tailed) .034 .004 .007 . .077 .000 

RES4_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.242(*) .125 -.026 .178 1.000 .528(**) 

Sig. (2-tailed) .015 .216 .795 .077 . .000 

RES5_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.659(**) .670(**) .570(**) .641(**) .528(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .7362 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KEPENT INGAN (ASSURANCE) 
 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

  A1_I A2_I A3_I A4_I A5_I TOTAL 
Pearson 

Correlation 1.000 .170 .241(*) .059 .055 .478(**) 

Sig. (2-tailed) . .092 .016 .562 .588 .000 

A1_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.170 1.000 .225(*) .029 .114 .489(**) 

Sig. (2-tailed) .092 . .024 .776 .257 .000 

A2_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.241(*) .225(*) 1.000 .299(**) .170 .671(**) 

Sig. (2-tailed) .016 .024 . .003 .092 .000 

A3_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.059 .029 .299(**) 1.000 .432(**) .641(**) 

Sig. (2-tailed) .562 .776 .003 . .000 .000 

A4_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.055 .114 .170 .432(**) 1.000 .644(**) 

Sig. (2-tailed) .588 .257 .092 .000 . .000 

A5_I 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 

Correlation 
.478(**) .489(**) .671(**) .641(**) .644(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .7272 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KEPENT INGAN (TANGIBLE) 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

    T1_I T2_I T3_I T4_I T5_I T6_I T7_I T8_I T9_I T10_I T11_I T12_I T13_I T14_I T15_I T16_I T17_I TOTAL 
T1_I Pearson 

Correlation 1.000
.504(*

*) 
.367(*

*) 
.302(*

*) 
.228(*

) 
.349(*

*) -.100 
.223(*

) 
.348(*

*) 
.279(*

*) 
.215(*

) 
.298(*

*) 
.526(*

*) 
.365(*

*) 
.368(*

*) 
.308(*

*) .337(**) .600(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .002 .023 .000 .324 .026 .000 .005 .032 .003 .000 .000 .000 .002 .001 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T2_I Pearson 

Correlation 
.504(*

*) 
1.000 .192 .243(*

) 
.145 .163 -.010 .008 .243(*

) 
.117 .226(*

) 
.398(*

*) 
.384(*

*) 
.318(*

*) 
.128 .339(*

*) 
.270(**) .450(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .056 .015 .151 .105 .924 .940 .015 .247 .024 .000 .000 .001 .206 .001 .007 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T3_I Pearson 

Correlation 
.367(*

*) 
.192 1.000 .362(*

*) 
.379(*

*) 
.269(*

*) 
.392(*

*) 
.176 .211(*

) 
.292(*

*) 
.221(*

) 
.281(*

*) 
.394(*

*) 
.361(*

*) 
.345(*

*) 
.313(*

*) 
.176 .589(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .056 . .000 .000 .007 .000 .080 .035 .003 .027 .005 .000 .000 .000 .002 .080 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T4_I Pearson 

Correlation 
.302(*

*) 
.243(*

) 
.362(*

*) 
1.000 

.599(*
*) 

.435(*
*) 

.216(*
) 

.163 
.288(*

*) 
.111 

.452(*
*) 

.308(*
*) 

.478(*
*) 

.313(*
*) 

.259(*
*) 

.387(*
*) 

.341(**) .630(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 .015 .000 . .000 .000 .031 .106 .004 .270 .000 .002 .000 .002 .009 .000 .001 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T5_I Pearson 

Correlation 
.228(*

) 
.145 .379(*

*) 
.599(*

*) 
1.000 .449(*

*) 
.316(*

*) 
.197(*

) 
.184 .182 .475(*

*) 
.387(*

*) 
.397(*

*) 
.453(*

*) 
.265(*

*) 
.391(*

*) 
.395(**) .641(**) 

  Sig. (2-tailed) .023 .151 .000 .000 . .000 .001 .050 .067 .069 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T6_I Pearson 

Correlation 
.349(*

*) 
.163 .269(*

*) 
.435(*

*) 
.449(*

*) 
1.000 .175 .183 .185 .050 .583(*

*) 
.402(*

*) 
.601(*

*) 
.539(*

*) 
.310(*

*) 
.458(*

*) 
.484(**) .651(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .105 .007 .000 .000 . .082 .068 .065 .623 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T7_I Pearson 

Correlation 
-.100 -.010 

.392(*
*) 

.216(*
) 

.316(*
*) 

.175 1.000 .031 .084 .104 
.204(*

) 
.180 .132 .068 .182 .175 .059 .327(**) 

  Sig. (2-tailed) .324 .924 .000 .031 .001 .082 . .759 .404 .302 .042 .073 .190 .502 .070 .081 .563 .001 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T8_I Pearson 

Correlation 
.223(*

) 
.008 .176 .163 .197(*

) 
.183 .031 1.000 .352(*

*) 
.519(*

*) 
.204(*

) 
.197(*

) 
.232(*

) 
.047 .226(*

) 
.096 .228(*) .455(**) 

  Sig. (2-tailed) .026 .940 .080 .106 .050 .068 .759 . .000 .000 .042 .049 .020 .642 .024 .343 .022 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T9_I Pearson 

Correlation 
.348(*

*) 
.243(*

) 
.211(*

) 
.288(*

*) 
.184 .185 .084 .352(*

*) 
1.000 .450(*

*) 
.362(*

*) 
.412(*

*) 
.382(*

*) 
.182 .244(*

) 
.153 .209(*) .571(**) 
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  Sig. (2-tailed) .000 .015 .035 .004 .067 .065 .404 .000 . .000 .000 .000 .000 .069 .014 .129 .037 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T10_I Pearson 

Correlation 
.279(*

*) 
.117 .292(*

*) 
.111 .182 .050 .104 .519(*

*) 
.450(*

*) 
1.000 .088 .211(*

) 
.146 .132 .262(*

*) 
.125 .061 .462(**) 

  Sig. (2-tailed) .005 .247 .003 .270 .069 .623 .302 .000 .000 . .382 .035 .147 .192 .008 .215 .545 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T11_I Pearson 

Correlation 
.215(*

) 
.226(*

) 
.221(*

) 
.452(*

*) 
.475(*

*) 
.583(*

*) 
.204(*

) 
.204(*

) 
.362(*

*) .088 1.000 
.537(*

*) 
.578(*

*) 
.375(*

*) .167 
.486(*

*) .434(**) .657(**) 

  Sig. (2-tailed) .032 .024 .027 .000 .000 .000 .042 .042 .000 .382 . .000 .000 .000 .097 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T12_I Pearson 

Correlation 
.298(*

*) 
.398(*

*) 
.281(*

*) 
.308(*

*) 
.387(*

*) 
.402(*

*) 
.180 .197(*

) 
.412(*

*) 
.211(*

) 
.537(*

*) 
1.000 .505(*

*) 
.391(*

*) 
.104 .324(*

*) 
.324(**) .616(**) 

  Sig. (2-tailed) .003 .000 .005 .002 .000 .000 .073 .049 .000 .035 .000 . .000 .000 .302 .001 .001 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T13_I Pearson 

Correlation 
.526(*

*) 
.384(*

*) 
.394(*

*) 
.478(*

*) 
.397(*

*) 
.601(*

*) 
.132 .232(*

) 
.382(*

*) 
.146 .578(*

*) 
.505(*

*) 
1.000 .494(*

*) 
.352(*

*) 
.589(*

*) 
.593(**) .776(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .190 .020 .000 .147 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T14_I Pearson 

Correlation 
.365(*

*) 
.318(*

*) 
.361(*

*) 
.313(*

*) 
.453(*

*) 
.539(*

*) .068 .047 .182 .132 
.375(*

*) 
.391(*

*) 
.494(*

*) 1.000 
.306(*

*) 
.520(*

*) .490(**) .617(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .002 .000 .000 .502 .642 .069 .192 .000 .000 .000 . .002 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T15_I Pearson 

Correlation 
.368(*

*) 
.128 .345(*

*) 
.259(*

*) 
.265(*

*) 
.310(*

*) 
.182 .226(*

) 
.244(*

) 
.262(*

*) 
.167 .104 .352(*

*) 
.306(*

*) 
1.000 .288(*

*) 
.360(**) .550(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .206 .000 .009 .008 .002 .070 .024 .014 .008 .097 .302 .000 .002 . .004 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T16_I Pearson 

Correlation 
.308(*

*) 
.339(*

*) 
.313(*

*) 
.387(*

*) 
.391(*

*) 
.458(*

*) 
.175 .096 .153 .125 .486(*

*) 
.324(*

*) 
.589(*

*) 
.520(*

*) 
.288(*

*) 
1.000 .433(**) .620(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 .001 .002 .000 .000 .000 .081 .343 .129 .215 .000 .001 .000 .000 .004 . .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T17_I Pearson 

Correlation 
.337(*

*) 
.270(*

*) .176 
.341(*

*) 
.395(*

*) 
.484(*

*) .059 
.228(*

) 
.209(*

) .061 
.434(*

*) 
.324(*

*) 
.593(*

*) 
.490(*

*) 
.360(*

*) 
.433(*

*) 1.000 .613(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 .007 .080 .001 .000 .000 .563 .022 .037 .545 .000 .001 .000 .000 .000 .000 . .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTA
L 

Pearson 
Correlation 

.600(*
*) 

.450(*
*) 

.589(*
*) 

.630(*
*) 

.641(*
*) 

.651(*
*) 

.327(*
*) 

.455(*
*) 

.571(*
*) 

.462(*
*) 

.657(*
*) 

.616(*
*) 

.776(*
*) 

.617(*
*) 

.550(*
*) 

.620(*
*) 

.613(**) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    .7458 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KINERJ A (RELIABILITY) 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

    R1_P R2_P R3_P R4_P R5_P R6_P R7_P TOTAL 
Pearson 
Correlation 

1.000 .715(**) .528(**) .410(**) .416(**) .324(**) .495(**) .745(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

R1_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .715(**) 1.000 .469(**) .438(**) .421(**) .404(**) .342(**) .719(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

R2_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .528(**) .469(**) 1.000 .579(**) .536(**) .431(**) .537(**) .777(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

R3_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.410(**) .438(**) .579(**) 1.000 .403(**) .443(**) .532(**) .732(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

R4_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .416(**) .421(**) .536(**) .403(**) 1.000 .660(**) .552(**) .766(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

R5_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .324(**) .404(**) .431(**) .443(**) .660(**) 1.000 .535(**) .724(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

R6_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.495(**) .342(**) .537(**) .532(**) .552(**) .535(**) 1.000 .765(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

R7_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .745(**) .719(**) .777(**) .732(**) .766(**) .724(**) .765(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    .7838 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KINERJ A (EMPATHY) 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

    E1_P E2_P E3_P E4_P E5_P E6_P TOTAL 
Pearson 
Correlation 

1.000 .501(**) .522(**) .433(**) .474(**) .269(**) .712(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .007 .000 

E1_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .501(**) 1.000 .573(**) .405(**) .674(**) .260(**) .778(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .009 .000 

E2_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .522(**) .573(**) 1.000 .595(**) .561(**) .335(**) .799(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .001 .000 

E3_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.433(**) .405(**) .595(**) 1.000 .532(**) .204(*) .705(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .041 .000 

E4_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .474(**) .674(**) .561(**) .532(**) 1.000 .282(**) .816(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .004 .000 

E5_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .269(**) .260(**) .335(**) .204(*) .282(**) 1.000 .569(**) 

Sig. (2-tailed) .007 .009 .001 .041 .004 . .000 

E6_P 

N 100 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.712(**) .778(**) .799(**) .705(**) .816(**) .569(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    .7814 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KINERJ A (RESPONSIVENESS) 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

    RES1_P RES2_P RES3_P RES4_P RES5_P TOTAL 
Pearson 
Correlation 

1.000 .436(**) .403(**) .473(**) .545(**) .725(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 

RES1_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .436(**) 1.000 .769(**) .507(**) .407(**) .821(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 

RES2_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .403(**) .769(**) 1.000 .520(**) .476(**) .828(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 

RES3_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.473(**) .507(**) .520(**) 1.000 .385(**) .738(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 

RES4_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .545(**) .407(**) .476(**) .385(**) 1.000 .739(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 

RES5_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .725(**) .821(**) .828(**) .738(**) .739(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .7984 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KINERJ A (ASSURANCE) 
 
 
Correlations 
 

Correlations 
 

    A1_P A2_P A3_P A4_P A5_P TOTAL 
Pearson 
Correlation 

1.000 .537(**) .517(**) .399(**) .566(**) .741(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 

A1_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.537(**) 1.000 .667(**) .591(**) .577(**) .842(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 

A2_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .517(**) .667(**) 1.000 .640(**) .626(**) .867(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 

A3_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .399(**) .591(**) .640(**) 1.000 .493(**) .771(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 

A4_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation 

.566(**) .577(**) .626(**) .493(**) 1.000 .807(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 

A5_P 

N 100 100 100 100 100 100 
Pearson 
Correlation .741(**) .842(**) .867(**) .771(**) .807(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . 

TOTAL 

N 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .8077 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TINGKAT KINERJ A (TANGIBLE) 
 

Correlations 
 

    T1_P T2_P T3_P T4_P T5_P T6_P T7_P T8_P T9_P T10_P T11_P T12_P T13_P T14_P T15_P T16_P T17_P TOTAL 
T1_P Pearson 

Correlation 
1.000 

.640(*
*) 

.439(**) 
.519(*

*) 
.370(*

*) 
.614(*

*) 
.497(*

*) 
.262(*

*) 
.351(*

*) 
.116 

.629(*
*) 

.535(*
*) 

.552(*
*) 

.492(*
*) 

.371(*
*) 

.654(*
*) 

.503(*
*) 

.786(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .248 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T2_P Pearson 

Correlation 
.640(*

*) 
1.000 .605(**) .404(*

*) 
.425(*

*) 
.706(*

*) 
.445(*

*) 
.289(*

*) 
.413(*

*) 
.149 .739(*

*) 
.607(*

*) 
.687(*

*) 
.567(*

*) 
.620(*

*) 
.629(*

*) 
.416(*

*) 
.859(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .140 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T3_P Pearson 

Correlation 
.439(*

*) 
.605(*

*) 
1.000 .313(*

*) 
.317(*

*) 
.596(*

*) 
.283(*

*) 
.295(*

*) 
.302(*

*) 
.180 .595(*

*) 
.407(*

*) 
.454(*

*) 
.409(*

*) 
.374(*

*) 
.284(*

*) 
.296(*

*) 
.662(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .002 .001 .000 .004 .003 .002 .073 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .003 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T4_P Pearson 

Correlation 
.519(*

*) 
.404(*

*) .313(**) 1.000 
.587(*

*) 
.479(*

*) 
.492(*

*) 
.222(*

) .172 .187 
.480(*

*) 
.199(*

) 
.452(*

*) 
.507(*

*) 
.215(*

) 
.356(*

*) 
.221(*

) .607(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 . .000 .000 .000 .026 .087 .063 .000 .047 .000 .000 .031 .000 .027 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T5_P Pearson 

Correlation 
.370(*

*) 
.425(*

*) 
.317(**) .587(*

*) 
1.000 .572(*

*) 
.439(*

*) 
.158 .241(*

) 
.153 .403(*

*) 
.435(*

*) 
.509(*

*) 
.476(*

*) 
.299(*

*) 
.342(*

*) 
.175 .609(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 . .000 .000 .116 .016 .128 .000 .000 .000 .000 .003 .001 .082 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T6_P Pearson 

Correlation 
.614(*

*) 
.706(*

*) 
.596(**) .479(*

*) 
.572(*

*) 
1.000 .532(*

*) 
.242(*

) 
.381(*

*) 
.108 .717(*

*) 
.609(*

*) 
.614(*

*) 
.590(*

*) 
.493(*

*) 
.551(*

*) 
.397(*

*) 
.847(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .015 .000 .287 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T7_P Pearson 

Correlation 
.497(*

*) 
.445(*

*) .283(**) 
.492(*

*) 
.439(*

*) 
.532(*

*) 1.000 .163 
.226(*

) .128 
.437(*

*) 
.408(*

*) 
.392(*

*) 
.362(*

*) 
.295(*

*) 
.456(*

*) .142 .595(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .000 .000 . .105 .024 .204 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .160 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T8_P Pearson 

Correlation 
.262(*

*) 
.289(*

*) 
.295(**) .222(*

) 
.158 .242(*

) 
.163 1.000 .311(*

*) 
.645(*

*) 
.340(*

*) 
.177 .337(*

*) 
.334(*

*) 
.352(*

*) 
.350(*

*) 
.039 .434(**) 

  Sig. (2-tailed) .008 .004 .003 .026 .116 .015 .105 . .002 .000 .001 .078 .001 .001 .000 .000 .697 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T9_P Pearson 

Correlation 
.351(*

*) 
.413(*

*) 
.302(**) .172 .241(*

) 
.381(*

*) 
.226(*

) 
.311(*

*) 
1.000 .052 .453(*

*) 
.246(*

) 
.325(*

*) 
.236(*

) 
.262(*

*) 
.373(*

*) 
.121 .486(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .087 .016 .000 .024 .002 . .604 .000 .014 .001 .018 .009 .000 .229 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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T10_P Pearson 
Correlation 

.116 .149 .180 .187 .153 .108 .128 .645(*
*) 

.052 1.000 .180 .045 .286(*
*) 

.047 .167 .069 .047 .259(**) 

  Sig. (2-tailed) .248 .140 .073 .063 .128 .287 .204 .000 .604 . .073 .658 .004 .644 .096 .496 .646 .009 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T11_P Pearson 

Correlation 
.629(*

*) 
.739(*

*) 
.595(**) .480(*

*) 
.403(*

*) 
.717(*

*) 
.437(*

*) 
.340(*

*) 
.453(*

*) 
.180 1.000 .486(*

*) 
.512(*

*) 
.519(*

*) 
.407(*

*) 
.550(*

*) 
.356(*

*) 
.813(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .073 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T12_P Pearson 

Correlation 
.535(*

*) 
.607(*

*) .407(**) 
.199(*

) 
.435(*

*) 
.609(*

*) 
.408(*

*) .177 
.246(*

) .045 
.486(*

*) 1.000 
.675(*

*) 
.426(*

*) 
.490(*

*) 
.473(*

*) 
.333(*

*) .689(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .047 .000 .000 .000 .078 .014 .658 .000 . .000 .000 .000 .000 .001 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T13_P Pearson 

Correlation 
.552(*

*) 
.687(*

*) 
.454(**) .452(*

*) 
.509(*

*) 
.614(*

*) 
.392(*

*) 
.337(*

*) 
.325(*

*) 
.286(*

*) 
.512(*

*) 
.675(*

*) 
1.000 .505(*

*) 
.632(*

*) 
.536(*

*) 
.444(*

*) 
.802(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .004 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T14_P Pearson 

Correlation 
.492(*

*) 
.567(*

*) 
.409(**) .507(*

*) 
.476(*

*) 
.590(*

*) 
.362(*

*) 
.334(*

*) 
.236(*

) 
.047 .519(*

*) 
.426(*

*) 
.505(*

*) 
1.000 .385(*

*) 
.606(*

*) 
.223(*

) 
.686(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .018 .644 .000 .000 .000 . .000 .000 .026 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T15_P Pearson 

Correlation 
.371(*

*) 
.620(*

*) .374(**) 
.215(*

) 
.299(*

*) 
.493(*

*) 
.295(*

*) 
.352(*

*) 
.262(*

*) .167 
.407(*

*) 
.490(*

*) 
.632(*

*) 
.385(*

*) 1.000 
.489(*

*) 
.294(*

*) .641(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .031 .003 .000 .003 .000 .009 .096 .000 .000 .000 .000 . .000 .003 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T16_P Pearson 

Correlation 
.654(*

*) 
.629(*

*) 
.284(**) .356(*

*) 
.342(*

*) 
.551(*

*) 
.456(*

*) 
.350(*

*) 
.373(*

*) 
.069 .550(*

*) 
.473(*

*) 
.536(*

*) 
.606(*

*) 
.489(*

*) 
1.000 .415(*

*) 
.733(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .496 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T17_P Pearson 

Correlation 
.503(*

*) 
.416(*

*) 
.296(**) .221(*

) 
.175 .397(*

*) 
.142 .039 .121 .047 .356(*

*) 
.333(*

*) 
.444(*

*) 
.223(*

) 
.294(*

*) 
.415(*

*) 
1.000 .529(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .027 .082 .000 .160 .697 .229 .646 .000 .001 .000 .026 .003 .000 . .000 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL Pearson 

Correlation 
.786(*

*) 
.859(*

*) 
.662(**) 

.607(*
*) 

.609(*
*) 

.847(*
*) 

.595(*
*) 

.434(*
*) 

.486(*
*) 

.259(*
*) 

.813(*
*) 

.689(*
*) 

.802(*
*) 

.686(*
*) 

.641(*
*) 

.733(*
*) 

.529(*
*) 

1.000 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    .7580 
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