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ABSTRAKSI  
 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang. 
Data yang dianalisa berasal dari 70 responden yang merupakan pasien rawat inap 
pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang. Demi memperoleh hasil regresi 
yang baik, maka sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 
validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa secara simultan kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, dengan nilai Fhitung sebesar 
560.535. Secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pasien dengan nilai thitung masing-masing sebesar 21.751 untuk bukti langsung (X1), 
12.751 untuk keandalan (X2), 7.437 untuk daya tanggap (X3), 12.008 untuk jaminan 
(X4), dan 9.681 untuk empati (X5). Nilai ajusted R square sebesar 0.976. Variabel 
bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati mempunyai hubungan 
positif atau searah dengan kepuasan konsumen. Variabel bukti langsung merupakan 
variabel yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bukti empiris yang dapat dalam 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memperoleh kepuasan 
pasien. 

 

 
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pasien.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini terdapat banyak perubahan nilai di dalam masyarakat oleh karena latar 

belakang pendidikan maupun ekonomi yang semakin baik, dimana pada akhirnya 

juga mendorong peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat. Perubahan 

nilai yang terjadi tampak di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan. Pada 

bidang kesehatan, masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan mulai sadar 

akan haknya. Sehingga atas dasar itulah masyarakat sebagai pengguna pelayanan 

kesehatan menuntut pelayanan yang baik, mengharapkan peningkatan kualitas 

dan bahkan menginginkan sesuatu yang baru dan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dampak dari hal tersebut adalah opsi pilihan sepenuhnya berada di 

tangan pelanggan (masyarakat). Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di 

bidang pelayanan kesehatan juga dituntut untuk mengimbangi kebutuhan dan 

keinginan  masyarakat agar tetap eksis. 

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam menarik dan 

mempertahankan konsumen, hal ini dikarenakan  pelayanan yang baik akan 

menarik perhatian kepada masyarakat atau pangsa pasarnya. Pengelolaan 

pelayanan ini untuk memenuhi harapan konsumen, karena harapan konsumen 

memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi 

kualitas maupun kepuasan. 
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Kepuasan konsumen merupakan perbandingan antara perkiraan atau keyakinan 

konsumen tentang layanan yang akan diterimanya (harapan) dengan kenyataan 

karakteristik operasi pokok dari layanan yang diterimanya secara aktual (kinerja). 

Apabila kualitas pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, dan jika 

pelayanan yang diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas pelayanan 

yang dipersepsikan adalah ideal. 

Pelayanan kesehatan diperlukan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Hal ini sehubungan dengan semakin tingginya tingkat harapan hidup 

di dalam masyarakat, yang menimbulkan kesadaran akan pentingnya kesehatan 

yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, kehadiran pelayanan kesehatan sangat 

diperlukan di tengah masyarakat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan kesehatan yang memadai. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah 

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan melalui 

pelayanan yang efektif diharapkan dapat memuaskan harapan dan kebutuhan 

dalam pemberian pelayanan.  

Usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berarti meningkatkan kualitas 

pelayanan Rumah Sakit pula. Kualitas pelayanan Rumah Sakit adalah derajat 

kesempurnaan pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan, dengan 

menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Rumah Sakit secara 

wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai 
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dengan norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan 

keterbatasan dan kemampuan pemerintah. 

Rumah Sakit merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan. Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, dan bentuk 

tindakan medis lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam batas-batas 

kemampuan dan sarana yang dimiliki oleh Rumah Sakit. Pada dasarnya Rumah 

Sakit merupakan organisasi nirlaba yang seiring berkembangnya zaman 

memerlukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk melangsungkan 

keberadaan Rumah Sakit dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian 

Rumah Sakit sebagai unit pelayanan kesehatan telah memiliki orientasi lain 

disamping kegiatan sosial, yaitu orientasi dalam memperoleh laba atau 

pendapatan. Hal ini dinilai wajar karena bidang pelayanan kesehatan juga 

membutuhkan pendapatan untuk melangsungkan hidup dan untuk 

mengembangkan kemampuan pelayanannya. 

Namun perlu dipahami bahwa kualitas pelayanan sebuah Rumah Sakit banyak 

ditentukan oleh pemakai pelayanan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah 

pasien. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelayanan perlu dilakukan secara terus-

menerus, salah satu caranya adalah dengan menggunakan User Based Approach 

(pendekatan berdasarkan pelanggan). Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga pelayanan 

yang paling memuaskan atau bahkan mampu menghasilkan kepuasan pelanggan 

(pasien), merupakan pelayanan yang berkualitas paling tinggi. Jika pasien puas, 
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maka akan mendatangkan keuntungan (profit) bagi Rumah Sakit. Untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan pasien, maka harus didapatkan dari pasien 

itu sendiri secara langsung. Hasilnya akan berfungsi sebagai umpan balik bagi 

pihak Rumah Sakit, berupa informasi penting mengenai tingkat kinerja aktual 

pelayanan. 

Kesan pertama juga memiliki peran penting terhadap kepuasan pasien. Kesan 

pertama yang baik akan mengarah pada perilaku pasien yang menguntungkan 

Rumah Sakit, hingga pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas pasien. Hal ini 

tentu harus diimbangi dengan keseriusan pihak Rumah Sakit atas komitmen yang 

telah dijalin. Pihak Rumah Sakit yang diwakili oleh seluruh jajaran eksekutif dan 

staf karyawan harus saling mendukung satu sama lain, sehingga kondisi internal 

diantara keduanya harus berjalan harmonis terlebih dahulu. Komitmen pihak 

Rumah Sakit dalam hal ini adalah komitmen untuk memberikan pelayanan 

sedemikian rupa guna mewujudkan kepuasan pasien. 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati (RSB PH) adalah Rumah Sakit Bersalin 

yang sudah berdiri sejak tanggal 29 April 2001 di Jl. Danau Toba E VI/16-17 

Sawojajar. Bangunan interior dan eksterior rumah sakit dirancang dengan asri dan 

nyaman sehingga pasien merasa tinggal di rumah sendiri tanpa kesan 

perumahsakitan pada umumnya. 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati merupakan pusat kesehatan ibu dan anak, 

yang diprakarsai oleh seorang Doktor, yaitu DR.dr. Sardjana SpOG.SH, dimana 

beliau juga aktif diberbagai seminar ilmiah internasional/nasional, narasumber 

dialog interaktif kesehatan di radio KDS 8 Malang.  
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai kepuasan pasien 

rawat inap terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Rumah Sakit. 

Dalam penelitian ini tidak semua aktivitas akan dibahas, melainkan hanya 

aktivitas pelayanan pada pasien rawat inap. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kepuasan pasien rawat berdasarkan perspektif 

kesesuaian antara pelayanan yang diharapkan dengan kinerja pelayanan aktual 

yang diterima oleh pasien  rawat inap Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang. Sehingga pada akhirnya hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan 

untuk melihat eksistensi keberadaan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

di tengah berkembangnya Rumah Sakit lain yang menjadi pesaing. 

Alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Rumah 

Sakit Bersalin Permata Hati Malang, dikarenakan Rumah Sakit tersebut memiliki 

image (kesan) yang baik di masyarakat. Indikator yang diukur dalam penelitian 

ini adalah lima dimensi kualitas pelayanan (Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty, dan Tangibles) yang dikemukakan  oleh Zeithaml, et, al, 

(1990).   

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan pada saat teknologi dan jasa 

yang ditawarkan terlihat hampir sama, pihak manajemen Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang, menyadari ketatnya tingkat persaingan antar Rumah Sakit 

saat ini, seperti diantaranya oleh keberadaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati 

Husada, Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina, dan lain sebagainya. Pihak 

manajemen Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang berusaha terus 
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meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat selalu fokus pada kepuasan 

konsumen. 

 Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penilaian konsumen terhadap kualitas 

pelayanan (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) menarik 

untuk dikaji, karena dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur 

kualitas jasa. Mengingat pentingnya pembahasan tentang analisis kepuasan 

konsumen dalam rangka menilai kualitas pelayanan perusahaan, maka penulis 

tertarik dalam memilih judul skripsi : 

”Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Inap (Studi Pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari variabel 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan konsumen (pasien) Rumah Sakit Bersalin 

Permata hati Malang?  

2. Apakah ada pengaruh dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari variabel 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen (pasien) Rumah Sakit Bersalin Permata hati 

Malang?  
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3. Diantara dimensi-dimensi kualitas pelayanan Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang, yang terdiri dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen (pasien) Rumah Sakit Bersalin Permata hati Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan Rumah Sakit Bersalin Permata hati Malang berdasarkan 

variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap 

kepuasan konsumen (pasien) Rumah Sakit Bersalin Permata hati Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh dimensi kualitas 

pelayanan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang berdasarkan variabel 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan 

konsumen (pasien) Rumah Sakit Bersalin Permata hati Malang. 

3.   Untuk mengetahui dan menganalisis diantara dimensi kualitas pelayanan 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang yang terdiri dari variabel bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, variable mana yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen (pasien) Rumah 

Sakit Bersalin Permata hati Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat atau berguna : 

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Memberikan informasi tambahan mengenai praktek manajemen pemasaran 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum yang lebih 

bersifat praktis yang pada akhirnya dapat menciptakan lulusan yang 

berwawasan pada lingkungan kerja. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pengetahuan dan pengalaman 

serta sekaligus pengaplikasian pengetahuan yang diperoleh selama kuliah 

melalui pengkajian dalam karya ilmiah ini. 

3. Bagi Pihak Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak perusahaan (Rumah Sakit) 

dengan mengetahui tanggapan pelanggan (pasien tentang tingkat kualitas 

pelayanan yang diberikan).  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi teori-teori yang melatar-belakangi penelitian ini, penulis 

mengemukakan penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nela Gita (2009) dengan judul: Pengaruh 

Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Pada Rumah 

Sakit Lavalette Malang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh dari 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pasien rawat inap memiih pelayanan medis. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan pasien 

rawat inap, dan variabel bebas (X) adalah variabel kualitas pelayanan yang dibagi 

kedalam 5 variabel, yang meliputi : bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability 

Sampling dengan metode pengumpulan data berupa dokumen, observasi, wawancara, 

dan penyebaran kuesioner serta menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. 

Metode analisis data yang digunakan dengan mengunakan asumsi klasik. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,867 yang 

berarti bahwa derajat hubungan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan termasuk kuat yaitu sebesar 86,7%. Dari hasil analisis regresi dapat 

diketahui bahwa variabel bukti fisik merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 

dominan dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,323 dan variabel jaminan merupakan 
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variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil dibandingkan variabel bebas lainnya 

yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,148. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Yanuar (2010) dengan judul :  Pengaruh 

Dimensi Kualitas  Jasa Pelayanan   Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap (Studi 

Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Malang). Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi pengaruh dari kualitas  pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat 

inap. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan pasien 

rawat inap, dan variabel bebas (X) adalah variabel kualitas pelayanan yang dibagi 

kedalam 5 variabel, yang meliputi : bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling 

dengan metode pengumpulan data berupa Riset Kepustakaan, wawancara, dan 

penyebaran kuesioner serta menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. Metode 

analisis data yang digunakan dengan mengunakan asumsi klasik. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,761 yang 

berarti bahwa derajat hubungan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap termasuk kuat yaitu sebesar 76,1%. Dari hasil analisis regresi dapat 

diketahui bahwa variabel bukti fisik merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 

dominan dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,371 dan variabel daya tanggap 

merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil dibandingkan variabel 

bebas lainnya yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,135. 

Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, penulis 

mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai pengaruh 
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kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap pada jasa medis (rumah 

sakit). 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Metode Penelitian 

dan Alat Analisis 

Hasil 

Nella Gita 

(Skripsi, 2009) 

 

Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pasien 

rawt inap pada 

Rumah Sakit 

Lavalette Malang). 

Lokasi Penelitian: 

Rumah sakit 

Lavalette Malang 

Jl. W.R. Supratman 

10 Malang 

Metode 

Pengumpulan Data: 

Dokumen, 

Observasi,   

Wawancara, dan 

kuesioner 

Teknik 

pengambilan 

sampel: Non 

Probability 

sampling  

Alat Analisis: Uji 

validitas, uji 

reabilitas, uji 

hipotesis, uji 

asumsi klasik  

Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

variabel independen 

(X) terdiri dari: 

Tangible(Bukti fisik), 

(X1),  

Reability(Kehandalan 

(X2), 

Responsiveness(Daya 

Tanggap), (X3),  

Assurance(Jaminan), 

(X4),  

Empathy(Perhatian 

Individu), (X5).  

Variabel dependen 

kepuasan pasien (Y) 

Dengan melalui uji F 

dan uji t diketahui 

variabel independen 

ada pengaruh yang 

signifikan secara 
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simultan dan parsial 

 terhadap kepuasan 

pasien. Melalui 

analisis regresi linier 

berganda  didapat 

variabel yang 

dominan adalah 

variabel Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arif Yanuar 

(Skripsi, 2010) 

Pengaruh Dimensi 

Kualitas  Jasa 

Pelayanan   

Terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Inap 

(Studi Pada Rumah 

Sakit Ibu dan Anak 

Mutiara Bunda 

Malang)  

Lokasi Penelitian:  

Rumah Sakit Ibu 

dan Anak Mutiara 

Bunda Malang 

Metode 

Pengumpulan Data: 

Riset Kepustakaan, 

Wawancara, dan 

Kuesioner  

Teknik 

Pengambilan 

Sampel:Purposive 

Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

variabel independen 

(X) terdiri dari: 

Tangible(X1), 

(Reability (X2), 

Responivenesss (X3), 

Assurance(X4),Empat

hy (X5).Variabel 

dependen kepuasan 

pasien (Y),Dengan 

melalui uji F dan t 
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sampling 

Alat Analisis: Uji 

validitas, uji 

reabilitas, uji  

hipotesis, uji 

asumsi klasik 

diketahui variabel 

independen ada 

pengaruh yang 

signifikan secara 

simultan,parsial 

 terhadap kepuasan 

pasien. Melalui 

analisis regresi linier 

berganda,variabel 

yang dominan adalah 

variabel Tangibles 

Sumber: Data Pustaka (2010) 

 

2.2 Landasan Teori 

      2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut Philip Kotler (2005:9) definisi pemasaran adalah sebagai berikut: 

”Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk dan nilai satu sama lain”. 

Menurut Miller & Layton (Tjiptono, 2005:2) definisi pemasaran adalah 

sebagai berikut : ”Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan 

keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemasaran 

adalah suatu usaha yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
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meningkatkan volume penjualan serta meningkatkan laba perusahaan 

dengan cara mengindentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan mempromosikan secara 

efektif. 

 

      2.2.2 Konsep Pemasaran 

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar 

dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Tjiptono, 2005:3).  

Menurut Basu Swastha (2004:181) definisi konsep pemasaran adalah 

sebagai berikut : “Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan”. 

Selanjutnya menurut Philip Kotler (2005:9), konsep pemasaran agar dapat 

mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang 

bertujuan agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Lebih lanjut Philip Kotler (2005:9), menjelaskan inti dari konsep 

pemasaran sebagai berikut :  
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a. Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-

perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku dikalangan pembeli. 

Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 

peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 

b. Pemasar dan Prospek 

Seorang pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan (perhatian, 

pembelian, pemberian suara, sumbangan) dari pihak lain yang disebut 

prospek. Jika kedua pihak itu saling berusaha untuk menjual sesuatu 

kepada yang lain, kita menyebut keduanya pemasar. 

c. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 

menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 

dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik 

yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 

tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 

permintaan yang apa konsumen minta. 

d. Produk atau Tawaran 

Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 

jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan. 
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e. Nilai dan Kepuasan 

Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 

kepada konsumen. Konsumen memilih diantara beraneka ragam tawaran 

yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

f. Pertukaran dan Transaksi 

Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup perolehan 

produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu 

sebagai gantinya. Sedangkan transaksi adalah perdagangan nilai antara 

dua atau lebih pihak. 

g. Hubungan dan Jaringan Kerja 

Pemasaran hubungan memiliki tujuan membangun hubungan jangka 

panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan utama-pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka 

mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis 

jangka panjang. Hasil terakhir dari pemasaran hubungan adalah 

terbentuknya aset perusahaan yang unik yang disebut jaringan 

pemasaran.  

h. Saluran pemasaran 

Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis saluran 

pemasaran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran 

penjualan. 
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i. Rantai pasokan 

Rantai pasokan menggambarkan suatu saluran yang lebih panjang yang 

terentang dari bahan mentah, komponen-komponen, hingga produk-

produk final yang disampaikan kepada pembeli akhir. 

j. Persaingan 

Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 

keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

seorang konsumen. 

Menurut Tjiptono (2005:3) perkembangan konsep pemasaran, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Konsep produksi 

Pemasar berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 

produksi/operasi. Asumsinya yang diyakini adalah konsumen hanya 

akan membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. 

b.Konsep produk 

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih 

menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur 

(features), atau penampilan superior. 
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c. Konsep penjualan  

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan, 

dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila 

perlu, dibujuk) agar penjualan dapat meningkat. 

d.Konsep pemasaran 

Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada 

lingkungan internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan 

(lingkungan eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan 

bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya serta memberikan kepuasan. 

e. Konsep pemasaran sosial  

Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen 

hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan 

lingkungan sosial konsumen. 

 

2.3 Jasa 

      2.3.1 Pengertian Jasa 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal 

service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar 

pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa.  
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Menurut Kotler(2005:111) definisi jasa adalah sebagai berikut : ”Jasa 

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik atau tidak”. 

Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan 

pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. 

Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, 

dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berwujud. 

 

      2.3.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Fandy Tjiptono (2005:18) jasa memiliki 5 (lima) karakteristik, 

yaitu : 

a. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

dicium, atau didengar sebelum dibeli. 

b. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Jasa dalam arti ini tidak dapat dipisahkan dari penjual. Dimana jasa 

harus dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

pada waktu dan tempat yang sama. 

c. Variability (keanekaragaman) 
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Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized out-put, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

d. Perishability (tidak tahan lama) 

Perishability berarti, jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

e. Lack of ownership (tidak ada kepemilikan) 

Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

Pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal 

atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. 

 

2.4 Kualitas Jasa 

      2.4.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Pada prisipnya, definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan, Tjiptono (2005:259).  

Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988) dalam Tjiptono definisi kualitas 

jasa yaitu :  “Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. 

 Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa kualitas dinilai dari 

kemampuannya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan dan juga 

merupakan suatu ciri-ciri dan karakteristik yang berkaitan dengan produk, 
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jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memiliki persepsi didalam 

memenuhi atau melebihi dari suatu harapan. 

 

      2.4.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut A. Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273), mengungkapkan 

lima dimensi mengenai kualitas jasa  sebagai berikut : 

a. Bukti langsung (tangibles) 

Penampilan fasilitas (physical fasilities), peralatan, personil, dan 

materi tertulis. Tangibles sering digunakan oleh perusahaan jasa 

untuk memperkuat citra, menyediakan kesinambungan, dan 

menekankan kualitas kepada konsumen. 

b.Keandalan (realibility) 

Kemampuan melaksanakan janji atas jasa secara tersendiri dan 

secara teliti. Konsumen akan mengadakan hubungan bisnis dengan 

perusahaan yang selalu mempertahankan janji. Konsumen akan 

selalu mengingat kejadian atau kesalahan yang disebabkan oleh 

perusahaan tersebut, dan hal ini akan menjadi hambatan untuk 

disembuhkan atau diperbaiki. 

c. Daya tanggap (responsiveness) 

Kesediaan dalam membantu dan melayani konsumen dan 

menyediakan jasa tanpa tuduhan. Ketanggapan ini adalah 

komunikasi antara konsumen dalam hitungan waktu yang diperlukan 
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oleh seseorang  untuk menunggu bantuan, tanggapan jawaban, atau 

perhatian atas masalah. 

d.Jaminan (assurance) 

Pengetahuan dan keramah-tamahan karyawan serta kemampuan 

mereka dalam membantu kepercayaan (trust and confidence). Trust 

dan confidence dapat tertanam dalam seseorang yang 

menghubungkan diri dengan perusahaan. Dimensi assurance ini 

merupakan penggabungan dari dimensi : 

a. Kompetisi (Competence), artinya ketrampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan pelayanan. 

b. Kesopanan (Courtesy), meliputi keramahan, perhatian, dan sikap 

para karyawan. 

c.    Kredibilitas atau kepercayaan (Credibility), meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan kepercayaan perusahaan, seperti : reputasi, 

prestasi dan sebagainya. 

d. Keamanan (Security), artinya tidak ada bahaya, resiko atau 

keraguan dalam memanfatkan pelayanan yang ditawarkan. 

e.    Empati (empathy) 

Peduli, memberikan  perhatian secara pribadi kepada konsumen. 

Konsumen selalu menginginkan pengertian dalam hal ini 

merupakan kunci terpenting suatu perusahaan. Dimensi Empathy 

merupakan penggabungan dari dimensi : 
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a) Akses (Acces), meliputi kemudahan untuk memanfatkan jasa 

yang ditawarkan perusahaan. 

b) Komunikasi (Communication), artinya kemampuan 

melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi 

kepada pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan/ 

konsumen. 

c) Memahami pelanggan (Understanding the Costumer), 

meliputi usaha perusahaan dan keinginan pelanggan. 

 

      2.4.3 Model Kualitas Jasa 

Faktor penentu tingkat kualitas jasa adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya harapan kualitas jasa 

dari sisi pelanggan, yang sering dinyatakan sebagai model kualitas jasa.  
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Bagan 2.1 

Model Kualitas Jasa (Gap Model)  

 

 
    Sumber : Kotler (2005:123) 

  

Kotler (2005:123) mengidentifikasikan lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa yang 

dirangkum sebagai berikut : 

a. Gap 1 Persepsi Manajemen yaitu adanya perbedaan antara harapan 

pelanggan dengan persepsi manajemen tentang apa yang diinginkan 

Kebutuhan 
seseorang 

Komunikasi dari 
mulut ke mulut 

Pengalaman masa 
lalu 

Layanan yang 
diharapkan 

Persepsi 
layanan 

Penyerahan jasa 
(termasuk sebelum 
dan sesudah kontak) 

Penerjemahan persepsi 
menjadi spesifikasi mutu 

layanan 

Persepsi manajemen 
tentang harapan konsumen 

Komunikasi 
eksternal dengan 

konsumen 

Konsumen 

Pemasar 

Gap 1 

Gap 5 

Gap 3 

Gap 4 

Gap 2 
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pelanggan. Disini manajemen tidak selalu memahami benar apa 

yang diinginkan oleh pelanggannya. 

b. Gap 2 Spesifikasi Kualitas yaitu kesenjangan antara persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas 

jasa. Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan 

pelanggan tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang 

spesifik. 

c. Gap 3 Penyampaian Pelayanan yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyerahan jasa. Dalam hal ini personil mungkin 

tidak terlatih baik atau bekerja melampaui batas dan tidak mampu 

atau bersedia memenuhi standar. Atau dihadapkan pada standar yang 

berlawanan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan 

pelanggan dan melayaninya dengan cepat. 

d. Gap 4 Komunikasi Pemasaran yaitu kesenjangan antara 

penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Disini harapan 

pelanggan dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil 

dan iklan perusahaan. 

e. Gap 5 Pelayanan yang dirasakan yaitu perbedaan persepsi antara jasa 

yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Perbedaan ini 

terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara 

yang berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas 

jasa. 
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Dari gambar model kualitas jasa diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan 

yang diharapkan konsumen berasal dari mulut ke mulut, kebutuhan 

personal, pengalaman masa lalu dan komunikasi eksternal. Sedangkan 

pemasar selalu berusaha agar dapat memberikan pelayanan dengan kualitas 

yang tinggi. Oleh  karena itu, pihak mananjemen harus bisa 

mempersepsikan secara tepat apa yang menjadi harapan  konsumen, 

selanjutnya harus bisa dijabarkan secara spesifik dan sekaligus dibutuhkan 

juga ketepatan dalam penyampaian pelayanan. Begitu juga komunikasi 

eksternal  yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan yang 

sebenarnya. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu adalah 

layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan. Pihak perusahaan 

berharap agar pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan lebih tinggi (atau 

setidaknya sesuai) dari pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, oleh 

sebab itu kualitas pelayanan akan dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan 

yang ideal. 

 

2.5 Kepuasan Pelanggan 

      2.5.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, pada akhirnya 

akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai 

kepuasan yang dirasakan. Dengan demikian apabila perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, maka dapat dikatakan 
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perusahaan tersebut sudah berkualitas dimana mereka sudah mampu 

membuat pelanggan merasa puas atas jasa maupun produk mereka. 

Menurut Kotler (2005:42), “Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk/jasa dan 

harapan-harapanya”. 

Selanjutnya, Engel dalam Tjiptono (2005:349) menyatakan bahwa : 

“Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi 

harapan”. 

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikemukakan suatu inti yang 

sama yaitu kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja 

dan harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil 

yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, maka pelanggan merasa tidak puas. Sebaliknya jika kinerja 

melebihi harapan, pelanggan merasa sangat puas dan senang. 
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Bagan 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
                     Sumber : Tjiptono (2002:147) 
 
 

Tujuan perusahaan menciptakan produk yaitu berupa barang atau jasa 

untuk ditawarkan kepada pelanggan, oleh sebab itu produk tersebut harus 

mempunyai nilai yaitu seberapa dekat dengan produk ideal yang diinginkan 

pelanggan sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan setelah 

mengkonsumsinya. 

 

      2.5.2 Harapan Pelanggan 

Menurut S.O. Olsen dan Dover dalam Tjiptono (2002:61), Harapan 

pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli 

suatu produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja 

produk tersebut.  

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk 
Bagi Pelanggan 

Keluhan dan 
Keinginan 
Pelanggan 

Harapan 
Pelanggan 

Terhadap Produk 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 
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Hasil penelitian V.Zeithami dalam Tjiptono (2005:271), menunjukkan 

bahwa terdapat sepuluh faktor utama yang mempengaruhi harapan 

pelanggan terhadap suatu jasa yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

(1) Enduring Service Intensifiers, berupa harapan yang disebabkan oleh 

orang lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai suatu jasa. 

(2) Kebutuhan pribadi, meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. 

(3) Transitory Service Intensifiers terdiri atas situasi darurat yang 

memberikan jasa tertentu (seperti asuransi kecelakaan dan kesehatan) 

serta jasa terakhir yang pernah dikonsumsi pelanggan. 

(4) Persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain. 

(5) Self-Perceived Service Role yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkat 

keterlibatan dalam proses penyampaian jasa. 

(6) Faktor situasional yang berada di luar kendali penyedia jasa. 

(7) Janji layanan eksplisit, baik berupa iklan, personal selling, perjanjian, 

maupun komunikasi dengan karyawan penyedia jasa. 

(8) Janji layanan implisit yang tercermin dari harga dan sarana pendukung 

jasa. 

(9) World-Of-Mouth baik dari teman, keluarga, rekan kerja, pakar, 

maupun publisitas media massa. 

(10) Pengalaman masa lampau, meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau 

diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lalu.  

Harapan pelanggan pada dasarnya sama dengan pelayanan seperti apakah 

yang seharusnya diberikan oleh perusahan kepada pelanggan. Pengaruh dari 
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harapan pelanggan dan kenyataan pelanggan dibandingkan, sehingga dapat 

diketahui baik buruknya kualitas pelayanan suatu perusahaan. Apabila 

kenyataan yang pelanggan terima melebihi harapan berarti kualitas 

pelayanannya baik. Sebaliknya, apabila kenyataan yang pelanggan terima 

lebih rendah daripada harapan berarti kualitas pelayanannya buruk.   

 

      2.5.3 Persepsi Pelanggan 

Kepuasan pelanggan akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari 

pemberi jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh 

pelanggan. Oleh karena berbagai faktor, seperti subyektifitas pemberi jasa, 

keadaan psikologis pelanggan maupun pemberi jasa, kondisi lingkungan 

eksternal, dan sebagainya tidak jarang memainkan perannya sendiri-sendiri, 

maka jasa sering disampaikan dengan cara yang berbeda dari yang 

dipersepsikan oleh pelanggan. 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2000:66), Kualitas  harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan akhirnya pada persepsi pelanggan. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa persepsi merupakan penilaian 

pelanggan secara keseluruhan atas aktivitas yang diberikan oleh penyedia 

jasa. Jadi, citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pelanggan.  
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      2.5.4 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2005:45) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 

keluhan melalui media berupa kotak saran, kartu komentar, saluran 

telepon khusus bebas pulsa, website, dan lain-lain. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan  

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap pelanggan tersebut dan pada umumnya 

survei dilakukan melalui pos, e-mail, maupun wawancara langsung. 

3. Ghost Shopping 

Perusahaan memperkerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. 

Ghost Shoppers tersebut diminta melaporkan berbagai temuan penting 

berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa 

perusahaan dibandingkan para pesaing. 

4. Lost Customer Analysis    

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat 
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memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan selanjutnya. 

 
Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara terus menerus 

sebab keadaan pelanggan terus berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan dapat terus mempertahankan atau meningkatkan kepuasan 

pelanggan dalam kondisi yang terus berubah. 

 

      2.5.5 Strategi Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut 

pelanggan suatu perusahaan. Tjiptono (2002:160) mengemukakan beberapa 

strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, yaitu : 

a. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 

Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan 

pembeli berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. 

Dengan kata lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara 

terus menerus. Strategi Relationship Marketing dapat 

diimplementasikan dengan membuat daftar nama pelanggan, 

mencakup catatan penting lainnya mengenai pelanggan yang oleh 

perusahaan dianggap perlu dibina hubungan jangka panjang. Dengan 

tersediannya informasi semacam itu, maka diharapkan perusahaan 
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dapat memuaskan para pelanggan secara lebih baik, yang pada 

gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan sehingga terjadi 

pembelian ulang. 

b. Strategi Superior Customer Service 

Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk 

menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini 

membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, 

dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan 

tetapi perusahaan akan memperoleh manfaat yang sangat besar dari 

pelayanan yang lebih baik tersebut. 

c. Strategi Unconditional Guarantees 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber 

dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja 

perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi para 

karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama 

keluhan ditangani, maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan 
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tidak mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak 

yang ada di dalam perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam 

penanganan keluhan terutama pihak manajemen puncak. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 

Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, 

memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 

salesmanship, dan public relations kepada pihak manajemen dan 

karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan 

pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan 

memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. 

f. Menerapkan Quality Function Development (QFD) 

Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa 

yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. 

Dengan demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk 

memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan 

inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses 

hingga mencapai efektivitas maksimum. 
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2.6 Rumah Sakit 

      2.6.1 Pengertian Rumah Sakit 

Azwar dalam Pengantar Administrasi Kesehatan (1996) mengemukakan 

beberapa pengertian Rumah Sakit, yaitu sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

profesional yang teroganisir serta sarana kedokteran, asuhan 

keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan 

penyakit yang diderita oleh pasien (American Hospital Association, 

1974). 

2. Rumah Sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima 

pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk 

mahasiswa kedokteran, perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan 

lainnya diselenggarakan (Wolper dan Pena, 1987). 

3. Rumah Sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, 

pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan (Association of 

Hospital Care, 1947). 

 

      2.6.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/ 

SK/II/1992 tanggal 12 November 1992 disebutkan bahwa tugas Rumah 

Sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan 
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secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta 

melaksanakan upaya rujukan. 

Rumah Sakit pada saat ini telah mengalami berbagai perkembangan 

yang antara lain dahulu Rumah Sakit hanya menekankan unsur sosial pada 

kegiatan operasionalnya, saat ini Rumah Sakit juga harus memikirkan 

pendapatan dan laba yang setidaknya dapat digunakan untuk 

melangsungkan kehidupan dan mengembangkan Rumah Sakit itu sendiri. 

Fungsi Rumah Sakit di Indonesia telah ditetapkan melalui peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 159 b/Menkes/per/II/1988, yaitu sebagai berikut : 

1. Menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan 

perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan 

peningkatan kesehatan. 

2. Sebagai tempat pendidikan dan pelayanan medis. 

3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di 

bidang kesehatan. 

 

      2.6.3 Jenis Rumah Sakit 

Azwar (1996:87) mengemukakan beberapa jenis Rumah Sakit yang 

ditinjau dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Menurut pemilik 

Jika ditinjau dari pemiliknya, Rumah Sakit dapat dibedakan atas dua 

macam yakni Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. 
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2. Menurut filosofi yang dianut 

Jika ditinjau dari filosofi yang dianut, Rumah Sakit dapat dibedakan atas 

dua macam yakni Rumah Sakit yang tidak mencari keuntungan (non 

profit hospital) dan Rumah Sakit yang mencari keuntungan (profit 

hospital). 

3. Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan 

Jika ditinjau dari jenis pelayanan yang diselenggarakan, Rumah Sakit 

dapat dibedakan atas dua macam yakni Rumah Sakit Umum (general 

hospital) jika semua jenis pelayanan kesehatan diselenggarakan, serta 

Rumah Sakit Khusus (specially hospital) jika hanya satu jenis pelayanan 

kesehatan saja yang diselenggarakan. 

4. Menurut lokasi Rumah Sakit 

Atas beberapa macam yang kesemuanya tergantung dari pembagian 

sistem pemerintah yang dianut. Misalnya Rumah Sakit Pusat jika 

lokasinya di ibu kota negara, Rumah Sakit Propinsi jika lokasinya di ibu 

kota propinsi, dan Rumah Sakit Kabupaten jika lokasinya di ibu kota 

kabupaten. 

Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki, menurut Azwar (1996:89) 

Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi berikut : 

1. Rumah sakit kelas A, yaitu Rumah Sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis, memiliki lebih dari empat pelayanan 

kedokteran supspesialis, dan memiliki daya tampung lebih dari 200 

tempat tidur. 
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2. Rumah Sakit kelas B, yaitu Rumah Sakit yang mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis dan memiliki empat pelayanan 

kedokteran subspesialis. 

3. Rumah Sakit kelas C, yaitu Rumah Sakit yang memiliki daya tampung 

lebih dari 100 tempat tidur dengan memiliki empat pelayanan spesialis, 

yaitu spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis bedah, dan spesialis 

penyakit dalam. 

4. Rumah Sakit kelas D, yaitu Rumah Sakit yang memiliki daya tampung 

kurang dari 100 tempat tidur, dan pelayanan spesialis kurang dari tiga. 

5. Rumah Sakit kelas E, yaitu Rumah Sakit yang menyelenggarakan satu 

macam pelayanan kedokteran atau bisa disebut Rumah Sakit Khusus 

(special hospital).    
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2.7 Kerangka Pikir 

Bagan 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 
                      Sumber : Data Diolah 2010 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 
Malang 

Dimensi Kualitas Pelayanan (X) terdiri 
dari: 

• Bukti Fisik / Tangibles (X1) 
• Keandalan / Reliability (X2) 
• Daya Tanggap / Responsiveness (X3) 
• Jaminan / Assurance (X4) 
• Empati / Empathy (X5) 

Kepuasan Pasien (Y) 

Analisa Kuantitatif 
 
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
2. Uji Asumsi Klasik 

• Uji Multikolinieritas 
• Uji Heterokesdastisitas 
• Uji Normalitas 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 
4. Uji Hipotesis 

• Uji F test 
• Uji t test 

 

Analisa 
Kualitatif 

Hasil 

Landasan 
Teori 

Landasan 
Empiris 



40 
 

 

2.8 Model Hipotesis 

Bagan 2.4 

Model Hipotesis 

 
 
 
 
  Dimensi Kualitas Jasa (X) 

 

Keterangan : 

     : Berpengaruh secara simultan 

     : Berpengaruh secara parsial 

      : Pengaruh Dominan    

 
 

Bukti Fisik (X1) 

Keandalan (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

Kepuasan pasien 
 (Y) 
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2.9 Hipotesis 

Menurut Arikunto (2002:64) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Hipotesis sebagai langkah awal dari penelitian untuk membuktikan 

suatu kebenaran. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Hadi 

(2006), berjudul ” Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang (studi pada nasabah PT. 

Bank BNI (Persero) Syariah Cabang Malang)”, digunakan lima variabel 

independen yaitu tangible, reability, responsiveness, assurance dan empathy, 

yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasaan nasabah. Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa variabel-variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen diuji secara simultan dan parsial. Dari 

penelitian ini juga didapatkan kesimpulan bahwa yang memiliki pengaruh paling 

besar (dominan) terhadap kepuasan konsumen adalah variabel jaminan 

(assurance). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti membuat hipotesis 

untuk masalah ini sebagai berikut :  

1. Diduga dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (pasien rawat inap) Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

secara simultan. 

2. Diduga dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
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konsumen (pasien rawat inap) Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

secara parsial.  

3. Diduga variabel jaminan (assurance) berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen (pasien rawat inap) Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan 

hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan, maka jenis 

penelitian yang digunakan ialah Penelitian penjelasan (eksplanatory). Penelitian 

penjelasan (eksplanatory) ialah penelitian yang menyoroti hubungan antara 

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Singarimbun dan Effendy, 1995:5). 

Sedangkan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode survey. 

Menurut Singarimbun dan Effendy (1995:3) penelitian survei adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini, penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang, Jalan Danau Toba E6 No.15 Malang, telp. (0341) 718068. 
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3.3 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian yaitu  dari responden melalui penyebaran kuesioner, dalam hal ini 

yang menjadi obyek penelitian adalah pasien rawat inap Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari informan yang diperlukan 

sebagai pelengkap dan penunjang penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder 

berasal dari literatur, skripsi yang mendukung penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1.   Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang 

menunjang dalam penelitian. 

2.   Kuesioner 

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon atas 

pertanyaan tersebut.  
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3.5 Populasi dan Sampel 

      3.5.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2002:115). 

Sedangkan Sekaran (2006:121) mengemukakan bahwa populasi 

(population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi.  

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pasien Rumah Sakit 

Bersalin Permata Hati Malang, yaitu pasien yang melakukan rawat inap 

selama proses pengumpulan data primer dilakukan.  

 

      3.5.2 Sampel 

Di dalam suatu penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu di 

dalam populasi karena akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang 

besar. Metode penelitian yang digunakan secara survei yaitu dengan 

mengambil sebagian populasi sebagai sampel. Dengan meneliti sebagian 

dari populasi tersebut, diharapkan dapat menggambarkan hasil yang 

sesungguhnya dari populasi. Menurut Sekaran (2006:123) mengartikan 

sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel peneliti 

berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran 
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(2006:160) yang mengusulkan aturan sampel lebih dari 30 dan kurang dari 

500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian multivariat (termasuk analisis 

regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 

kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. 

Dalam penelitian ini terdapat enam variabel yang akan diukur, yaitu 

variabel Variabel Bukti Fisik (X1), Variabel Keandalan (X2), Variabel Daya 

Tanggap (X3), Variabel Jaminan (X4), Variabel Empati (X5) dan Variabel 

Kepuasan Nasabah (Y), sehingga berdasarkan pendapat Roscoe tersebut, 

diperoleh angka 60 orang responden sebagai sampel, yang berasal dari 

perhitungan (6 x 10). Jadi, jumlah minimal sampel dalam penelitian ini 

adalah sebesar 60, tetapi agar dapat lebih representatif (mewakili populasi 

yang ada) dan hasil yang diperoleh lebih akurat dalam menjawab hipotesis 

sebelumnya maka peneliti mengambil sebesar 70. 

 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono 

(2008:77), nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Bagian dari nonprobability sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2008:78) yang dimaksud purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel secara acak yang informasinya diperoleh 
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dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan 

tujuan tertentu. Menurut Sekaran (2004:136) purposive sampling adalah 

pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang 

dapat memberikan informasi yang diinginkan, mungkin karena mereka 

adalah satu-satunya yang memilikinya, atau memenuhi beberapa kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel yang digunakan sebagai 

sumber data primer pada penelitian ini adalah : pasien rawat inap / keluarga 

pasien yang sedang melakukan rawat inap pada bulan oktober – desember 

tahun 2010 di Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dengan klasifikasi 

tertentu dan dapat pula diartikan segala sesuatu yang akan dijadikan obyek 

pengamatan penelitian. Sugiyono (2008:38) menyatakan bahwa variabel 

penelitian adalah suatu atribut dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

 

3.6.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat), Sugiyono (2008:39). Dalam hal ini yang merupakan variabel 

independen adalah faktor-faktor kualitas layanan. Adapun variabel-variabel 

dimensi kualitas layanan tersebut adalah : 
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1. Tangibles (bukti fisik, X1) 

Meliputi bukti fisik, pegawai, dan perlengkapan yang dimiliki oleh 

pihak Rumah Sakit. 

X1.1 =   kenyamanan kamar rawat inap 

X1.2 =   kebersihan kamar mandi 

X1.3 =   kebersihan lingkungan Rumah Sakit secara keseluruhan 

X1.4 =   fasilitas tempat parkir 

X1.5 =   penampilan para petugas 

X1.6   =   kemutakhiran peralatan kedokteran 

X1.7   =   Variasi dan kandungan gizi makanan 

X1.8   =   Kelengkapan fasilitas umum 

2. Realibility (keandalan, X2) 

Merupakan kemampuan para karyawan untuk memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan akurat dan memuaskan. 

X2.1 =   prosedur penerimaan pasien 

X2.2 =   jadwal kunjungan dokter ahli 

X2.3 =   dokter ahli yang kompeten 

X2.4 =   kehandalan sistem administrasi 

X2.5  =   Kelengkapan jenis pelayanan kesehatan 

3. Responsiveness (daya tanggap, X3) 

Yaitu keinginan para karyawan untuk membantu pelanggan dan 

menyampaikan jasa dengan cepat, tepat dan tanggap. 

X3.1 =   pelayanan pasien baru 
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X3.2 =   penanganan keluhan pasien 

X3.3 =   perkembangan kesehatan pasien 

X3.4 =   proses pelayanan administrasi pasien 

4. Assurance (jaminan, X4) 

Mencakup keramahan, kesopanan, keamanan, penguasaan keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan 

yang dibutuhkan pasien. 

X4.1 =   keaslian obat yang diberikan 

X4.2 =   ketepatan tindakan medis 

X4.3 =   keterampilan petugas administrasi 

X4.5    =   keamanan barang-barang pasien 

5. Emphaty (empati, X4) 

Meliputi komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pasien. 

X5.1 =   perhatian individual 

X5.2 =   sikap petugas kesehatan 

X5.3 =   sikap petugas non kesehatan 

 

3.6.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2008:39). Dalam penelitian 

ini variabel dependen adalah kepuasan pasien rawat inap. 
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Tabel 3.1 

Penentuan Variabel Penelitian 
 
 

No Konsep Variabel Indikator  Item 
1 Kualitas 

Layanan 
Jasa 
Rumah 
Sakit 

Tangibles (X1) Kenyamanan 
kamar rawat 
inap (X1.1) 

Kebersihan 
kamar mandi 
(X1.2) 
Kebersihan 
Rumah Sakit 
secara 
keseluruhan 
(X1.3) 
 
Fasilitas tempat 
parkir (X1.4) 
Penampilan 
para petugas 
(X1.5) 
Kemutakhiran 
peralatan 
kedokteran 
(X1.6) 
 
 
Variasi dan 
kandungan gizi 
makanan (X1.7) 
 
Kelengkapan 
Fasilitas Umum 
(X1.8) 

X1.1  �  Fasilitas kamar 
disesuaikan dengan 
tingkatan level / kelas. 

X1.2  �  Kebersihan dan 
kenyamanan kamar mandi 
pasien. 

X1.3 �   Kebersihan dan 
kenyamanan seluruh 
ruangan Rumah Sakit 
(toilet umum, ruang 
tunggu, ruang praktek 
dokter, dll).  

X1.4 �   Tempat parkir yang luas, 
aman,dan nyaman.   

X1.5  �   Penampilan karyawan 
yang rapi  dan 
professional. 

X1.6  � Peralatan dan teknologi 
kedokteran yang dimiliki 
RSBPH Malang sudah 
canggih, modern, dan 
lengkap (misal: rontgen, 
USG, sinar X, dll). 

X1.7  �  Jenis makanan yang 
disajikan beraneka macam 
dan memiliki kandungan 
gizi yang baik bagi tubuh 

X1.8 �  Berbagai macam fasilitas 
umum yang tersedia 
(wartel, cafetaria, apotik 
dsb). 
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2  Reliability (X2 ) Prosedur 
penerimaan 
pasien (X2.1) 
 
Jadwal 
kunjungan 
dokter ahli 
(X2.2) 
 
 
Terdapatnya 
dokter ahli 
(X2.3) 
Pelayanan 
administrasi 
(X2.4) 
Kelengkapan 
jenis pelayanan 
kesehatan (X2.5) 
 
 
         

X2.1�   Kemampuan petugas 
dalam mengurus prosedur 
pelayanan penerimaan 
pasien baru. 

X2.2 �   Jadwal kunjungan dokter 
ahli untuk memeriksa 
kondisi pasien (misal: 
memeriksa tensi pasien, 
memeriksa darah pasien, 
dll). 

X2.3   �  terdapat dokter ahli yang 
kompeten di rumah Sakit. 

 
X2.4  �  Sistem administrasi yang 

ada di Rumah Sakit ini 
handal dan akurat. 

X2.5 �  Jenis pelayanan kesehatan 
yang tersedia seperti : 
poli, dokter umum, dokter 
spesialis, ruang operasi, 
rontgen, dll. 

 

3  Responsiveness 
( X3 ) 

Pelayanan 
pasien baru 
(X3.1) 
 
Penanganan 
keluhan pasien  
( X3.2) 
 
 
 
 
Perkembangan 
kesehatan 
pasien (X3.3) 
Proses 
pelayanan 
administrasi 
pasien (X3.4) 
 

X3.1 �  Pelayanan dalam 
menangani pasien baru 
yang tepat waktu sesuai 
dengan yang dijanjikan. 

X3.2 �   Petugas siap 
mendengarkan keluhan 
dan melakukan apa yang 
diminta dan diinginkan 
pasien selama sesuai 
dengan prosedur yang 
berlaku. 

X3.3 �  Dokter dan perawat selalu 
memantau perkembangan 
kesehatan pasien. 

X3.4 �  Kesigapan petugas dalam 
membantu  melayani 
proses administrasi pasien. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 Assurance 
( X4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emphaty (X5) 

Keaslian obat 
yang diberikan 
(X4.1) 
 Ketepatan 
tindakan medis 
(X4.2) 

Keterampilan 
administrasi 
(X4.3) 
Keamanan 
barang-barang 
pasien (X4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatian 
individual (X5.1) 
 
Sikap petugas 
kesehatan (X5.2) 
 
 
Sikap petugas 
non kesehatan 
(X5.3) 
 

X4.1 �   Kemanjuran obat yang 
diberikan kepada pasien. 

 
X4.2  �   Kesigapan dan ketepatan 

petugas dalam menangani 
pasien 

X4.4  �  Ketrampilan petugas   
dalam melayani 
administrasi pasien. 

X4.5 �  Kemampuan Rumah Sakit 
dalam memberikan 
jaminan keamanan kepada 
barang-barang pasien. 

 
 
 
 
 
 
 
X5.1 �  Kemampuan petugas untuk 

memperlakukan para 
pasien sesuai kebutuhan. 

X5.2 �  Sikap petugas kesehatan 
dengan penuh perhatian 
dan kesabaran dalam 
merawat pasien. 

X5.3 �  Sikap petugas non 
kesehatan (tukang parkir, 
petugas kebersihan, 
resepsionis, dll) yang 
memberikan yang terbaik 
dalam melayani 
pengunjung. 

6  Kepuasan 
pasien rawat 
inap (Y) 

Tanggapan 
pasien (Y1.1) 

Y1.1 �  Tanggapan / penilaian 
pasien terhadap pelayanan 
yang telah diberikan.. 

Sumber : Data Diolah 2010 
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3.7 Skala Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu keadaan fisik 

(Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan 

(Assurance) dan perhatian (Empathy) serta satu variabel terikat yaitu kepuasan 

pasien rawat inap. Untuk mengukur kelima variabel tersebut digunakan instrumen 

pengukur yang berupa pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap 

variabel yang diajukan kepada responden melalui kuesioner. Jawaban dari tiap 

pernyataan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari pernyataan, 

sehingga jawaban yang berada pada posisi sama, akan menerima secara konsisten 

nilai angka yang juga sama. Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan yang 

nantinya akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert. 

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2008:93). Dalam penelitian ini menggunakan jenis data interval. Skala Likert 

mempunyai skala jawaban antara 1-5 adalah :       

      Tabel 3.2  

   Skala Pengukuran 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

                     Sumber : Data Pustaka  2010 



54 
 

 

Variabel Tidak Terikatnya (Independent Variabel) adalah 

Dimensi Kualitas Jasa (X) : 

1. Variabel Reliability (X1)  

2. Variabel Responsiveness(X2)  

3. Variabel Assurance (X3)  

4. Variabel Empathy (X4) 

5. Variabel Tangibles (X5) 

Variabel Terikatnya (Dependent Variabel) adalah Kepuasan pasien rawat inap 

(Y). 

 

3.8 Uji Instrumen Data Penelitian 

      3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) dikatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan, atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud.  

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat dilihat melalui cara 

mengkorelasi antara skor butir (X) dengan skor total (Y). Bila korelasi tiap 

butir instrumen tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka tiap butir 
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instrumen tersebut merupakan construct yang kuat. Sebaliknya bila korelasi 

tiap butir instrumen besarnya di bawah 0,3 maka butir instrumen tersebut 

tidak valid (Sugiyono, 2008:126). 

 

      3.8.2 Uji Reliabilitas 

Arikunto (2002:154) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu instrumen 

yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Uji reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana alat ukur yang dapat dipercaya atau 

diandalkan untuk diuji. 

 Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien 

keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6. Sehingga apabila α sama 

dengan 0,6 maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Menurut Sugiyono 

untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya korelasi, maka dapat 

digunakan pedoman seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.4 berikut ini : 
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Tabel 3.3  
Pedoman Tingkat Korelasi 

 
Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

                                  Sumber: Sugiyono, 2008 

 

3.9 Metode Analisis Data 

      3.9.1 Uji Hipotesis 

1.   Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi 

berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Rangkuti, 

2003:132). 

                     Y = b1X1 + b2X2+ b3X3+ …..beXe  

 

Di mana : 

                        Y = Nilai prediksi Y 
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                        b1, b2, b3,….., be  =   Koefisien Regresi 

                        X1, X2, X3, …Xe  =   Variabel independen 

2.   Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi mengukur besarnya persentase pengaruh semua 

variabel independen dalam model regresi terhadap variabel 

dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase, 

yang menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh model regresi. Jika nilai R2 kecil berarti kemampuan 

semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R2 semakin mendekati 100% berarti 

semua variabel independen dalam model memberikan hampir semua 

informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya 

atau semakin besar pengaruh semua variabel independen tehadap 

variabel dependen (Purwanto, 2007:195). 

Makin besar koefisien determinasi terkoreksi dalam model regresi, 

maka model yang didapatkan akan semakin baik. Berikut adalah 

pedoman untuk mengetahui kekuatan dari tingkat hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

3.  Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan (simultan) terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam 

pengujian ini sebagai berikut : 

                     H0 = b1= b2= b3= …..= bi= 0 
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Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

                    0.....321 ≠≠≠≠≠≠Η ia bbbb  

Artinya variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis itu 

adalah bila Fstatistik > Ftabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya bila Fstatistik <  

Ftabel, maka H0 diterima.  

4.   Uji T 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dimensi kualitas 

pelayanan jasa secara parsial terhadap kepuasan pasien, maka digunakan 

uji T. Hasil uji T dapat dilihat pada Output Coefficients. Persamaan 

regresi yang didapat ialah : 

                      Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + ….. beXe  

Hasil uji T merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap hipotesis 

statistik : 

                      H0 = b1 = b2 = b3 = …..= bi = 0 

                      H1 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ ….. ≠ bi ≠ 0 

         Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara : 

a. Bandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung  > ttabel, maka 

H0 ditolak. 
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b. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis Sig) 

dengan besarnya nilai alpha (α). Jika probabilitasnya lebih kecil 

daripada α, maka H0 ditolak. 

Apabila thitung  > ttabel  pada taraf uji 5%, berarti hipotesis nol (H0) 

ditolak. Dengan demikian, secara parsial variabel-variabel dimensi 

kualitas pelayanan jasa mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pasien. Untuk menentukan variabel dimensi kualitas 

pelayanan jasa yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan 

pasien, maka ditentukan dengan melihat variabel yang memiliki nilai  

thitung  lebih besar daripada variabel lainnya. 

 

      3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

1.   Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Dajan, 1986:399). Kurva yang menggambarkan 

distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, 

maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test 

terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 :  F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang 

diwakili oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi 

berdistribusi normal. 

H1 :   F(x) ≠ F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal. 
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Pengambilan Keputusan. 

• Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

• Jika Probabilitas  < 0,05, maka H0  ditolak. 

(Santoso, 2001:392 - 393). 

2.   Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau 

yang pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis 

regresi (Gujarati, 1995:129). Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Tolerance and Variance Inflation Factor (Santoso, 

2000:112). Pedoman suatu model regresi yang bebas dari 

multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF < 10 dan angka tolerance  

< 1. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut : 

                  VIF = ( )XtR21

1

−
 

      Di mana : 

   R2 =   Koefisien determinasi 

   Xt =   Hubungan korelasi secara parsial 

3.   Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan mempunyai varian yang sama. 

Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut : 
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11211 VXe ++= αα

                                                    E(uI
2) = 2σ   i = 1,2,3,…,N 

Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) 

dalam Sritua (1993:35). Uji  Glejser ini dilakukan dengan cara 

meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh  yaitu ei atas variabel 

XI untuk model ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

 

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas ditentukan oleh nilai  α 1dan ∝2. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Seiring dengan perkembangan perumahsakitan di Indonesia, khususnya wilayah 

Kota Malang menuntut peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran 

(IPTEKDOK).  Untuk menunjang tujuan tersebut perlu dikembangkan beberapa 

kebutuhan dasar pasien yang tidak dipunyai oleh rumah sakit lain yaitu : psikologi 

kesehatan dan pemasaran sosial. 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati (RSB PH) adalah Rumah Sakit Bersalin 

yang sudah berdiri sejak tanggal 29 April 2001 di Jalan Danau Toba E VI / 16-17 

Sawojajar. Bangunan interior dan eksterior rumah sakit bersalin Permata Hati 

dirancang dengan asri dan nyaman sehingga merasa tinggal di rumah sendiri 

tanpa kesan perumahsakitan pada umumnya. 

RSB Permata Hati merupakan pusat kesehatan ibu dan anak, yang diprakarsai 

oleh seorang Doktor, yaitu DR.dr. Sardjana SpOG.SH, dimana beliau juga aktif 

diberbagai seminar ilmiah internasional / nasional, narasumber dialog interaktif 

kesehatan di radio KDS 8 Malang, aktif sebagai Majelis Pengurus Pusat Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Anggota Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) cabang Malang. 
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4.1.1 Visi, Misi, dan Motto 

Dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi diperlukan suatu konsep 

visi, misi dan motto  agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat terfokus 

pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai.  

Visi Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang yaitu Menjadi salah satu 

Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan kesehatan 

reproduksi yang terbaik di Indonesia. 

Misi Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang yaitu Menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional dan bermutu bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Sedangkan Motto-nya yaitu Rumah Sakit Bersalin Permata Hati sekarang 

lebih baik.  

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional 

organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur organisasi memiliki 

peranan yang sangat penting karena dapat membantu pelaksanaan tugas dan 

aktivitas dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur 

organisasi dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pada lampiran. 

Penjelasan mengenai pembagian tugas yang ada pada struktur organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Direktur 

Mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, 

mengkoordinasikan dan mengawasi, serta melakukan pengendalian 

terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Internal Auditor 

Mempunyai tugas melakukan fungsi audit secara umum dan membuat 

laporan hasil pelaksanaan penugasan. 

3. Komite Medik 

Mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan 

dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, 

mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan 

mengembangkan program pelayanan, penyidikan dan pelatihan serta 

kegiatan penelitian dan pengembangan. 

4. Bagian Personalia 

Mempunyai tugas melakukan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan 

pengawasan ketenagakerjaan Rumah Sakit. 

5. Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, 

dan pengendalian keuangan, serta membuat laporan keuangannya.  

6. Bagian Medis 

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pengendalian kinerja pelayanan medik dan penunjang 

medik. 
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7. Bagian Operasional / Umum 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang mendukung operasional 

Rumah Sakit seperti pemeliharaan sarana, transportasi, kebersihan, dan 

sebagainya. 

8. Ka. S.M.F 

Mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan 

aklibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan 

kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

9. Kasir 

Mempunyai tugas melakukan tugas administrasi pembayaran dari 

pasien. 

10. Akuntansi 

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan laporan pemasukan dan 

pengeluaran keuangan. 

11. Administrasi 

Mempunyai tugas melakukan surat-menyurat antara pihak Rumah 

Sakit dengan pihak eksternal. 

12. Satpam 

Mempunyai tugas menjaga keamanan Rumah sakit, sekaligus 

mengelola sumber daya penjaga keamanan. 

13. Office Boy 

Mempunyai tugas merawat dan menjaga kebersihan sarana dan 

prasarana yang ada di lingkungan Rumah Sakit.  
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4.1.3 Jenis Pelayanan 

Pelayanan kesehatan yang bisa diberikan di Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati antara lain : 

1. Pelayanan Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter ahli yang dilakukan 

setiap hari Senin – Sabtu :          

Pagi mulai 06.30 – 09.00 WIB                  Sore mulai 17.00 – 21.00 WIB 

2. Pelayanan persalinan oleh dokter ahli setiap hari selama 24 jam. 

3. Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana (KB). 

4. Pelayanan Imunisasi setiap hari Selasa dan Jumat. 

5. Pelayanan persalinan selama 24 jam (Normal & Sectio). 

6. Pelayanan kesehatan lainnya, khususnya yang terkait dengan kesehatan 

ibu dan anak.        

 

4.1.4 Fasilitas 

Fasilitas yang diberikan di Rumah Sakit Bersalin Permata Hati antara lain: 

1. Ruang praktek dokter. 

2. Ruang tunggu pasien. 

3. Ultra Seno Grafi (USG). 

4. Kamar operasi. 

5. Kamar bersalin :  Lantai atas       1 ruang 

                                   Lantai bawah  1 ruang  

6. Kamar rawat inap terdiri dari : 

1. Kelas VIP  (4 kamar, lantai bawah 1 dan lantai atas 3). 
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2. Kelas I       (10 kamar, lantai atas). 

3. Kelas II      (2 kamar, lantai atas). 

4. Kelas III     (3 kamar, lantai bawah). 

Setiap kamar pasien mendapatkan : 

1. Kamar kelas VIP (satu kamar berisi 1 pasien) : 

- Double bad 

- TV 

- Kulkas 

- AC 

- Dispenser 

- Wellcome Fruits & Softdrinks 

- Kamar mandi dalam 

- Airphone 

- Fasilitas minum teh dan kopi 

2. Kamar kelas I (satu kamar berisi 1 pasien) : 

- Single bad 

- TV 

- Fan 

- Dispenser 

- Kamar mandi dalam 

- Fasilitas minum teh dan kopi 

3. Kamar kelas II (satu kamar berisi 3 pasien) : 

- Single bad 

- TV 

- Fan 

- Dispenser 

- Kamar mandi dalam 

 

 



68 
 

  

4. Kamar kelas III (satu kamar berisi 3 pasien) : 

- Single bad 

- Fan 

- Dispenser 

- Kamar mandi dalam 

Untuk  semua pasien mendapatkan layanan konsumsi sehari tiga kali serta 

tambahan kue dan buah. 

 

4.1.5 Biaya 

1.Persalinan Normal Bidan (Paket satu hari) 

- Kelas III :  Rp. 500.000,00 

- Kelas II :  Rp. 700.000,00 

Biaya diatas sudah termasuk jasa bidan, obat-obatan dan perawatan ibu 

dan bayi. 

2.Biaya Persalinan Normal (Dokter) untuk paket 2 hari 

-     Kelas III :  Rp. 1.300.000,00 – Rp. 1.500.000,00 

-     Kelas II :  Rp. 1.600.000,00 – Rp. 1.800.000,00 

-     Kelas I :  Rp. 2.000.000,00 – Rp. 2.250.000,00 

-     Kelas VIP :  Rp. 2.500.000,00 – Rp. 2.750.000,00 

Biaya diatas sudah meliputi jasa tindakan dokter, visite dokter, asisten, 

sewa alat dan kamar bersalin, perawatan ibu dan bayi, obat-obatan dan 

pemeriksaan USG. 

3.Biaya SC untuk paket 3 hari 

-     Kelas III :  Rp. 4.500.000,00 – Rp. 5.000.000,00 

-     Kelas II :  Rp. 5.500.000,00 – Rp. 6.000.000,00 

-     Kelas I :  Rp. 6.500.000,00 – Rp. 7.000.000,00 

-     Kelas VIP :  Rp. 7.250.000,00 – Rp. 7.500.000,00 
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Biaya diatas sudah meliputi jasa tindakan dokter, visite dokter, asisten, 

pembiusan, sewa alat dan kamar operasi, perawatan ibu dan bayi, obat-

obatan dan pemeriksaan USG. 

4.Biaya Operasi Cyste, Myoma 

-     Kelas III :  Rp. 5.000.000,00 – Rp. 5.500.000,00 

-     Kelas II :  Rp. 6.000.000,00 – Rp. 6.250.000,00 

-     Kelas I :  Rp. 6.500.000,00 – Rp. 6.750.000,00 

-     Kelas VIP :  Rp. 7.000.000,00 – Rp. 7.500.000,00 

Biaya diatas sudah termasuk jasa dokter, perawatan, dan obat. 

Penambahan hari perawatan akan dibebankan pada penambahan biaya 

kamar per hari : 

Kamar VIP :  Rp. 250.000,00 

Kamar I :  Rp. 125.000,00 

Kamar II :  Rp.   90.000,00 

Kamar III :  Rp.   75.000,00 

 

4.1.6 Pegawai 

Daftar Dokter Tetap Rumah Sakit Bersalin Permata Hati : 

No Nama Pendidikan Jabatan 
1 DR dr Sardjana SpOG, SH S3 Kedokteran Dokter ahli 

2 dr. Fina Purwaningtyas S1 Kedokteran Dokter jaga 
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Daftar Tenaga Non Medis Tetap Rumah Sakit Bersalin : 

No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Nasiroh SE AK S1 Ekonomi Kabag Adm 
2 Edi Luwarno SLTA Staf Adm 
3 Joko Laksono SLTA Staf Adm 
4 Septia W SLTA Kabag Rekam Medik 
5 Ruby SLTA Staf Rekam Medik 
6 Priyadi Waluyo SLTA Kepala Sanitarian 
7 Taufiq Fatah S1  KA. IPS 
8 Suwarna S1  Kabag Instalansi 
9 Samsul Arifin SLTA KA Satpam 
10 Sulistin SLTA KA Gizi 
11 Winarto SLTA KA Ambulance 

 

Daftar Tenaga Para Medis Tetap Rumah Sakit Bersalin Permata Hati : 

No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Silvia Pratiwi, Amd Keb D3 Kebidanan Kasi Kamar Bersalin 
2 Evi Susiyanti, Amd Keb D3 Kebidanan Kasi Perinatologi 
3 Arlis Maeisyaroh, Amd Kep D3 Keperawatan Kasi Rawat Inap 
4 Fitri Anita, Amd Kep D3 Keperawatan Kasi Rawat Jalan 
5 Anifatus Zahrok, Amd Kep D3 Keperawatan Kepala Jaga Keperawatan 
6 Fika Saptiya Tauchida, Amd Kep D3 Keperawatan Staf IKO 
7 Ira Wandari, amd Kep D3 Keperawatan Koordinator IKO 
8 Indah Fauziah Rahmah, Amd Kep D3 Keperawatan Staf IKO 
9 Rahmi Molyani, Amd Keb D3 Kebidanan Staf Kamar Bersalin 
10 Herlina Suci Rahayu, Amd Keb D3 Kebidanan Staf Kamar Bersalin 
11 Wulan Mustikasari, Amd Keb D3 Kebidanan Kepala Jaga 
12 Nurul Chotimah, Amd Keb D3 Kebidanan Kepala Jaga 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah keluarga pasien rawat inap Rumah Sakit 

Bersalin Permata Hati Malang. Data responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah usia pasien, pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir, ruang/kelas rawat 

inap, dan pendapatan per bulan pasien. Dalam penelitian ini dibagikan kuesioner 
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sebanyak 70, semuanya kembali tidak ada yang hilang ataupun rusak dan semua 

kuesioner digunakan untuk pengolahan data. 

Untuk lebih jelasnya karakteristik responden dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.   Usia Responden 

Usia merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perilaku 

konsumen. Usia membawa suatu kecenderungan sikap dan perilaku yang 

berbeda. Usia responden pasien rawat inap Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang dikelompokkan menjadi beberapa rentang usia. Gambaran 

mengenai usia responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 

                      Tabel 4.1 

                       Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia Responden           

(Tahun) 
Persentase    

(%) 
15 – 25 35,7  % 
26 – 35 31,4 % 
36 – 45 21,5  % 
46 - 55 11,4  % 
> 55 0      % 
Total 100 % 

                                    Sumber : Data Diolah 2010 

Dari tabel 4.1 di atas, didapatkan informasi bahwa jumlah responden yang 

terbanyak adalah dengan usia berkisar antara 15 sampai dengan 25 tahun yaitu 

sebesar 35,7% dari total keseluruhan responden. Sedangkan jumlah responden 

yang terendah pada rentang usia antara 46 sampai dengan 55 tahun yaitu 

sebesar 11,4% dari total keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada saat peneliti melakukan penyebaran kuesioner, mayoritas pasien yang 

ada pada saat itu adalah pasien yang berusia 15-25 tahun.  
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2.   Pekerjaan Responden 

Jenis pekerjaan responden mempengaruhi besarnya penghasilan per bulan 

responden. Pada Tabel 4.2 dijelaskan jenis pekerjaan responden. 

Tabel 4.2 

 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan  

 
Pekerjaan 
Responden 

Persentase    
(%) 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2,8 % 
BUMN 1,4% 

Pegawai Swasta 10   % 
Wiraswasta 5,8 % 

Ibu Rumah Tangga 72,9 % 
Pelajar 7,1 % 
Total 100 % 

                          Sumber : Data Diolah 2010 

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebesar 

72,9%. Profesi sebagai pegawai swasta 10%, selanjutnya profesi sebagai 

pelajar 7,1%, pelajar ini melakukan rawat inap bukan dikarenakan sedang 

mengandung melainkan karena mengalami suatu penyakit yang berkaitan 

dengan masalah kewanitaan (seperti myoma, kista). Profesi sebagai 

wiraswasta sebesar 5,8%, responden sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

sebesar 2,8%. Kemudian responden dengan profesi sebagai pegawai BUMN 

1,4%. Dari informasi diatas dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden 

adalah berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa 

pasien Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang sebagian besar berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga. 
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3.   Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman yang 

dimiliki seseorang tehadap fenomena sosial yang ada disekitar dan juga 

terhadap aktifitas yang dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya 

terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan 

atau aktifitas. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada responden, 

diperoleh data sebagai berikut : 

             Tabel 4.3 

                     Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 

Pendidikan Terakhir 
Responden 

Persentase    
(%) 

SD 4,3 % 
SMP 5,8 % 
SMA 34,2 % 

DIPLOMA (D3) 11,4  % 
S1 38,5  % 
S2 5,8  % 

Total 100   % 
                        Sumber : Data Diolah 2010 

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden mempunyai pendidikan terakhir Perguruan Tinggi (S1) yaitu 

sebesar 38,5%, diikuti oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir 

SMA sebesar 34,2%, selanjutnya responden dengan pendidikan terakhir 

diploma (D3) sebesar 11,4%, sedangkan responden yang mempunyai 

pendidikan terakhir SMP sebesar 5,8% dan responden yang mempunyai 

pendidikan terakhir SD sebesar 4,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat 
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peneliti melakukan penyebaran kuesioner, mayoritas pasien yang ada pada 

saat itu adalah pasien dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi (S1).  

4.   Ruang/kelas Rawat Inap 

Gambaran mengenai ruang/kelas yang dipilih responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Ruang/Kelas 

 
Ruang/Kelas 

 Persentase (%) 
VIP 11,4 % 

I 21,4 % 
II 28,7 % 
III 38,5 % 

Total 100 % 
           Sumber : Data Diolah 2010 
 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memilih 

ruang/kelas III yaitu sebesar 38,5%. Diikuti kelas II sebesar 28,7%, 

selanjutnya kelas I sebesar 21,4%, dan kelas VIP sebesar 11,4%. 

5.   Tingkat Pendapatan Responden 

Tingkat Pendapatan seseorang berpengaruh terhadap pemilihan ruang/kelas 

yang akan dipilih. Pada Tabel 4.5 akan dijelaskan tingkat pendapatan 

responden. 
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     Tabel 4.5 

     Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan  

 
Pendapatan Responden  

 
Persentase    

(%) 
Rp. 500.000    – Rp. 1.500.000 36,2% 
Rp. 1.501.000 – Rp. 2.500.000 28,9% 
Rp. 2.501.000 – Rp. 5.000.000 23,5% 
Rp. 5.000.001 – Rp. 7.500.000 11,4% 

> Rp. 7.500.000 0     % 
Total 100 % 

                              Sumber : Data Diolah 2010 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai 

pendapatan antara Rp.500.000 sampai Rp.1.500.000 yaitu sebesar 36,2%. 

Diikuti oleh responden dengan pendapatan Rp.1.501.000 sampai 

Rp.2.500.000 yaitu sebesar 28,9%, selanjutnya responden dengan pendapatan 

sebesar Rp.2.501.000 sampai Rp.5.000.000 yaitu sebesar 23,5%, dan terakhir 

responden dengan pendapatan Rp.5.000.001 sampai Rp.7.500.000 yaitu 

sebesar 11,4%. 

 

4.3 Hasil Uji Instrumen Data 

Setelah kuesioner disebarkan kepada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu 70 orang, maka selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dan reliabilitas instrument data 

dengan menggunakan program SPSS 14.0 for Windows Evaluation 
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4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Pengujian instrumen penelitian dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya terhadap 70 responden diperoleh hasil bahwa seluruh 

instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid. yang bisa dilihat dari 

nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 (Sugiono, 2003:124). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Variabel Item r Sig Keterangan 
Bukti Fisik (X1) X1.1 0,434 0,000 Valid 

  X1.2 0,452 0,000 Valid 

  X1..3 0,630 0,000 Valid 

  X1.4 0,488 0,000 Valid 

  X1.5 0,621 0,000 Valid 

  X1.6 0,561 0,000 Valid 

  X1.7 0,567 0,000 Valid 

  X1.8 0,543 0,000 Valid 

Keandalan (X2) X2.1 0,604 0,000 Valid 

  X2.2 0,582 0,000 Valid 

  X2.3 0,478 0,000 Valid 

  X2.4 0,690 0,000 Valid 

  X2.5 0,564 0,000 Valid 

Daya Tanggap (X3) X3.1 0,639 0,000 Valid 

  X3.2 0,766 0,000 Valid 

  X3.3 0,650 0,000 Valid 

  X3.4 0,582 0,000 Valid 

Jaminan (X4) X4.1 0,582 0,000 Valid 

  X4.2 0,373 0,001 Valid 

  X4.3 0,539 0,000 Valid 

  X4.4 0,712 0,000 Valid 

  X4.5 0,674 0,000 Valid 

Empati (X5) X5.1 0,686 0,000 Valid 

  X5.2 0,692 0,000 Valid 

  X5.3 0,604 0,000 Valid 
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, 2010 
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4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian instrumen penelitian dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya terhadap 70 responden diperoleh hasil bahwa seluruh 

instrumen penelitian yang dipergunakan adalah reliabel. yang bisa dilihat 

dari koefisien reliabilitas (Alpha Cronbach) lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 

2003:311). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel Alpha 
Tingkat 

Reliabilitas 
Keterangan 

Bukti Langsung (X1) 0,710 Kuat Reliabel 
Keandalan (X2) 0,674 Kuat Reliabel 
Daya Tanggap (X3) 0,740 Kuat Reliabel 
Jaminan (X4) 0,667 Kuat Reliabel 
Empati (X5) 0,678 Kuat Reliabel 

    Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, 2010 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Apabila 

alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel. Dari Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai Alpha 

Cronbach untuk variabel independen (X) yakni Kualitas Pelayanan yang 

terdiri dari Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), 

Jaminan (X4), Empati (X5) memiliki nilai alpha lebih dari 0,6 sehingga 

dikatakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan reliabel. 
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4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dikatakan baik tidak sekedar dilihat dari Goodness of Fit suatu 

model. Model regresi yang baik juga harus bebas penyimpangan asumsi klasik 

(Purwanto, 2007:198). Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari 

model yang dinamis yang dipakai, dalam penelitian ini menggunakan metode 

penaksiran OLS (Ordinary Least Square). Penggunaan metode ini disertai dengan 

asumsi-asumsi yang mendasari. Asumsi-asumsi tersebut yaitu: Uji Normalitas, 

Uji Multikolinieritas, dan Uji Heterokedasitas.  

 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:399). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah 

sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-

masing variabel. Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada 

model yang digunakan. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dicermati 

pada Tabel 4.8 berikut : 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

    Variabel 
Kolmogorov 
Smirnov Z Asymp.Sig. Nilai 

kritis  
Ket. 

Kepuasan (Y) 0,597 0,868 > 0,05 Normal 
Bukti langsung (X1) 0,716 0,684 > 0,05 Normal 

Keandalan (X2) 1,096 0,181 > 0,05 Normal 
Daya Tanggap (X3) 1,058 0,213 > 0,05 Normal 

Jaminan (X4) 1,171 0,129 > 0,05 Normal 
Empati (X5) 1,245 0,090 > 0,05 Normal 

 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, 2010 

Dari hasil uji normalitas dalam tabel 4.8,  

kepuasan memiliki Asymp sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,868 

bukti langsung memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,684 

keandalan memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,181 

daya tanggap memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,213 

jaminan memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,129 

empati memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,090     

Berdasarkan  uraian diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki Asymp.Sig. Kolmogorov Smirnov Z lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki 

data yang berdistribusi normal, ,sehingga dapat dilakukan regresi linier 

berganda.  

Deteksi normalitas juga bisa dilihat dari penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik. Dari pengujian tersebut, diketahui bahwa model 

yang digunakan adalah normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Bagan 4.1 berikut :  
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Bagan 4.1 
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Dependent Variable: KEPUASAN

 

Pada Bagan 4.1 di atas, didapatkan data yang menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normal.   

 

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearritas. Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Dalam penelitian ini diperoleh VIF seperti pada Tabel 4.9 

berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Bukti Langsung (X1) 1,331 Non-multikolinieritas 

Keandalan (X2) 1,573 Non-multikolinieritas 

Daya Tanggap (X3) 1,806 Non-multikolinieritas 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

1,470 

1,235 

Non-multikolinieritas 

Non-multikolinieritas 

               Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, 2010 

 Dari Tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa semua variabel baik X1, X2, X3, 

X4 dan X5 memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji bebas dari multikolinearitas. 

 

4.4.3 Hasil Uji Heterokedasitas 

Dasar untuk pengambilan keputusan ini adalah bahwa apabila pada 

tampilan gambar titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 ada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada bagan 4.2 

berikut :  

 



83 
 

  

                                           Bagan 4.2 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: KEPUASAN

 

Pada Bagaan 4.2 di atas, terlihat titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu dengan jelas, serta tersebar naik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.5 Hasil Analisis Data 

4.5.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, melalui pengaruh Kualitas Pelayanan yang terdiri dari 

Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), 

dan Empati (X5) dengan Kepuasan Pasien (Y). Hasil regresi linier berganda 

dapat dilihat  pada tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10 

  Hasil Analisis Regresi 

 

 
Variabel 

 
Standardized 

Coefficients Beta 
T hitung 

 
Sig. 

 Keterangan 
Bukti Langsung  (X1) 0,469 21.751 0.000 Signifikan 
Keandalan (X2) 0,301 12.861 0.000 Signifikan 
Daya Tanggap (X3) 0,187 7.437 0.000 Signifikan 
Jaminan (X4) 0,272 12.008 0.000 Signifikan 
Empati (X5) 0,201 9.681 0.000 Signifikan 
R = 0.989 
R Square = 0.978 
Adjusted R Square = 0.976 
Fhitung = 560. 535 
Sig F = 0.000 
F table                        = 2.358 

Signifikan apabila sig t < dari 5% 

 

Sumber data : Data primer yang diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, 2010 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 70 
- Dependent Variabel Y 
- * signifikan pada level 5 % 

Variabel tergantung pada regresi ini adalah Kepuasan (Y) sedangkan 

variabel bebasnya yaitu Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya 

Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5). Model regresi berdasarkan 

hasil analisis di atas adalah : 

Y  =  b1X1 +  b2X2  + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Y  =  0,469X1+ 0,301X2 + 0,187X3 + 0,272X4 + 0,201X5  

Tampak pada persamaan tersebut kelima variabel bebas Bukti Langsung 

(X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) 

menunjukkan angka yang signifikan. Adapun interpretasi dari persamaan 

tersebut adalah : 
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1. b1 =  0,469 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Bukti Langsung dan 

Kepuasan Pasien mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan 

Bukti Langsung akan mempengaruhi Kepuasan Pasien, dengan asumsi 

variabel yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

2.   b2 =  0,301 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Keandalan dan Kepuasan 

Pasien mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Keandalan 

akan mempengaruhi Kepuasan Pasien, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

3.   b3 =  0,187 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Daya Tanggap dan Kepuasan 

Pasien mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Daya 

Tanggap akan mempengaruhi Kepuasan Pasien, dengan asumsi variabel 

yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

4.   b4 =  0,272 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Jaminan dan Kepuasan Pasien 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Jaminan akan 

mempengaruhi Kepuasan Pasien, dengan asumsi variabel yang lain tetap 

(X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 
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5.  b5 =  0,201 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Empati dan Kepuasan Pasien 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Empati akan 

mempengaruhi Kepuasan Pasien, dengan asumsi variabel yang lain tetap 

(X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b1 lebih besar 

daripada koefisien b2, b3, b4 dan b5. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel Bukti Langsung (X1) merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap variabel Kepuasan Pasien (Y). Pada Tabel 4.10 

juga menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,989 yang 

berarti R > 0. Hal ini mempunyai arti bahwa antara Kualitas Pelayanan 

dengan Kepuasan Pasien mempunyai tingkat hubungan yang kuat.  

 

 

4.5.2 Koefisien Determinasi 

Nilai Ajusted R Square sebesar menunjukkan bahwa Bukti Langsung (X1), 

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) 

berpengaruh secara simultan terhadap terhadap variabel Kepuasan Pasien 

(Y) sebesar 97,6%. Sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar lima variabel bebas yang diteliti. Variabel-variabel itu 

bisa berupa variabel yang terdapat dalam marketing mix, seperti lokasi, 
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ataupun harga. Indikator-indikator yang ada di variabel kualitas layanan 

juga belum mewakili kepuasan konsumen.      

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk menunjukkan  apakah semua variabel dimensi kualitas pelayanan 

jasa yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F. Berikut ini adalah 

tabel yang menunjukkan  hasil uji F  dan besarnya F tabel dengan Degree of 

Freedom (df) 5,64. 

Tabel 4.11   

 Pengujian Hipotesis Pertama Secara Simultan 

 Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

1 Terdapat pengaruh yang signifikan secara 
serentak dari Variabel Bukti Langsung (X1), 
Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan 
(X4), dan Empati (X5) terhadap tingkat 
Kepuasan 

F       =  560. 535 

Sig F =  0.000 

Ftabel  =  2.358 

Ha tidak ditolak/  

Ho ditolak 

Sumber data : Data Primer yang Diolah  2010. 

Berdasarkan Tabel tersebut untuk hipotesis yang pertama dilakukan 

dengan  Uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh Variabel Bukti 

Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan 

Empati (X5) terhadap tingkat kepuasan. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak 

dengan  ditunjukkan dengan besarnya Fhitung sebesar 560. 535. Nilai ini lebih 

besar dari F tabel (560. 535 < 2.358). Hal  ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang sangat signifikan dari Variabel Bukti Langsung (X1), 
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Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) 

terhadap tingkat Kepuasan. Untuk menunjukkan apakah variabel bebas 

secara parsial (secara individu)  mempunyai pengaruh yang signifikan  

terhadap variabel terikat serta untuk membuktikan variabel manakah yang 

paling dominan  maka digunakan uji t dan koefisien Beta yang telah 

distandarisasi.  Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan  hasil uji t  dan 

besarnya t tabel pada signifikansi 5% dua sisi : 

Tabel 4.12 

 Pengujian Hipotesis Pertama Secara Parsial  

 Hipotesis Alternative (Ha) Nilai Status 

1 Variabel Bukti Langsung berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kepuasan 

t        =   21.751 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.995 

Ha tidak ditolak/ 

Ho ditolak 

2 Variabel Keandalan berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kepuasan 

t        =   12.861 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.995 

Ha tidak ditolak  / 

Ho ditolak 

3 Variabel Daya Tanggap berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kepuasan 

t        =   7.437 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.995 

Ha tidak ditolak / 

Ho ditolak 

4 Variabel Jaminan berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kepuasan 

t        =   12.008 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.995 

Ha tidak ditolak /  

Ho ditolak 

5 Variabel Empati berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat kepuasan 

 

t        =   9.681 

Sig t  =   0.000 

ttabel     =  1.995 

Ha tidak ditolak /  

Ho ditolak 

  Sumber data : Data Primer yang Diolah 2010 

a.   Variabel Bukti Langsung  
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Variabel Bukti Langsung memiliki  nilai tstatistik sebesar 21.751. Nilai ini 

lebih besar  dari t tabel (21.751 > 1.995). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha tidak ditolak atau Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan 

bahwa variabel Bukti Langsung berpengaruh secara  signifikan terhadap 

tingkat Kepuasan. 

b.   Variabel Keandalan 

Variabel Keandalan memiliki  nilai tstatistik sebesar 12.861. Nilai ini lebih  

besar  dari t tabel (12.861 > 1.995). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha tidak ditolak atau Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan 

bahwa variabel Keandalan berpengaruh secara  signifikan terhadap 

tingkat Kepuasan. 

c.   Variabel  Daya Tanggap 

Variabel Daya Tanggap memiliki  nilai tstatistik sebesar 7.437. Nilai ini 

lebih besar dari t tabel (7.437 > 1.995). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha  tidak ditolak atau Ho ditolak. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Daya Tanggap berpengaruh secara  

signifikan terhadap tingkat Kepuasan. 

d.   Variabel Jaminan 

Variabel Jaminan memiliki  nilai tstatistik sebesar 12.008. Nilai ini lebih 

besar dari t tabel (12.008 > 1.995). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha tidak ditolak dan Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan 
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bahwa variabel Jaminan berpengaruh secara  signifikan terhadap tingkat 

Kepuasan. 

e.   Variabel Empati 

Variabel Empati memiliki  nilai tstatistik sebesar 9.681. Nilai ini lebih 

besar dari t tabel (9.681 > 1.995). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha tidak ditolak dan Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan 

bahwa variabel Empati berpengaruh secara  signifikan terhadap tingkat 

Kepuasan. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas adalah yang diwakili oleh variabel Bukti Langsung, Keandalan, Daya 

Tanggap, Jaminan dan Empati  berpengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap kepuasan nasabah, dan secara parsial variabel Bukti 

Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit 

Bersalin Permata Hati Malang.  

 

4.6.2  Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil pengujian juga dapat diketahui juga bahwa variabel 

yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan adalah variabel 

yang ditunjukkan dengan nilai  Koefisien Beta terbesar yaitu sebesar 

0,469. Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993) yaitu : untuk 

menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 
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mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu model regresi linear, 

maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). Koefisien tersebut 

disebut standardized cofficient.  

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

di atas adalah variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya 

Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) berpengaruh secara 

serentak terhadap tingkat kepuasan begitu juga secara parsial dapat 

diketahui bahwa kelima variabel bebas tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadapa tingkat kepuasan. 

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi 

dalam menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis 

korelasi yang diperoleh dari output regresi mengkorelasi pengaruh yang 

diwakili oleh variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya 

Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5)  terhadap tingkat 

Kepuasan diperoleh nilai R2 = 0.978. Angka ini menunjukkan bahwa 

variasi nilai tingkat kepuasan yang dapat dijelaskan oleh persamaan 

regresi yang diperoleh sebesar 98% sedangkan sisanya, yaitu 2%, 

dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. R sebesar 0.989 

artinya pengaruh antara variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), 

Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) terhadap tingkat 

Kepuasan adalah sangat kuat. 

4.7 Pembahasan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pasien yang menggunakan jasa layanan Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima variabel kualitas 

pelayanan yang terdiri dari variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya 

Tanggap (X3), Jaminan (X4), Empati (X5), yang akan berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pasien.  

Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil pada model regresi linier 

berganda diperoleh hasil koefisien beta standardized pada variabel Bukti 

Langsung (X1) lebih besar daripada koefisien variabel yang lain yaitu sebesar 

0,469. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Bukti Langsung (X1) memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pasien dibandingkan dengan variabel 

bebas lain yang diteliti pada penelitian ini.  

Dari hasil tersebut diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang untuk dapat mempertahankan bukti langsung yang diberikan kepada 

pasien rawat inap Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang. Dari hasil uji t 

yang dilakukan diketahui bahwa variabel bukti langsung juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel kepuasan pasien. Dengan kata lain bahwa varibel ini 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan pasien.  

Hal lain yang juga perlu diperhatikan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menunjang kepuasan pasien 

dalam menggunakan jasa rawat inap, karena dari hasil penelitian ini didapatkan 

bahwa kontribusi lima variabel kualitas pelayanan yaitu Bukti Langsung (X1), 

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), Empati (X5) terhadap 
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Kepuasan Pasien (Y) sebesar 97,8%, sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Oleh karena itu pihak Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang hendaknya harus jeli melihat faktor-faktor lain apa saja 

yang kiranya bisa mendukung kepuasaan pasien Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang.  

4.8 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini adalah Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

dalam upaya meningkatkan kepuasan konsumennya diharapkan memperhatikan 

kualitas pelayanan berupa bukti fisik, daya tanggap, jaminan dan empati serta 

faktor-faktor pendukung lainnya untuk meningkatkan kepuasan konsumen, 

sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang akan selalu berorientasi pada kepuasan pasien.  

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia jasa sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien, maka 

strategi yang diterapkan pihak Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang, 

terutama dalam bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun 

strategi yang dapat diterapkan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 

1. Variabel Bukti Fisik (Tangibles) 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antar variabel bukti fisik terhadap kepuasan pasien dalam 

hal ini adalah pasien rawat inap pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 
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(pasien melahirkan) dalam menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh pihak 

Rumah Sakit. Variabel bukti fisik ini terdiri dari beberapa item, yaitu kebersihan 

kamar rawat inap, kebersihan kamar mandi, kebersihan rumah sakit keseluruhan, 

fasilitas tempat parkir, penampilan para petugas, kemutakhiran peralatan 

kedokteran, menu / variasi makanann dan kandungan gizi makanan. 

Kondisi tampilan gedung Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang saat ini 

telah dapat menarik perhatian pasien maupun calon pasien yang ingin dirawat di 

Rumah Sakit ini, sehingga tampilan luar gedung ini menjadi penting dalam 

memberikan kesan pertama untuk menarik pasien baru dan sebagai nilai tambah 

untuk bersaing dengan Rumah Sakit sejenis lainnya. 

Sarana non operasional atau sarana pendukung Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang seperti tersedianya areal parkir yang luas dapat memberikan 

kenyamanan bagi para pasien dan keluarga pasien. Selain itu, layout atau tata 

ruang yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi pasien saat 

dirawat. 

Penampilan para petugas Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang secara 

fisik memberikan kesan yang baik bagi pasien, hal ini dikarenakan selama 

melayani pasien, petugas Rumah Sakit telah berpenampilan serapi dan semenarik 

mungkin. Penampilan petugas Rumah Sakit ini perlu dan penting untuk 

dipertahankan karena merupakan hal pertama yang dilihat oleh pasien. Dengan 

penampilan awal yang baik, maka akan memberikan kesan yang baik terhadap 

pasien, sehingga timbul rasa kagum, simpatik, dan hormat terhadap pasien. 
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Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (tangibles) harus 

tetap dipertahankan oleh Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang karena 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan pasien, hal ini yang akan dilihat 

langsung oleh pasien pertama kali, sehingga pihak Rumah Sakit harus 

mempertimbangkan kualitas dari bukti fisik agar tetap menarik. 

2. Variabel Keandalan (Reliability) 

Variabel keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dalam 

variabel ini terdiri dari beberapa item, yaitu : prosedur penerimaan pasien, jadwal 

kunjungan dokter ahli, jadwal pembersihan kamar rawat inap, kehandalan sistem 

administrasi, kelengkapan jenis pelayanan kesehatan. 

Para petugas / pegawai di Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang harus 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengurus prosedur pelayanan 

penerimaan pasien baru. Menyikapi hal ini, tentunya pihak Rumah Sakit harus 

tetap memastikan bahwa pihak Rumah Sakit bekerja profesional dalam mengurus 

prosedur pelayanan, agar kepuasan pasien tetap terjaga. 

Jadwal kunjungan dokter ahli yang tepat waktu di Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang untuk memeriksa kondisi pasien, misal : memeriksa tensi, 

darah pasien, dsb. Sehingga pasien merasa selalu diperhatikan oleh pihak Rumah 

Sakit dan pasien merasa puas. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak Rumah Sakit 

untuk tetap dapat melayani pasien dengan baik, agar kepuasan pasien tetap 

terjaga. 
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Kehandalan sistem administrasi di Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang 

sangatlah handal dan akurat serta kelengkapan jenis pelayanan kesehatan yang 

ada snagatlah mewadahi, sehingga pasien tidak perlu merasa khawatir, dan 

membuat pasien merasa puas dan percaya terhadap kinerja Rumah Sakit. 

Sehingga nantinya pihak Rumah Sakit harus selalu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh setiap pasiennya. 

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keandalan 

(reliability) harus tetap dipertahankan oleh Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi pasiennya. Untuk 

mempertahankannya pihak Rumah Sakit dapat melakukan dengan cara 

memberikan pelatihan dan pendidikan secara umum kepada para petugas Rumah 

Sakit cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Hal ini dimaksudkan 

untuk menunjukkan kepada pasien bahwa petugas Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang mampu memberikan layanan yang dibutuhkan pasien dengan baik. 

3. Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

Variabel daya tanggap merupakan suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien. Variabel ini terdiri 

dari beberapa item, yaitu : Pelayanan pasien baru, penanganan keluhan pasien, 

perkembangan kesehatan pasien, serta proses pelayanan administrasi pasien. 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang dapat membantu menangani pasien 

serta mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien dengan tepat dan baik. Hal ini 

tentunya dapat menciptakan kepuasan pada pasien, karena saat ini pasien akan 
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merasa senang apabila masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan 

segera oleh pihak Rumah Sakit. 

Selain dapat membantu menangani serta mendengarkan keluhan pasien dengan 

tepat dan baik, ketepatan petugas Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang  

dalam memberikan pelayanan juga dapat memberikan kepuasan bagi pasien. Hal 

ini perlu dipertahankan dan selalu ditingkatkan oleh pihak Rumah Sakit agar 

pasien tetap mendapatkan kepuasan selama dirawat. 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang dengan senang hati membantu 

pasien (keluarga pasien) yang ingin mengetahui perkembangan kesehatan 

kelurganya, hal ini membuat pasien merasa selalu diperhatikan di saat mereka 

membutuhakn bantuan. Pihak Rumah Sakit perlu  mempertahankannya agar 

dapat memenuhi keinginan pasien untuk selalu diperhatikan. 

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel daya tanggap 

(responsiveness) harus tetap dipertahankan oleh Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi pasiennnya. Untuk 

mempertahankannya pihak Rumah Sakit dapat melakukan dengan cara 

memberikan motivasi yang besar agar seluruh petugas Rumah Sakit mendukung 

kegiatan pelayanan kepada pasien secara adil. 

4. Variabel Jaminan (Assurance) 

Jaminan menyangkut pengetahuan dan kemampuan petugas Rumah Sakit untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pasien kepada pihak Rumah Sakit. Variabel ini 

terdiri dari beberapa item, yaitu : keaslian obat yang diberikan, ketepatan 

tindakan medis, ketepata petugas administrasi, keamanan barang-barang pasien. 
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Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang memberikan jaminan keaslian obat 

yang diberikan bahwa obat itu aman dan manjur, sehingga para pasien merasa 

sangat percaya bahwa obatnya aman untuk dikonsumsi. Hal ini menjadi nilai 

lebih bagi pihak Rumah Sakit sendiri, karena dengan memiliki jaminan keaslian 

obat yang sesuai maka akan dapat menciptakan kepercayaan dibenak pasien. 

Kemampuan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang dalam memberikan 

jaminan  keamanan kepada barang-barang pasien terutama kelurga pasien yang 

hendak menjaga menemaninya. Dengan jaminan keamanan yang baik pasien 

merasa aman dan merasa selalu diperhatikan oleh pihak Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang sehinggan merasa puas terhadap kinerja keamanan di 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang.   

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jaminan (assurance) 

harus tetap dipertahankan oleh Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang. 

Pihak Rumah Sakit harus mampu membangun keyakinan pasien dengan cara 

memperlihatkan kinerja sumber daya manusia yang handal serta berwawasan 

luas, dimana hal ini dapat memperkuat image kualitas Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang, sehingga dengan pelayanan yang diberikan, pasien dapat 

percaya dan akan menjadi pasien tetap dalam jangka panjang. 

5. Variabel Empati (Emphaty) 

Variabel empati menyangkut seberapa besar perhatian yang diberikan oleh 

pihak Rumah Sakit kepada pasiennya. Varaiabel ini terdiri dari beberapa item, 

yaitu : perhatian individual, sikap petugas kesehatan, sikap petugas non 

kesehatan. 
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Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan anatar variabel empati terhadap kepuasan pasien dalam 

menggunakan jasa layanan rawat inap pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang. Varaiabel empati ini merupakan bentuk perhatian individual petugas 

Rumah Sakit kepada pasien, berupa bentuk dari sikap cepat tanggap apa yang 

diinginkan oleh pasien. Pihak RS diusahakan untuk mengerti dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pasien. 

Di mata pasien, sikap pegawai Rumah Sakit yang memberikan perhatian 

dengan menjalin hubungan secara interaktif (terus-menerus) kepada pasien 

membuat nasabah merasa lebih dihargai dan merasakan adanya kedekatan antara 

pasien dan pegawai Rumah Sakit. Sikap empati ini memperlihatkan bahwa 

Rumah Sakit memandang pasien bukan hanya sebagai bagian dari pencarian atau 

perolehan keuntungan saja, tetapi juga sebagai kawan atau sahabat. 

Dapat disimpulkan, bahwa variabel empati yang diberikan oleh petugas Rumah 

Sakit Bersalin Permata Hati Malang mampu meningkatkan layanan yang dapat 

memberikan kemudahan serta mampu menciptakan hubungan baik dengan 

pasien dalam jangka panjang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Pengujian secara simultan (bersama-sama) pengaruh dari dimensi kualitas 

pelayanan jasa yaitu: Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan 

Empati terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Bersalin Permata Hati 

Malang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati terhadap 

kepuasan pasien. Sedangkan pengujian secara parsial (individual) didapatkan 

pengaruh yang signifikan dari variabel Bukti Langsung, Keandalan, Daya 

Tanggap,  Jaminan dan Empati terhadap kepuasan pasien.   

b.  Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi ini dapat diketahui bahwa variabel Bukti 

Langsung mempunyai pengaruh dominan diantara keempat variabel bebas 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Bukti Langsung mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap tercapainya kepuasan pasien rawat inap Rumah 

Sakit Bersalin Permata Hati Malang dibandingkan dengan variabel bebas lainnya, 

yaitu Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati. Dengan demikian, maka 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga variabel Daya Tanggap memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pasien dibandingkan keempat variabel 

lainnya, ditolak.  
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Karena variabel kualitas yang terdiri atas variabel Bukti Langsung, Keandalan, 

Daya Tanggap, Jaminan, Empati terhadap Kepuasan Pasien yang memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang, 

maka Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang hendaknya memperhatikan 

kelima variabel kualitas pelayanan tersebut dalam melakukan kebijakan 

pemasaran dan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan pasien 

sehingga akan menghasilkan kepuasan pasien yang maksimal. Caranya pihak 

Rumah Sakit terus meningkatkan kinerja kualitas pelayanannya (baik itu yang 

termasuk dari variabel dependen maupun independen) tidak berhenti di situ saja, 

terus dipertahankan dan ditingkatkan serta membuat suatu terobosan yang 

menarik, agar tercapai kepuasan yang baik antara pihak Rumah Sakit Bersalin 

Permata Hati Malang dengan pasien melahirkan yang dirawat inap di Rumah 

Sakit Bersalin Permata Hati Malang. 

2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel bukti langsung merupakan variabel 

yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien. Variabel bukti langsung 

terdiri dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, sarana dan prasarana yang 

terawat dan bersih, performance para petugas, peralatan dan teknologi yang 

canggih. Oleh karena itu, Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang harusnya 

selalu memperhatikan lingkungan, dan merawat sarana dan prasarana yang 

mendukung timbulnya kepuasan pasien. Yang termasuk dari (item) bukti fisik 
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dalam hal ini adalah: kebersihan kamar rawat inap, kebersihan kamar mandi, 

kebersihan rumah sakit secara keseluruhan, fasilitas temapat parkir, penampilan 

para petugas, kemutakhiran peralatan kedokteran, menu/variasi makanan dan 

kandungan gizi makanan. Oleh karena itu pihak Rumah Sakit Bersalin Permata 

Hati Malang harus terus mempertahankan Variabel bukti fisik ini dan lebih 

baiknya apabila terus ditingkatkan baik itu kebersihannya, bangunan yang megah 

dan akan direnovasi kembali, tata ruang yang dibuat sangat menarik, pihak 

Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang selalu berupaya sebaik mungkin demi 

kepuasan pasien. Karena hal ini yang dilihat oleh pasien pertama kali dengan 

mempertimbangkan kualitas Rumah Sakit itu sendiri. 

3. Peningkatan terhadap faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap 

peningkatan kepuasan konsumen, seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati.    

4. Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Malang harus terus menjaga, 

mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan harus bisa bersaing 

dengan perusahaan pesaing yang juga penawarkan jasa yang sama dengan Rumah 

Sakit Bersalin Permata Hati Malang.  
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Lampiran 1.Statistik Deskriptif 

X11

1 1,4 1,4 1,4

8 11,4 11,4 12,9

19 27,1 27,1 40,0

32 45,7 45,7 85,7

10 14,3 14,3 100,0

70 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X12

2 2,9 2,9 2,9

7 10,0 10,0 12,9

20 28,6 28,6 41,4

26 37,1 37,1 78,6

15 21,4 21,4 100,0

70 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X13

3 4,3 4,3 4,3

13 18,6 18,6 22,9

34 48,6 48,6 71,4

20 28,6 28,6 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X14

12 17,1 17,1 17,1

26 37,1 37,1 54,3

21 30,0 30,0 84,3

11 15,7 15,7 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X15

2 2,9 2,9 2,9

23 32,9 32,9 35,7

31 44,3 44,3 80,0

14 20,0 20,0 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X16

1 1,4 1,4 1,4

4 5,7 5,7 7,1

22 31,4 31,4 38,6

28 40,0 40,0 78,6

15 21,4 21,4 100,0

70 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X17

1 1,4 1,4 1,4

5 7,1 7,1 8,6

20 28,6 28,6 37,1

30 42,9 42,9 80,0

14 20,0 20,0 100,0

70 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X18

3 4,3 4,3 4,3

11 15,7 15,7 20,0

36 51,4 51,4 71,4

20 28,6 28,6 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X21

16 22,9 22,9 22,9

36 51,4 51,4 74,3

18 25,7 25,7 100,0

70 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X22

3 4,3 4,3 4,3

9 12,9 12,9 17,1

39 55,7 55,7 72,9

19 27,1 27,1 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X23

2 2,9 2,9 2,9

20 28,6 28,6 31,4

41 58,6 58,6 90,0

7 10,0 10,0 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X24

7 10,0 10,0 10,0

28 40,0 40,0 50,0

25 35,7 35,7 85,7

10 14,3 14,3 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X25

9 12,9 12,9 12,9

23 32,9 32,9 45,7

23 32,9 32,9 78,6

15 21,4 21,4 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X31

1 1,4 1,4 1,4

15 21,4 21,4 22,9

44 62,9 62,9 85,7

10 14,3 14,3 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X32

4 5,7 5,7 5,7

17 24,3 24,3 30,0

34 48,6 48,6 78,6

15 21,4 21,4 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X33

3 4,3 4,3 4,3

8 11,4 11,4 15,7

41 58,6 58,6 74,3

18 25,7 25,7 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X34

4 5,7 5,7 5,7

15 21,4 21,4 27,1

39 55,7 55,7 82,9

12 17,1 17,1 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X41

5 7,1 7,1 7,1

12 17,1 17,1 24,3

42 60,0 60,0 84,3

11 15,7 15,7 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X42

5 7,1 7,1 7,1

12 17,1 17,1 24,3

40 57,1 57,1 81,4

13 18,6 18,6 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X43

2 2,9 2,9 2,9

18 25,7 25,7 28,6

38 54,3 54,3 82,9

12 17,1 17,1 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X44

3 4,3 4,3 4,3

25 35,7 35,7 40,0

28 40,0 40,0 80,0

14 20,0 20,0 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X45

4 5,7 5,7 5,7

22 31,4 31,4 37,1

31 44,3 44,3 81,4

13 18,6 18,6 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X51

5 7,1 7,1 7,1

12 17,1 17,1 24,3

35 50,0 50,0 74,3

18 25,7 25,7 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X52

2 2,9 2,9 2,9

14 20,0 20,0 22,9

32 45,7 45,7 68,6

22 31,4 31,4 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X53

4 5,7 5,7 5,7

24 34,3 34,3 40,0

32 45,7 45,7 85,7

10 14,3 14,3 100,0

70 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

70 1,00 5,00 3,6000 ,92313

70 1,00 5,00 3,6429 1,02201

70 2,00 5,00 4,0143 ,80744

70 2,00 5,00 3,4429 ,95759

70 2,00 5,00 3,8143 ,78561

70 1,00 5,00 3,7429 ,91185

70 1,00 5,00 3,7286 ,91559

70 2,00 5,00 4,0429 ,78824

70 2,00 5,00 4,0571 ,75921

70 2,00 5,00 3,7571 ,66889

70 2,00 5,00 3,5429 ,86285

70 2,00 5,00 3,6286 ,96566

70 2,00 5,00 3,9000 ,64043

70 2,00 5,00 3,8571 ,82155

70 2,00 5,00 4,0571 ,73987

70 2,00 5,00 3,8429 ,77339

70 2,00 5,00 3,8429 ,77339

70 2,00 5,00 3,8714 ,79712

70 2,00 5,00 3,8571 ,72803

70 2,00 5,00 3,7571 ,82419

70 2,00 5,00 3,7571 ,82419

70 2,00 5,00 3,9429 ,84931

70 2,00 5,00 4,0571 ,79647

70 2,00 5,00 3,6857 ,79021

70

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X22

X23

X24

X25

X31

X32

X33

X34

X41

X42

X43

X44

X45

X51

X52

X53

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Lampiran 2.Uji Validitas 

Correlations

1 ,061 ,144 ,039 ,236* ,117 ,110 ,123 ,434**

,613 ,235 ,746 ,049 ,334 ,366 ,308 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,061 1 ,164 ,120 ,440** ,024 -,059 ,073 ,452**

,613 ,174 ,324 ,000 ,841 ,630 ,547 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,144 ,164 1 ,104 ,324** ,261* ,437** ,341** ,630**

,235 ,174 ,391 ,006 ,029 ,000 ,004 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,039 ,120 ,104 1 ,304* ,348** ,040 ,051 ,488**

,746 ,324 ,391 ,011 ,003 ,743 ,673 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,236* ,440** ,324** ,304* 1 ,114 ,070 ,200 ,621**

,049 ,000 ,006 ,011 ,345 ,565 ,096 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,117 ,024 ,261* ,348** ,114 1 ,297* ,197 ,561**

,334 ,841 ,029 ,003 ,345 ,013 ,102 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,110 -,059 ,437** ,040 ,070 ,297* 1 ,438** ,537**

,366 ,630 ,000 ,743 ,565 ,013 ,000 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,123 ,073 ,341** ,051 ,200 ,197 ,438** 1 ,543**

,308 ,547 ,004 ,673 ,096 ,102 ,000 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

,434** ,452** ,630** ,488** ,621** ,561** ,537** ,543** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

70 70 70 70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X1

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X1

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

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

1 ,269* ,262* ,261* ,101 ,604**

,024 ,028 ,029 ,403 ,000

70 70 70 70 70 70

,269* 1 -,001 ,372** ,089 ,582**

,024 ,995 ,002 ,465 ,000

70 70 70 70 70 70

,262* -,001 1 ,182 ,105 ,478**

,028 ,995 ,133 ,386 ,000

70 70 70 70 70 70

,261* ,372** ,182 1 ,159 ,690**

,029 ,002 ,133 ,190 ,000

70 70 70 70 70 70

,101 ,089 ,105 ,159 1 ,564**

,403 ,465 ,386 ,190 ,000

70 70 70 70 70 70

,604** ,582** ,478** ,690** ,564** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X21

X22

X23

X24

X25

X2

X21 X22 X23 X24 X25 X2

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

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

 

Correlations

1 ,303* ,410** ,085 ,639**

,011 ,000 ,485 ,000

70 70 70 70 70

,303* 1 ,300* ,352** ,766**

,011 ,012 ,003 ,000

70 70 70 70 70

,410** ,300* 1 ,041 ,650**

,000 ,012 ,735 ,000

70 70 70 70 70

,085 ,352** ,041 1 ,582**

,485 ,003 ,735 ,000

70 70 70 70 70

,639** ,766** ,650** ,582** 1

,000 ,000 ,000 ,000

70 70 70 70 70

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X31

X32

X33

X34

X3

X31 X32 X33 X34 X3

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

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

1 -,057 ,165 ,394** ,189 ,582**

,641 ,171 ,001 ,116 ,000

70 70 70 70 70 70

-,057 1 -,082 ,084 ,106 ,373**

,641 ,499 ,489 ,382 ,001

70 70 70 70 70 70

,165 -,082 1 ,231 ,304* ,539**

,171 ,499 ,054 ,011 ,000

70 70 70 70 70 70

,394** ,084 ,231 1 ,317** ,712**

,001 ,489 ,054 ,007 ,000

70 70 70 70 70 70

,189 ,106 ,304* ,317** 1 ,674**

,116 ,382 ,011 ,007 ,000

70 70 70 70 70 70

,582** ,373** ,539** ,712** ,674** 1

,000 ,001 ,000 ,000 ,000

70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X41

X42

X43

X44

X45

X4

X41 X42 X43 X44 X45 X4

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

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

 

Correlations

1 ,241* ,081 ,686**

,045 ,506 ,000

70 70 70 70

,241* 1 ,144 ,692**

,045 ,234 ,000

70 70 70 70

,081 ,144 1 ,604**

,506 ,234 ,000

70 70 70 70

,686** ,692** ,604** 1

,000 ,000 ,000

70 70 70 70

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X51

X52

X53

X5

X51 X52 X53 X5

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

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

X11 pearson Correlation ,434(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X12 pearson Correlation ,452(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X13 pearson Correlation ,630(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X14 pearson Correlation ,488(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X15 pearson Correlation ,621(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X16 pearson Correlation ,561(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X17 pearson Correlation ,567(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X18 pearson Correlation ,543(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X21 pearson Correlation ,604(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X22 pearson Correlation ,582(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X23 pearson Correlation ,478(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X24 pearson Correlation ,690(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X25 pearson Correlation ,564(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X31 pearson Correlation ,639(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 
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  N 70 

X32 pearson Correlation ,766(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X33 pearson Correlation ,650(**) 

  Sig. (2-tailed) 0,00 

  N 70 

X34 pearson Correlation ,582(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X41 pearson Correlation ,582(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X42 pearson Correlation ,373(**) 

  Sig. (2-tailed) 0,001 

  N 70 

X43 pearson Correlation ,539(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X44 pearson Correlation ,712(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X45 pearson Correlation ,674(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X51 pearson Correlation ,686(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X52 pearson Correlation ,692(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 

X53 pearson Correlation ,604(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 70 
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Lampiran 3.Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary

70 100,0

0 ,0

70 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,784 25

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3,6000 ,92313 70

3,6429 1,02201 70

4,0143 ,80744 70

3,4429 ,95759 70

3,8143 ,78561 70

3,7429 ,91185 70

3,7286 ,91559 70

4,0429 ,78824 70

4,0286 ,70137 70

4,0571 ,75921 70

3,7571 ,66889 70

3,5429 ,86285 70

3,6286 ,96566 70

3,9000 ,64043 70

3,8571 ,82155 70

4,0571 ,73987 70

3,8429 ,77339 70

3,8429 ,77339 70

3,8714 ,79712 70

3,8571 ,72803 70

3,7571 ,82419 70

3,7571 ,82419 70

3,9429 ,84931 70

4,0571 ,79647 70

3,6857 ,79021 70

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X21

X22

X23

X24

X25

X31

X32

X33

X34

X41

X42

X43

X44

X45

X51

X52

X53

Mean Std. Deviation N
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Scale Statistics

95,4714 68,369 8,26854 25
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliabilitas Bukti langsung (X1) 

Reliability Statistics

,710 9

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3,6000 ,92313 70

3,6429 1,02201 70

4,0143 ,80744 70

3,4429 ,95759 70

3,8143 ,78561 70

3,7429 ,91185 70

3,7286 ,91559 70

4,0429 ,78824 70

3,7536 ,46963 70

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X1

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

33,7821 17,864 4,22663 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
 

Reliabilitas Keandalan (X2) 

Reliability Statistics

,674 6

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item Statistics

4,0286 ,70137 70

4,0571 ,75921 70

3,7571 ,66889 70

3,5429 ,86285 70

3,6286 ,96566 70

3,8029 ,46500 70

X21

X22

X23

X24

X25

X2

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

22,8171 7,784 2,78999 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Reliabilitas Daya Tanggap (X3) 

Reliability Statistics

,740 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3,9000 ,64043 70

3,8571 ,82155 70

4,0571 ,73987 70

3,8429 ,77339 70

3,9143 ,49249 70

X31

X32

X33

X34

X3

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

19,5714 6,064 2,46245 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Reliabilitas Jaminan (X4) 

Reliability Statistics

,667 6

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item Statistics

3,8429 ,77339 70

3,8714 ,79712 70

3,8571 ,72803 70

3,7571 ,82419 70

3,7571 ,82419 70

3,8171 ,45651 70

X41

X42

X43

X44

X45

X4

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

22,9029 7,502 2,73903 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Reliabilitas Empati (X5) 

Reliability Statistics

,678 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item Statistics

3,9429 ,84931 70

4,0571 ,79647 70

3,6857 ,79021 70

3,8952 ,53701 70

X51

X52

X53

X5

Mean Std. Deviation N

 
 

Scale Statistics

15,5810 4,614 2,14805 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Lampiran 4. Asumsi klasik 

1. Uji Normalitas 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPUASAN

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70 70

3,7536 3,8029 3,9143 3,8171 3,8952 96,1143

,46963 ,46500 ,49249 ,45651 ,53701 8,50156

,086 ,131 ,126 ,140 ,149 ,071

,086 ,131 ,088 ,140 ,094 ,059

-,082 -,117 -,126 -,099 -,149 -,071

,716 1,096 1,058 1,171 1,245 ,597

,684 ,181 ,213 ,129 ,090 ,868

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

X1 X2 X3 X4 X5 KEPUASAN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Regression Standardized Residual
43210-1-2

F
re

q
u

en
cy

30

20

10

0

Histogram

Dependent Variable: KEPUASAN

Mean =8.61E-15�
Std. Dev. =0.963�

N =70
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2. Uji Heteroskedastisitas 
 

Regression Standardized Predicted Value
3210-1-2-3

R
eg

re
ss

io
n

 S
tu

d
en

ti
ze

d
 R

es
id

u
al

4

3

2

1

0

-1

-2

Scatterplot

Dependent Variable: KEPUASAN
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3. Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa

-1,008 1,890 -,534 ,595

8,484 ,390 ,469 21,751 ,000 ,751 1,331

5,508 ,428 ,301 12,861 ,000 ,636 1,573

3,222 ,433 ,187 7,437 ,000 ,554 1,806

5,063 ,422 ,272 12,008 ,000 ,680 1,470

3,181 ,329 ,201 9,681 ,000 ,810 1,235

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: KEPUASANa. 
 

 
 

Collinearity Diagnosticsa

5,952 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,017 18,500 ,00 ,14 ,10 ,00 ,00 ,50

,011 23,792 ,03 ,40 ,05 ,30 ,07 ,14

,009 26,197 ,00 ,03 ,30 ,02 ,68 ,11

,006 30,825 ,53 ,43 ,07 ,28 ,02 ,03

,005 34,698 ,44 ,02 ,48 ,40 ,23 ,22

Dimension
1

2

3

4

5

6

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2 X3 X4 X5

Variance Proportions

Dependent Variable: KEPUASANa. 
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Lampiran 5. Hasil Linier Regresi Berganda 

Variables Entered/Removedb

X5, X2, X4,
X1, X3

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KEPUASANb. 
 

 

Model Summaryb

,989a ,978 ,976 1,31897
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3a. 

Dependent Variable: KEPUASANb. 
 

 

ANOVAb

4875,746 5 975,149 560,535 ,000a

111,339 64 1,740

4987,086 69

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3a. 

Dependent Variable: KEPUASANb. 
 

 
 

Coefficientsa

-1,008 1,890 -,534 ,595

8,484 ,390 ,469 21,751 ,000

5,508 ,428 ,301 12,861 ,000

3,222 ,433 ,187 7,437 ,000

5,063 ,422 ,272 12,008 ,000

3,181 ,329 ,201 9,681 ,000

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KEPUASANa. 
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Collinearity Diagnosticsa

5,952 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,017 18,500 ,00 ,14 ,10 ,00 ,00 ,50

,011 23,792 ,03 ,40 ,05 ,30 ,07 ,14

,009 26,197 ,00 ,03 ,30 ,02 ,68 ,11

,006 30,825 ,53 ,43 ,07 ,28 ,02 ,03

,005 34,698 ,44 ,02 ,48 ,40 ,23 ,22

Dimension
1

2

3

4

5

6

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2 X3 X4 X5

Variance Proportions

Dependent Variable: KEPUASANa. 
 

 
 
 

Residuals Statisticsa

73,1576 113,2611 96,1143 8,40613 70

-1,73858 4,90841 ,00000 1,27028 70

-2,731 2,040 ,000 1,000 70

-1,318 3,721 ,000 ,963 70

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: KEPUASANa. 
 

 
 
 
 
 



Lampiran 6. Kuisioner    
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SKRIPSI PENELITIAN 

MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

KUESIONER 

 

Bapak/ Ibu/ Saudara/I yang kami hormati, 

Kami mengucapkan terimakasih sebelumnya karena anda bersedia berpartisispasi dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian ini diadakan dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai 

salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya 

Malang. Kami menjamin kerahasiaan anda sebagai kode etik penelitian. Untuk itu tidak perlu 

mencantumkan nama dan alamat anda, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas perhatian 

yang anda berikan. 

Chandra S Putra, peneliti 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dijawab dengan sebenarnya dengan cara mengisi 
atau memberi tanda silang pada pada jawaban yang anda pilih.  
 
 
1. Jenis kelamin : 

A. Laki-laki 
B. Perempuan 
 

2. Usia Anda saat ini …..tahun 
A.   15 - 25                  D.  46 - 55                
B.   26 – 35                 E.  > 55 
C.   36 - 45 

3. Jenis pekerjaan Anda saat ini : 
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)              E.   Wiraswasta 
B. TNI / POLRI                  F.   Ibu Rumah Tangga 
C. BUMN                             G.   Pelajar 
D. Pegawai Swasta 
 

4. Jumlah pendapatan Anda atau Suami Anda per-bulan : 
A. < Rp. 500.000 
B. Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 
C. Rp. 1.500.001 – Rp. 2.500.000 
D. Rp. 2.500.001 – Rp. 5.000.000 
E.  Rp. 5.000.001 – Rp. 7.500.000 
F. > Rp. 7.500.000 

 
5. Pendidikan Anda yang terakhir 

A. SD             D. Diploma 
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B. SMP          E. S-1 
C. SMA          F. S-2 
 

6. Ruangan / kelas tempat Anda dirawat : 
A. VIP 
B. Kelas I 
C. Kelas II 
D. Kelas III 

 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

a. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan penilaian anda an beri tanda silang (X), jika 

anda ingin mengganti jawaban persetujuan, anda cukup melingkari tanda silang pada 

pilihan tersebut kemudian memberikan tanda silang baru pada jawaban persetujuan 

yan gakan anda pilih. 

b. Sebelum dikumpulkan periksalah kembali jawaban persetujuan anda, jangan sampai 

ada yang terlewati atau kosong. 

 

 

Kriteria penilaian: 

SS   : Sangat setuju.     Nilai 5 dengan derajat penilaian sangat baik 

S     : Setuju.       Nilai 4 dengan derajat penilaian  baik 

N     : Netral.                 Nilai 3 dengan derajat penilaian  cukup 

TS   : Tidak setuju.     Nilai 2 dengan derajat penilaian  kurang 
 
STS : Sangat tidak setuju.    Nilai 1 dengan derajat penilaian  sangat  
 
 

I. Variabel dimensi kualitas layanan 
  
No.  Pernyataan bentuk-bentuk pelayanan SS S N TS STS 

BUKTI FISIK (TANGIBLES, X1)  
1 Fasilitas yang ada pada kamar rawat inap anda sudah 

mencerminkan ruang / kelasnya 

     

2 Kamar mandi (toilet) yang berada di kamar rawat inap 

anda selalu terjaga kebersihannya 

     

3 Fasilitas umum yang tersedia di rumah sakit ini terawat 

dan terjaga kebersihannya sehingga membuat anda 

merasa nyaman 
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4 Tempat parkir yang tersedia luas, aman, dan nyaman      

5 Penampilan para petugas di rumah sakit terlihat rapi 

dan profesional 

     

6 Peralatan kedokteran yang tersedia di rumah sakit ini 

canggih, modern, dan lengkap 

     

7 Jenis makanan yang di sajikan bagi pasien rawat inap 

tergolong bervariasi atau beraneka ragam 

     

8 Makanan yang disajikan memiliki kandungan gizi yang 

cukup yang di butuhkan tubuh 

     

KEANDALAN (RELIABILITY, X2)  
1 Penjelasan yang di berikan oleh petugas mengenai 

prosedur penerimaan pasiensewaktu anda akan dirawat 

di rumah sakit ini jelas dan mudah di mengerti 

     

2 Jadwal kunjungan paramedis untuk memeriksa kondisi 

perkembangan kesehatan anda tergolong rutin 

     

3 Terdapat dokter ahli yang kompeten di rumah sakit      

4 Sistem administrasi yang ada di rumah sakit ini handal 

dan akurat 

     

5 Jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit 

ini sudah tergolong lengkap dan memadai 

     

DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS, X3) 
1 Pelayanan yang dilakukan petugas dalam melayani 

pasien baru tergolong baik, cepat, efisien, dan tepat 

waktu sesuai dengan yang dijanjikan 

     

2 Petugas selalu siap mendengarkan keluhan yang di 

rasakan oleh pasien dan melakukan apa yang diminta 

dan di inginkan pasien selama sesuai dengan prosedur 

yang berlaku 

     

3 Paramedis yang bertugas selalu memantau 

perkembangan kondisi kesehatan anda setiap waktu 

     

4 Petugas selalu sigap membantu dan menjelaskan bila 

anda menemui kesulitan dalam mengurus administrasi 

     

JAMINAN ( ASSURANCE, X4 ) 
1 Obat yang diberikan membawa pengaruh yang cepat 

terhadap proses kesembuhan anda 

     

2 Petugas selalu tepat dalam memberikan penanganan 

kepada pasien 
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3 Petugas bertindak cepat dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan pasien 

     

4 Petugas terampil dalam memberikan pelayanan 

administrasi pasien 

     

5 Rumah sakit mampu dalam memberikan jaminan 

keamanan kepada barang – barang pasien 

     

PERHATIAN (EMPATHY, X5)  
1 Petugas berusaha untuk mengenali para pasien dengan 

baik 

     

2 Petugas kesehatan dengan penuh perhatian dan 

kesabaran dalam merawat pasien 

     

3 Petugas non kesehatan memberikan yang terbaik dalam 

melayani pengunjung 

     

 
 

II.  Kepuasan pasien rawat inap  
 
No.  Pernyataan bentuk-bentuk pelayanan SS S N TS STS 

KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP (Y)  
1 Tanggapan / penilaian pasien terhadap pelayanan yang 

di berikan Rmah Sakit 

     

 
 
Saran Anda untuk Rumah Sakit Bersalin Permata Hati:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Anda 
 

 


