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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 

Albaqarah : 286 

 

”Those who live sees, those who travel sees more.” 

- Ibnu Batutah – 

 

Islam adalah jalan hidup. 

Hidup cuma sekali, jangan sampai menyesali.  
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ABSTRAK 

 

Rumah sakit islam tersebar diberbagai daerah di Indonesia, sehingga untuk menciptakan 

pelayanan dan pegelolaan sesuai syariah dibuatlah sertifikasi rumah sakit syariah dengan 

maqashid syariah sebagai standar pengelolaan dan pelayanan. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan rumah sakit 

bersertifikasi syariah terhadap maslahah pasien rawat jalan. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis jalur menggunakan aplikasi Smart PLS, ditemukan bahwa 

variabel menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga sosial tidak 

berpengaruh terhadap maslahah pasien. Adapun variabel menjaga keturunan,  menjaga 

harta, dan menjaga lingkungan berpengaruh terhadap maslahah pasien RSI Sultan Agung 

Semarang. 

 

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pelayanan, Maslahah Pasien 

 

 

Islamic hospitals have spread roadly accross the Indonesia. Replacting 

this case to be better able to create a hospital service and management on the 

bases of islamic syariah, certificate of islamic hospital was, therefore, issued 

according to the maqashid syariah as its major standart. This research, 

however, takes a slightly different scrutiny on the influence of maqashid syariah 

in the islamic certified hospital service towards outpatients. 

This research conducted at Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. 

Through employing Smart PLS application, the results indicate two variables 

namely significant and insignificant variable regarding the influence of Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung services towards outpatients. The insignificant 

variable encompasses being faithful, being spiritual, being rasional and being 

social. While the significant variable consists of keeping descendant, keeping 

the belongings and keeping the environment. 

 

Keywords :  Maqashid Syariah, Service, Patients’ problems 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi 

pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, perihal kesehatan digolongkan dalam Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan 

publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Karena itu, pelayanan 

kesehatan harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. 

Kesehatan lingkungan masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih jauh 

dari kata sempurna. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 

2013 ditemukan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

sumber air minum improved di Indonesia adalah sebesar 66,8 persen (perkotaan: 

64,3%; perdesaan: 69,4%). Selain itu, sanitasi juga menjadi masalah penduduk 

Indonesia apalagi di daerah terpencil. Proporsi rumah tangga di Indonesia 

menggunakan fasilitas Buang Air Besar (BAB) milik sendiri adalah 76,2 persen, 

milik bersama sebanyak 6,7 persen, dan  fasilitas umum adalah 4,2 persen. Masih 

terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasiltas BAB/BAB sembarangan, yaitu 

sebesar 12,9 persen. 

Kesehatan lingkungan akan sangat berdampak pada kualitas kesehatan 

masyarakat. Tidak jarang penduduk yang memiliki keluhan kesehatan diakibatkan 

oleh gaya hidup dan kondisi lingkungan yang tidak sehat.  
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Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah telah 

menyediakan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai 

fasilitas yang dapat diakses masyarakat. Salah satu institusi yang menyediakan 

pelayanan kesehatan secara komprehensif adalah rumah sakit.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit menyebutkan bahwa, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa rumah sakit adalah institusi 

yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan terpenuhi jika 

daya tampung rumah sakit juga memadai.  Berdasarkan data dari Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 pada tabel 1.1, terdapat 2.045 rumah 

sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap rumah sakit ini memiliki fasilitas 

dan pelayanan yang untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sebagai produsen 

penyedia jasa, masing-masing rumah sakit bersaing untuk memberikan performa 

terbaik bagi masyarakat. 

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola 
Tahun 2016 

No. Pengelola 
Tahun 2016 

Rumah Sakit Tempat Tidur 

1 Kementerian Kesehatan 14 10494 

2 Pemerintah Provinsi 75 19452 

3 Pemerintah Kab/Kota 564 88.886 

4 TNI/POLRI 161 16.559 

5 Kementerian Lain dan BUMN 66 8.742 

6 Swasta dan Swasta non profit 1.165 112.293 

  Jumlah 2.045 256.426 

Sumber: Ditjen, Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2017  
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Beradasarkan tabel 1.1  ditemukan bahwa pada tahun 2016 terdapat 

256.426 jumlah tempat tidur dari total rumah sakit di Indonesia yang 

merepresentasikan daya tampung rumah sakit umum di seluruh Indonesia. Selain 

rumah sakit umum, terdapat rumah sakit Islam yang juga memberikan pelayanan 

kepada masyarakat Indonesia.  

Allah SWT merupakan penyembuh dari segala macam penyakit. Rumah 

sakit Islam hadir sebagai media dan bentuk ikhtiar dalam penyembuhan yang 

Islami. Dengan penanganan dan pelayanan sesuai ajaran agama Islam 

diharapkan dapat memperolah ridho dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 

SWT: 

 ٨٠َوإِذَا َمِرۡضُت فَُهَو يَۡشِفيِن  

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” 

(Q.S : Asy-Syu’ara (26) : 20) 

Upaya penyembuhan selain ikhtiar berobat ke dokter atau rumah sakit 

adalah dengan meminta kesembuhan dari Allah SWT. Menurut Syakuro (2010), 

dengan adanya santunan keagamaan yang dilakukan oleh rohaniawan diharapkan 

jiwa pasien akan tertanam perasaan tenang dan tentram. 

Agama Islam memberikan batasan-batasan dalam hubungan sesama 

manusia. Lelaki dan perempuan yang bukan mahrom memiliki kewajiban untuk 

tidak melewati batasan-batasan tersebut. Akan dianggap sangat tidak dapat 

diterima jika pasien-pasien dengan jenis kelamin berbeda berada dalam satu 

ruangan yang sama (Bloomer & Al-Mutair, 2013). Adapun interaksi yang 

dibolehkan harus menyertakan orang ketiga yang merupakan mahrom bagi si 

perempuan (Al-Musaimiry, 2010). 
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Melihat aurat dan menyentuh lawan jenis haram dalam Islam. Keharaman 

ini mendapatkan pengecualian pada beberapa keadaan, di antaranya adalah 

bolehnya seorang dokter melihat atau memegang aurat pasiennya untuk 

keperluan proses pengobatan ketika berada dalam kondisi dharurat atau hajat 

yang mengharuskannya (Mansur, 1999). Akan tetapi saat ini telah banyak dokter 

laki-laki dan wanita sehingga akan lebih baik untuk menjauhi mudhorot dengan 

berobat ke dokter sesuai jenis kelamin.  

Rumah sakit yang penyelenggaraannya berdasarkan dengan prinsip 

syariah disebut rumah sakit syariah. Menurut Majelis Upaya Kesehatan Islam 

Seluruh Indonesia MUKISI (2017), Rumah sakit syariah beroperasi dengan 

mengadopsi standar-standar syariah yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Sebelumnya belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang aspek 

syariah dalam pengelolaan dan pelayanan rumah sakit berdasarkan prinsip 

syariah. Banyak rumah sakit Islam yang telah berdiri dan melayani masyarakat 

akan tetapi tidak memiliki standar khusus untuk mengelola dan memberikan 

pelayanan sesuai dengan tujuan syariah.  

dr. Masyhudi (2016) menyimpulkan sebagai berikut. 

Oleh karenanya diperlukan suatu standar atau pedoman bagi 
rumah sakit Islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas 
pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip 
syariah Islam, sehingga rumah sakit Islam dapat memberikan 
jaminan akan adanya pelayanan sesuai syariah, penyelamatan 
akidah Islam dan penerapan manajemen berbasisi syariah.  

Sebagai upaya menciptakan pelayanan rumah sakit Islam sesuai dengan 

tujuan syariah, MUKISI bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk 

menciptakan standar syariah sebuah rumah sakit Islam. Hingga pada tahun 2016 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengesahkan fatwa 
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No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Berdasarkan Prinsip Syariah.  

Standar syariah tentu akan mengedepankan penggunaan produk yang 

halal, suasana yang Islami, dan pelayanan yang sesuai dengan tujuan syariah. 

Obat-obatan dan makanan di rumah sakit pun harus halal serta thoyyib (baik) dan 

akad serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah. Syariah bertujuan 

memelihara manusia dari kerusakan, kehinaan, kekacauan, kebingungan dan 

kezaliman (Natadipurba, 2015).  

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat muslim akan lebih tenang jika 

mengkonsumsi barang dan jasa yang halal serta menjalankan kegiatan yang tidak 

melanggar syariah agar bisa terjauhi dari dosa dan bisa hidup dengan penuh 

berkah. 

Melalui fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah semakin 

menguatkan dan memberikan pengarahan kepada rumah sakit Islam mengenai 

penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini 

memudahkan rumah sakit untuk menciptakan sistem dan pelayanan yang halal 

serta menunjukkan bahwa Indonesia mulai serius dalam menjalankan dan 

mengembangkan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Standar sertifikasi Rumah Sakit Syariah terdiri dari lima bab yang 

diturunkan dari Maqashid syariah. Masing-masing bab dibagi menjadi dua 

kelompok standar yaitu standar manajemen dan standar pelayanan (MUKISI, 

2017).  
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Tabel 1.2 Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Edisi 1436 H 

No. Bab Standar Elemen Penilaian 

1 Hifdz Al-Din 32 108 

2 Hifdz Al-Nafs 6 17 

3 Hifdz Al-Aql 6 18 

4 Hifdz Al-Nasl 2 7 

5 Hifdz Al-Maal 4 11 

Sumber: MUKISI, 2017 

Standar sertifikasi rumah sakit syariah mensyaratkan indikator-indikator 

yang harus dipenuhi oleh rumah sakit syariah. Pada Standar sertifikasi rumah sakit 

syariah edisi ke 2 Tahun 1438 H terdapat 175 elemen penilaian yang mencakup 

berbagai macam aspek yang terdapat di rumah sakit. Oleh karena itu, sebuah 

rumah sakit tentu harus memiliki mutu yang baik untuk menciptakan pengelolaan 

dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Karena pasien 

merupakan konsumen yang harus mendapatkan haknya. Selain itu, menolong 

sesama manusia merupakan kewajiban bagi setiap muslim.  

Sertifikasi Rumah Sakit Syariah memberikan peluang bagi rumah sakit 

Islam sebagai diferensiasi (pembeda) pelayanan yang khas menempatkan 

manusia pada posisi yang sangat tinggi sebagai hamba Allah sekaligus menjadi 

jalan jihad dalam menegakkan syariah Islam (Madjid, 2017).  

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan harus menyediakan pelayanan 

yang dapat memenuhi kepuasan konsumen. Kualitas perawatan kesehatan yang 

baik dipandang menjadi hak pasien dan merupakan tanggung jawab personalia 

rumah sakit (Zineldin, 2006).  

Namun menurut Mulawarman (2018) Kepuasan membentuk presepsi dan 

hal ini akan memposisiskan produk jasa dari rumah sakit tersebut. Karena 

kepuasan adalah bentuk pengukuran kualitas pelayanan terhadap pelanggan, 
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yaitu pasien. Sedangkan memosisikan pasien sebagai pelanggan adalah hal yang 

tidak manusiawi (Mulawarman, 2018). 

Terdapat perbedaan dalam memaknai pasien sebagai pelanggan atau 

bukan. Karena pasien bukan pelanggan yang berlangganan untuk berobat di 

rumah sakit. 

 Menurut Mulawarman (2018): “asumsi seorang pelanggan adalah 

orang yang akan terus-menerus setia dan menggunakan produk atau 

jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan. Jika pasien diasumsikan 

sebagai pelanggan, menunjukkan bahwa pihak rumah sakit 

mengharapkan seorang pasien untuk setia dan menggunakan jasa 

mereka, atau dapat dikatakan secara keras hal ini sama halnya 

dengan mengharapkan untuk pasien atau keluarganya mengalami 

sakit sehingga berobat ke rumah sakit dan membayarkan biaya yang 

menjadikan pendapatan bagi rumah sakit.” 

Terminologi yang lebih tepat untuk menggambarkan manfaat yang 

diperoleh pasien, yaitu maslahah. Chapra menggambarkan secara jelas 

bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan (Shodiq, 

2015). Karena tujuan adanya syariah itu sendiri adalah untuk memberikan 

maslahah kepada manusia. 

Rumah sakit merupakan tempat memberikan pertolongan bagi orang yang 

sakit. Namun di sisi lain, rumah sakit harus menjaga keberlangsungan hidupnya 

dengan cara memperjual-belikan usaha tersebut kepada orang yang sedang sakit 

(Mulawarman et.al : 2018).  

Akan sangat berbahaya apabila rumah sakit berorientasi pada keuntungan 

dan melupakan nilai humanis sebagai tempat menolong orang sakit. Tidak semua 
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orang memiliki cukup uang untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Hal ini 

akan terasa berat bagi orang sakit yang tidak memiliki uang, maka ia tidak bisa 

mendapatkan pertolongan dari rumah sakit 

 Pengelolaan dan pelayanan rumah sakit syariah meliputi berbagai macam 

aspek seperti obat yang digunakan, laundry, makanan, sumber keuangan, akad 

yang digunakan, dan lain-lain. Rumah sakit syariah juga memiliki sistem dan 

kebijakan mengenai pasien yang tidak mampu membayar biaya perawatan. 

Penerapan prinsip syariah ini bukan hanya untuk memenuhi standar akan tetapi 

lebih jauh sebagai bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelayanan kesehatan.  

 Secara global di belahan dunia ini banyak di negara muslim sudah ada dan  

memiliki rumah sakit Islam, akan tetapi belum ada negara yang memberikan 

sertifikasi rumah sakitnya dengan sertifkasi syariah (Sulistiadi dan Rahayu, 2017). 

Salah satu rumah sakit Islam yang telah tersertifikasi syariah adalah Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung yang berada di Semarang. Rumah sakit ini merupakan rumah 

sakit Islam pertama di dunia yang mendapat sertifikasi syariah.  Pada tahun 2017 

RSI Sultan Agung mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI.  

Dr. Masyhudi (dalam Madjid : 2017) merupakan Ketua Umum Majelis 

Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) menyampaikan bahwa 

sertifikat ini merupakan ikhiar bersama rumah sakit Islam dibawah naungan 

MUKISI untuk memberikan pelayanan rumah sakit sesuai Maqashid Syariah yaitu 

dalam kerangka penjagaan agama (hifz al din), jiwa (hifz al nafs), akal (hifzl al aql), 

keturunan (hifzl al nasl) dan harta (hifz al maal). 

Sertifikat ini merupakan wujud kemajuan Indonesia dalam menerapkan 

prinsip syariah pada berbagai sektor. Sertifikasi Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang merupakan langkah awal yang dapat memberi semangat kepada 
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rumah sakit Islam lainnya untuk meningkatkan penerapan berbagai standar dan 

instrumen syariah dan dapat meraih gelar rumah sakit Islam yang bersertifikasi 

syariah.  

RSI Sultan Agung menjadi salah satu anggota MUKISI dan menjadi “pilot 

project” rumah sakit syariah. RSI Sultan Agung telah menerapkan standar dan 

instrumen syariah dalam pengelolaan dan pelayanannya hingga pada tanggal 1 

dzulhijjah 1438 H atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2017 RSI 

Sultan Agung resmi mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI. 

 Sebagai Rumah Sakit berstandar syariah, RSI Sultan Agung harus 

mewujudkan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Selain 

pelayanan yang berkualitas, Rumah Sakit Syariah harus memperhatikan aspek 

syariah dalam operasional pengelolaannya.   

 Indikator yang pertama adalah menjaga agama (hifz al-din). Tujauan dari 

pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan 

syari’at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan 

melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan 

seluruh aspek syari’at lainnya (Yakub 2016). 

 Indikator yang ingin diketahui dari menjaga agama adalah mengenai 

kehalalan dan higenitas makanan, penjagaan aurat pasien dan unsur ikhtilath, dan 

pemberian obat yang tidak mengandung bahan yang tidak diharamkan. 

Maqashid syariah yang kedua adalah menjaga jiwa (hifdz al-nafs). Menurut 

Yakub (2016), Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa 

untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan 

diri. Indikator menjaga diri dapat diimplementasikan dalam pelayanan jenazah 

secara syariah dan penyediaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah. 
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Tujuan syariah yang ketiga adalah menjaga akal (hifdz al-aql). Upaya 

pemeliharan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan 

modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga 

melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal. (Yakub, 2016). 

Memelihara akal dapat diimplementasikan dengan keberadaan perpustakaan atau 

koleksi buku di rumah sakit syariah sebagai media pencerdasan kepada 

stakeholder rumah sakit syariah. 

Menjaga keturunan (hifdz al-nasl) merupakan salah satu tujuan syariah. 

Upaya menjaga keturunan oleh rumah sakit syariah dapat diakukan dengan 

memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara syariah serta memberikan 

pelayanan reproduksi Islami kepada pasien. 

Tujuan kelima dalam maqashid syariah adalah menjaga harta (hifdz al-

maal). Menjaga harta dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan cara pengelolaan 

kas (cash management), pembiayaan, dan investasi bekerja sama dengan 

lembaga keuangan syariah serta rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme 

pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar. 

Menurut Mulawarman et.al (2018) karena perkembangan masyarakat dan 

terdapat fenomena pengabdian bahkan sudah bersifat merusak lingkungan dan 

keadaan masyarakat, terdapat gagasan memperluas maqashid al-syariah dengan 

memelihara lingkungan (hifz al biah) dan memelihara sosial. 

Penelitian ini ingin melihat pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan 

yang diurai dalam setiap kelompok standar pelayanan rumah sakit syariah oleh 

MUKISI terhadap maslahah pasien. Indikator yang digunakan adalah tujuh 

maqashid syariah menurut yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz 
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al-nafs), menjaga akal (hifzl al-aql), menjaga keturunan (hifzl al-nasl), menjaga 

harta (hifz-al maal), Menjaga lingkungan (hifz al biah) dan menjaga sosial. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah yang akan diteliti 

adalah implementasi pelayanan di rumah sakit syariah dan pengaruhnya terhadap 

maslahah pasien. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Maqashid Syariah dalam Pelayanan Terhadap Maslahah 

Pasien (Studi pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin 

dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh maqashid syariah 

dalam pelayanan terhadap masalahah pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh maqashid 

syariah dalam pelayanan terhadap maslahah pasien di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menganalisis pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan rumah 

sakit terhadap maslahah pasien. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis 
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Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi 

pelayanan rumah sakit syariah serta sebagai media belajar penulis 

mengenai rumah sakit syariah, pelayanan syariah, dan maslahah 

pasien.  

b. Rumah Sakit 

Dapat menjadi pengetahuan dan acuan pihak rumah sakit dalam 

hal implementasi pelayanan syariah dan maslahah pasien mereka. 

Sehingga pihak rumah sakit dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan mereka untuk para pasien. 

c. Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat 

tentang pelayanan syariah sehingga diharapkan masyarakat 

mendapat referensi dalam memilih institusi pelayanan kesehatan. 

d. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi acuan penelitian lanjutan terutama 

yang berkaitan dengan implementasi pelayanan rumah sakit 

syariah terhadap maslahah konsumen.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Maqashid Syariah 

 Menurut Sodiq (2015) Maqashid Syariah merupakan susunan dari dua kata 

yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari 

maqshud yang artinya keinginan, tujuan, dan kehendak. Maqshud sendiri 

merupakan derivasi dari kata qashada yang berarti bermaksud atau menghendaki. 

Sedangkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber 

kehidupan. Secara terminologis syariah adalah aturan yang berasal dari Allah 

SWT dan disampaikan lewat Rasul-Nya untuk diterapkan pada manusia dalam 

keseluruhan kehidupan (Natadipurba, 2015). 

Tujuan syariah atau dikenal dengan maksud-maksud syariah (maqashid 

syariah) adalah untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah SWT sebagai 

pembuat aturan (Natadipurba, 2015). 

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat 

dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan 

sembarangan (sungguh Mahasuci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah 

mensyariatkan perundang-undangan islam untuk tujuan-tujuan besar dengan 

kemashlahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga 

kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi (Jauhar, 

2009). 

Konsep maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Imam 

haramain (guru al-ghazali dan direktur Ma’had Nizamiyah wafat 478 h.) dan 

diteruskan oleh al-ghazali (w. 505h.), konsep tersebut kemudian dikembangkan 

oleh seorang ulama bermazhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama as-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Syatibi (w. 790 h.) yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwafaqat Fi ushul as-

Syariah (Sodiq, 2015). 

Konsep maqashid syariah menurut Imam As-Syatibi terbagi menjadi tiga 

yitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Adapun maqashid syariah menurut Al-Imam 

Ghazali terbagi menjadi lima tujuan yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga 

jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifzl al-aql), menjaga keturunan (hifzl al-nasl) dan 

menjaga harta (hifz-al maal) serta dua maqashid syariah menurut FORDEBI yaitu 

menjaga sosial dan menjaga lingkungan. 

2.1.1 Maqashid Syariah Menurut Imam As-Syatibi 

 Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi 

ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat 

syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat (Mayangsari 

R dan Noor, 2014). 

 Maqashid syariah menurut Imam As-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Mayangsari dan Noor (2014). Djawas 

(2015) menjabarkan maqashid syariah menurut Imam As-Syatibi adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang 

harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan 

ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk 

dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. 

Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat 

hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain 

adalah untuk memelihara lima pokok diatas. 
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2. Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 

namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala 

kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd 

al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam 

terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan 

beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya 

mendapat kesulitan dalam menjalankan perintahperintah taklif. Misalnya, 

Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam 

jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga 

halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat 

adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini. 

3. Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima 

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap, halhal yang merupakan kepatutan menurut 

adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis 

al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan 

bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. 

Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika 

dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, 

berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga 

penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan 

skunder. 

2.1.2 Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali 

1. Menjaga agama (hifz al-din) 
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Tujauan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri 

ke dalam agama Allah dan syari’at yang terdapat dalam agama 

tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW 

yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek 

syari’at lainnya (Yakub, 2016). 

 Menjaga agama adalah hal yang krusial karena berhubungan 

dengan iman kepada Allah SWT. Jika manusia senantiasa berpegang 

teguh dalam agama Allah, maka kita akan dijauhkan dari kekufuran 

dan Allah SWT akan senantiasa menolong dan memberikan kebaikan 

kepada manusia. Allah berfirman: 

ِسِريَن   ِم ِديٗنا فَلَن يُۡقبََل ِمۡنهُ َوُهَو فِي ٱۡۡلِٓخَرةِ ِمَن ٱۡلَخَٰ ۡسلََٰ  ٨٥َوَمن يَۡبتَغِ َغۡيَر ٱۡۡلِ

Artinya : maka barang siapa mencari agama selain Islam, dia 

tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang 

merugi. (Q.S Ali Imran (3) : 85) 

2. Menjaga jiwa (hifz al-nafs) 

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak 

ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti 

larangan membunuh dan adanya qishash sebagai upaya preventif 

terjadinya tindak pembunuhan (Yakub, 2016) 

Allah SWT melarang kita untuk menjerumuskan diri sendiri dan 

orang lain ke dalam kerusakan. Allah SWT berfirman: 

َ يُِحبُّ ٱۡلمُ   إِنه ٱَّلله
ِ َوََل تُۡلقُواْ بِأَۡيِديُكۡم إِلَى ٱلتهۡهلَُكِة َوأَۡحِسنُٓواْْۚ ۡحِسنِيَن  َوأَنِفقُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

١٩٥ 

Artinya: dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam 

kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 
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baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah (2) : 195) 

3. Menjaga akal (hifzl al-aql) 

Menurut Yakub (2016) memelihara akal merupakan salah satu 

tujuan dari syari’at islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat 

taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharan akal ini terlihat 

dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling 

utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga 

melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal. 

Allah SWT berfirman: 

ُم ِرۡجٞس م ِ  ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنهَما ٱۡلَخۡمُر َوٱۡلَمۡيِسُر َوٱۡۡلَنَصاُب َوٱۡۡلَۡزلََٰ ۡن َعَمِل يََٰ

ِن فَٱۡجتَنِبُوهُ لَعَلهُكۡم تُۡفِلُحوَن    ٩٠ٱلشهۡيَطَٰ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi 

nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 

kamu beruntung. (Q.S Al-Maidah (5) : 90) 

4. Menjaga keturunan (hifzl al-nasl) 

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari’at 

islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai 

dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan 

yang menata hubungan suami istri yang sah secara syar’iy (Yakub, 

2016). 

 Allah SWT melarang umat muslim untuk berbuat zina, bahkan 

untuk mendekatinya pun dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana 

firman-Nya: 
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ِحَشٗة َوَسآَء َسبِيٗٗل   ٰٓۖٓ إِنههُۥ َكاَن فََٰ نَىَٰ  ٣٢َوََل تَۡقَربُواْ ٱلز ِ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu 

sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang 

buruk. (Q.S Al-Isra (17) : 32) 

5. Menjaga harta (hifz-al maal) 

Memelihara harta yang dimaksud adalah terperliharanya hak-hak 

seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman (Yakub, 

2016). Allah SWT berfirman: 

اِم ِلتَأۡ  ِطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إِلَى ٱۡلُحكه لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبََٰ ۡثِم َوََل تَۡأكُلُٓواْ أَۡمَوَٰ ِل ٱلنهاِس بِٱۡۡلِ ۡن أَۡمَوَٰ ُكلُواْ فَِريٗقا م ِ

 ١٨٨َوأَنتُۡم تَۡعلَُموَن  

 Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu 

dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap 

dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2) : 188) 

2.1.3 Maqashid Syariah dalam Pelayanan Rumah Sakit 

 Islam merupakan agama yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek 

kehidupan. Allah memerintahkan manusia untuk menjalankan islam secara 

keseluruhan, Allah SWT berfirman: 

ِنْۚ إِنههُۥ لَكُ  ِت ٱلشهۡيَطَٰ هبِعُواْ ُخُطَوَٰ ۡلِم َكآفهٗة َوََل تَت ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس ِ بِيٞن  يََٰ  ٢٠٨ۡم َعُدو ٞ مُّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam islam 

secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (Q.S : Al-Baqarah (2) 

: 208) 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, umat 

muslim harus berislam secara keseluruhan. Bukan hanya bagian ibadah, 
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akan tetapi ketentuan lain seperti mengonsumsi barang atau jasa yang halal 

dan hubungan dengan sesama manusia harus sesuai dengan syariat. 

Perwujudan pelayanan kesehatan sesuai standar syariah diwujudkan 

dalam sertifikasi rumah sakit syariah oleh DSN-MUI. Standar Sertifikasi Rumah 

Sakit Syariah terdiri dari lima bab yang diturunkan dari Maqashid syariah. Masing-

masing bab dibagi menjadi dua kelompok standar yaitu Standar Manajemen dan 

Standar Pelayanan (MUKISI, 2017). 

Standar sertifikasi rumah sakit syariah (edisi 2 1438 H) pada kelompok 

standar pelayanan syariah adalah sebagai berikut: 

1. Penjagaan Agama (Hifdz Ad-din) 

a. Rumah sakit menetapkan Standar Prosedur Operasional 

Penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien. 

b. Rumah sakit melengkapi standar transportasi dengan media audio 

atau video islami. 

c. Rumah sakit menetapkan asesmen spiritual bagi pasien untuk 

mendapatkan data keagamaan pasien. 

d. Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap 

Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan tahap terminal. 

e. Rumah sakit manjamin kehalalan, higienitas, kemanana makanan 

dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien. 

f. Rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat 

pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan memelihara unsur 

ikhtilath. 

g. Rumah sakit menjamin upaya pelayanan anestesi dan bedah 

sesuai syariah. 

h. Rumah sakit menyediakan upaya pelayanan penatalaksanaan 

ruqyah syar’iyah. 
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i. Rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung 

unsur bahan yang diharamkan. 

j. Rumah sakit melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian 

obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam. 

k. Petugas rumah sakit memberikan obat kepada pasien disertai 

penyampaian pesan-pesan agama. 

l. Rumah sakit memberikan bimbingan rohani islam kepada pasien. 

m. Rumah sakit memberikan pelayanan pendampingan pasien yang 

mempunyai permintaan khusus. 

n. Rumah sakit memberikan pelayanan pada akhir kehidupan. 

o. Rumah sakit memberikan pendidikan keislaan kepada pasien dan 

keluarga mengenai proses penyembuhan penyakit. 

2. Penjagaan Jiwa (Hifdz al-nafs) 

a. Rumah sakit memberikan pelayanan jenazah secara syariah. 

b. Rumah sakit memberikan pelayanan penatalaksanakan nyeri 

secara syariah. 

c. Pengadaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah. 

3. Penjagaan Akal (Hifdz al-aql) 

a. Rumah sakit melaksanakan mandatory training keagamaan bagi 

seluruh staf. 

b. Rumah sakit menyediakan perpustakaan yang memuat literatur 

islam. 

c. Penyelesaian keluhan, konflik atau perbedaan pendapat secara 

syariah. 

d. Pendidikan dan pelatihan membantu pemenuhan kesehatan 

secara Islami yang berkelanjutan dari pasien. 

e. Edukasi keislaman kepada pengunjung. 
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4. Penjagaan Keturunan (Hifdz al-nasl) 

a. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi 

secara syariah. 

b. Rumah sakit memberikan pelayanan reproduksi Islami. 

5. Penjagaan Harta (Hifdz al-mal) 

a. Rumah sakit dalam pengelolaan kas (cash management), 

pembiayaan, dan investasi bekerja sama dengan lembaga 

keuangan syariah. 

b. Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan 

pasien yang tidak mampu membayar. 

c. Rumah sakit menetapkan standar operasional untuk mengetahui 

salah penghitungan billing. 

Namun pada perkembangan pemikiran kontemporer, saat ini terdapat 

pendapat mengenai maqashid syariah yang ditambahkan menjadi tujuh maqashid 

syariah, yaitu menjaga sosial dan menjaga lingkungan. Menurut Mulawarman et.al 

(2018) karena perkembangan masyarakat dan terdapat fenomena pengabdian 

bahkan sudah bersifat merusak lingkungan dan keadaan masyarakat, terdapat 

gagasan memperluas maqashid al-syariah dengan memelihara lingkungan (hifz al 

biah) dan memelihara sosial. 

2.2 Pelayanan Kesehatan  

Sesuai dengan fokus pada penelitian ini adalah mengenai pelayanan di 

rumah sakit maka berikut ini akan dipaparkan landasan teori mengenai pelayanan 

kesehatan. 

2.2.1 Pengertian Pelayanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan adalah 

kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Rumah 
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sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kepada 

pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. 

Menurut Lupiyoadi (2016), perbedaan utama antara penghasil produk 

berupa barang dan perusahaan penghasil jasa adalah pada strategi 

pemasarannya, di mana jasa lebih dituntut memberikan kualitas yang optimal dari 

layanan pelanggannya. 

Kualitas pelayanan dapat dibangun dan diperbaiki seiring berjalannya 

operasional perusahaan. Kualitas pelayanan berhubungan dengan objek dari 

pelayanan tersebut yaitu pelanggan perusahaan. Sehingga sangat penting 

mengetahui presepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan.  

Menurut Satrianegara (2014), ukuran mutu pelayanan yang sering dijumpai 

di berbagai kajian, yaitu sebagai berikut. 

1. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur. 

2. Petugas palayanan memiliki kompetensi yang diperlukan. 

3. Tidak bertentangan dengan kode etik. 

4. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan, memuaskan 

petugas pelayanan. 

5. Pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga penedia layanan. 

2.2.2 Pelayanan Kesehatan 

 Organisasi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas 

merupakan salah satu jenis organisasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat 

umum (Satrianegara, 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit,  pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. 

 Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan utama karena berhubungan 

langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan pelayanan 

kesehatan harus diperhatikan oleh institusi pelayanan kesehatan karena 

pelayanan merupakan inti dari institusi tersebut. Selain memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas sebagai bentuk produk yang dipasarkan, memenuhi 

kebutuhan kesehatan merupakan bentuk tolong menolong antara sesama 

manusia.  

Satrianegara (2014) menyebutkan bahwa, dalam pelayanan kesehatan 

dibagi menjadi dua elemen dasar mutu yaitu sebagai berikut. 

1. Layanan teknik (technical care) yaitu penerapan ilmu dan teknis bagi 

kedokteran atau ilmu kesehatan lainnya ke dalam penanganan 

masalah kesehatan. 

2. Layanan interpersonal (interpersonal care) yaitu manajemen interkasi 

sosial dan psikososial antara pasien dan praktisi kesehatan lainnya 

misalnya dokter dan perawat, serta kenyamana seperti ruang tunggu 

yang menyenangkan, ruang periksa yang  nyaman, dan lain-lain.  

 Kualitas pelayanan kesehatan harus dijaga agar dapat memperolaeh 

loyalitas pelanggan. Meehan et al. (2002) menyebutkan bahwa, memahami 

evaluasi rawat inap dari kualitas kinerja pelayanan rumah sakit akan meningkatkan 

hasil dari pelayanan kesehatan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan, 

oleh karena itu, jumlah pasien yang puas akan meningkat dan pasien akan terus 

mengunjungi rumah sakit. 

Satrianegara (2014) menyebutkan bahwa. 

Program menjaga mutu dapat diartikan sebagai suatu upaya yang 
dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan 
terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu 
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pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, 
menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai 
kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan 
menyusun saran-saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu 
pelayanan. 

Menurut Satrianegara (2014), ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam 

pendekatan untuk mencapai pelayanan prima melalui peningkatan mutu 

pelayanan, yaitu sebagai berikut. 

1. Pelanggan dan harapannya. Harapan pelanggan mendorong upaya 

peningkatan mutu pelayanan. Organisasi pelayanan kesehatan 

mempunyai banyak pelanggan potensial. Harapan mereka harus 

diidentifikasi dan diprioritaskan dan diprioritaskan dan membuat 

kriteria untuk menilai kesuksesan. 

2. Perbaikan kerja. Bila harapan pelanggan telah diidentifikasi, langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasi dan melaksanakan kinerja staf 

dan dokter untuk mencapai konseling, adanya pengakuan, dan 

pemberian reward. 

3. Proses perbaikan. Proses perbaikan juga penting. Sering kali kinerja 

disalahkan karena masalah pelayanan dan ketidakpuasan pelanggan 

pada saat proses itu sendiri tidak dirancang dengan baik untuk 

mendukung pelayanan. Dengan melibatkan staaf dalam proses 

pelayanan, maka dapat mengidentifikasi masalah proses yang dapat 

memengaruhi kepuasan pelanggan, mendiagnosis penyebab, 

mengidentifikasi, dan menguji pemecahan atau perbaikan. 

4. Budaya yang mendukung perbaikan terus-menerus. Untuk mencapai 

pelayanan prima diperlukan organisasi yang tertib. Itulah sebabnya 

perlu untuk memperkuat budaya organisasi, sehingga dapat 

mendukung peningkatan mutu. Untuk dapat melakukannya, harus 

sejalan dengan dorongan peningkatan mutu pelayanan terus menerus. 
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Manajemen kesehatan merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dioperasionalkan dan terus dikembangkan dalam organisasi kesehatan di 

Indonesia seperti pada Kantor Dinas Kesehatan di provinsi dan di daerah, rumah 

sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan atau organisasi kesehatan lainnya yang 

dikelola oleh pemerintah atau masyarakat (Satrianegara, 2014). 

 Berdasarkan definisi Fatwa DSN MUI Pelayanan Rumah sakit adalah 

pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau 

membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  

2.2.3 Pelayanan Kesehatan dalam Islam 

 Pelayanan yang Islami berarti mewujudkan tata laksana yang khas rumah 

sakit Islam dan dapat terciptanya sinergi antara fungsi rumah sakit dan pribadi 

(para karyawan dan pasien), dengan menjadikan semangat bekerja sebagai 

bagian dari ibadah (Sahal Mahfudz, 2011: 65). 

Pelayanan Kesehatan Islami merupakan segala bentuk pengelolaan 

kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan  yang dibingkai dengan kaidah-

kaidah Islam (Sunawi, 2012).  

Praktek pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bagian kecil dari 

pelajaran dan pengalaman akhlaq (Rusdi Lamsudin, 2002). Karena pelayanan 

berhubungan langsung antara manusia dengan manusia atau makhluk lainnya.  

Melakukan pelayanan yang baik berkaitan dengan perintah Allah SWT 

terhadap manusia untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain, karena jika kita 

berperilaku kasar maka orang lain akan menjauhi kita. Hal ini termaktub dalam 

surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi: 

ِ ِلنَت لَُهۡمٰۖٓ َولَۡو ُكنَت فَظًّا غَِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَضُّ  َن ٱَّلله واْ ِمۡن َحۡوِلَكٰۖٓ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡستَۡغِفۡر لَُهۡم فَبَِما َرۡحَمٖة م ِ

ِليَن   َ يُِحبُّ ٱۡلُمتََوك ِ ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١٥٩َوَشاِوۡرُهۡم فِي ٱۡۡلَۡمِرٰۖٓ فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكهۡل َعلَى ٱَّلله
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Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 

lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 

bertawakal.” (Q.S : Ali Imran (3) : 159) 

Jusuf Saleh Bazed dan M. Jamaluddin Ahmad (2007) menyebutkan bahwa 

setidaknya ada 4 konsep atau karakteristik utama dalam pelayanan yang Islami, 

yaitu : rabbaniyah, akhlaqiyah, waqi’iyah dan insaniyah. 

Menurut Mulawarman et.al (2018) jika mau mengaca dan mengambil 

inspirasi dari rumah sakit di masa keemasan islam, maka ada 7 (tujuh) karakteristik 

rumah sakit yang menggambarkan kekhasan pelayanan sebuah rumah sakit 

islam, yaitu 

1. Rumah sakit islam memberikan pelayanan kepada semua orang tanpa 

membedakan warna kulit, agama, serta strata sosial. Rumah sakit islam 

dikelola oleh pemerintah, dan direktur rumah sakit biasanya adalah seorang 

dokter. Yang paling penting adalah adanya kerja sama yang baik antardokter 

dalam penanganan pasien meskipun mereka berbeda agama. 

2. Rumah sakit islam menerapkan pemisahan bangsal untuk pasien laki-laki dan 

perempuan, juga pemisahan ruang rawat antara pasien penyakit menular dan 

pasien lainnya. 

3. Adanya pembagian tugas perawat, di mana perawat laki-laki bertugas 

merawat pasien laki-laki dan perawat perempuan merawat pasien 

perempuan. 
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4. Rumah sakit islam juga sangat memerhatikan kamar mandi dan pasokan air 

dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi sehat ataupun sakit, shalat tetap 

merupakan sebuah kewajiban. Untuk memebuhi kebutuhan itu, rumah sakit 

menyediakan air yang melimpah difasilitasi dengan fasilitas kamar mandi. 

5. Rumah sakit islam membatasi praktik dokter hanya untuk dokter-dokter yang 

berkualitas diizinkan untuk mengobati pasien di rumah sakit. 

6. Rumah sakit islam besar dan terkemuka memiliki perpustakaan lengkap 

dengan koleksi buku-buku terbaru, selain juga dilengkapi dengan auditorium 

untuk pertemuan dan perkuliahan. Perumahan dan mes-mes untuk 

mahasiswa dan kedokteran serta staf rumah sakit juga dibangun dalam 

kompleks rumah sakit. 

7. Rumah sakit islam menyimpan data pasien dan rekam medisnya. Hingga saat 

ini aktivitas penyimpanan data dan rekam medis pasien masih digunakan oleh 

rumah sakit yang ada di seluruh dunia. 

Ketentuan pelayanan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah menurut 

fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut: 

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (stakeholders) wajib 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.  

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan 

Praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang 

berlaku.  

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa 

memandang ras, suku, dan agama.  
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4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan 

ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

transparan dan berkualitas.  

5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam 

membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.  

6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual 

keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.  

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan 

prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.  

8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak 

karimah.  

9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm 

dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.  

10. Rumah Sakit waj ib memiliki Dewan Pengawas Syariah. 

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia 

terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (al-

masa'il al-fiqhiyah al-waqi 'iyah al-thibbiyah).  

12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib 

dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan 

shalat bagi yang sakit).  

13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit. 

2.3 Teori Maslahah  

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan 

antara Syariat Islam dengan kemaslahatan (Shodiq, 2015). Karena tujuan adanya 

syariah itu sendiri adalah untuk memberikan maslahah kepada manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid 

mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari’) adalah tahqiq 

masalih al-khalqi (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-

kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid (Mayangsari dan 

Noor, 2014). 

Menurut Rosyadi (2013) secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: 

manfa‘ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut al-Syatibi 

yang dimaksud dengan al-maslahah  dalam pengertian syari’ mengambil manfaat 

dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, 

tapi dalam rangka memelihara hak hamba (Mayangsari dan Noor, 2014). 

Djawas (tanpa tahun) menyebutkan dalam dari segi keberadaan maslahah 

dalam persfektif hukum syara', maslahah terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu;  

a. Maslahahal-mu'tabrah yaitu maslahah yang didukung oleh syara'. Maksudnya 

ada petunjuk dari Syari', baik langsung atau tidak langsung yang memberikan 

penunjuk pada adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkkan 

hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada maslahah, 

misalnya adanya larangan mendekati perempuan yang sedang haidh dengan 

alasan haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahah karena menjauhkan 

diri dari kerusakan atau penyakit. Maslahah ini didukung oleh nash QS. Al-

Baqarah (2): 22. 

b. Maslahahal-Mulghah (maslahah yang ditolak), yaitu maslahah yang dianggap 

baik oleh akal, tetapi bertentangan dengan ketentuan nash. Contoh yang 

umumnya dikemukakan oleh ushuliyyun pada kategori ini adalah adanya 

seorang raja (orang kaya) yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu 

mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Seorang mufti dari 

Andalusi yang bermazhab maliki memberi hukuman dengan disuruh berpuasa 
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dua bulan berturut-turut, karena sanksi inilah yang akan membuatnya jera. 

pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan 

tujuan Syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam 

melakukan pelanggaran. Namun sankasi ini bertentangan dengan nash 

karena dalam nash hukumannya adalah secara berturut-turut memerdekakan 

seorang hamba sahaya, memberi makan orang miskin, kalau tidak sanggup 

baru sanksinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. 

c. Maslahah al-Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan 

dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk 

syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang 

menolaknya. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Syakuro (2010) dengan judul “Pengaruh 

Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-prinsip Syariah pada Rumah Sakit Islam 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada RSI Sultan Agung Semarang)” 

menggunakan lima indikator pelayanan dengan prinsip syariah yaitu aspek 

penerimaan, perhatian, komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab. Hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pelayanan 

dengan prinsip syariah terhadap kepuasan pelanggan. 

 Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hafid (2016) dengan 

judul Pengaruh Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kepuasan 

Pasien pada RS Ibnu Sina Makassar. Penelitian ini menggunakaan variabel 

rabbaniyah, akhlaqiyyah, waqi,iyyah, dan insaniyah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel rabbaniyah, 

akhlaqiyyah, waqi,iyyah, dan insaniyah dengan kepuasan pasien. 
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 Sunawi (2012) menelriti mengenai konsep pelayanan kesehatan islami di 

rumah sakit yang dilakukan di RSI Surakarta. Bidang pelayanan islami yang diteliti 

oleh Sunawi berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Syakuro. Bidang yang 

diteliti Sunawi dalam perilaku melayani, pembiayaan dalam pengobatan, 

pengelolaan administrasi data pasien, dan lingkungan fisik. Penelitian ini 

mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan di RSI Surakarta mengaplikasikan 

empat karakter: Rabbaniyah, Akhlaqiyah, al Waqi'iyah dan insaniyah. Selain itu, 

RSI Surakarta menerapkan empat pelayanan islami: al yusru, al tadarruj, al ihsan, 

dan mardhatillah. Secara umum RSI Surakarta telah menerapkan pelayanan 

secara islami pada empat bidang pelayanan alan tetapi belum dilakukan secara 

keseluruhan. 

 Zailani, et. Al (2017) meneliti mengenai kepuasan wisatawan muslim 

terhadap rumah sakit islam di Malaysia. Penelitian ini menggunakan praktik halal 

dokter, praktik halal perawat, dan praktik halal rumah sakit sebagai indikator 

pelayanan rumah sakit. Penelitian ini menemukan bahwa praktik halal dokter dan 

rumah sakit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku dan 

kepuasan terhadap pelayanan medis. Namun praktik halal perawat tidak memiliki 

dampak yang signifikan. Sebagai tambahan, praktik halal rumah sakit adalah satu-

satunya praktik yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan 

wisatawan kesehatan melalui perilaku. 

 Pengaruh pelayanan rumah sakit terhadap kepuasan pasien juga diteliti 

oleh Supartiningsih (2016). Supartiningsih menggunaka lima aspek yaitu tampilan 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Lima aspek ini merupakan 

aspek yang paling umum digunakan dalam menggambarkan pelayanan. Hasil dari 

penetilian ini mengemukakan bahwa variabel bukti fisik mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan, variabel keandalan berpengaruh positif dan signifikan, 
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variabel daya tanggap memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, variabel 

jaminan memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan variabel empati memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pasien.  

 Penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel Metode Hasil 

Alek Abdan 
Syakuro (2010) 

Pengaruh 
Peningkatan 
Pelayanan 
dengan Prinsip-
prinsip Syariah 
pada Rumah 
Sakit Islam 
terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
(Studi Kasus 
pada RSI 
Sultan Agung 
Semarang) 

Pelayanan 
dengan 
prinsip-
prinsip 
syariah, 
kepuasan 
pelanggan 

Analisis 
deskriptif 
dengan 
menggunak
an 
pendekatan 
kuantitatif. 

Secara simultan 
pelayanan dengan 
prinsip syariah 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan 
pasien. 

Hikmah Pratiwi 
Hafid (2016) 

Pengaruh 
Pelayanan 
dengan Prinsip-
Prinsip Syariah 
terhadap 
Kepuasan 
Pasien pada 
RS Ibnu Sina 
Makassar 

rabbaniyah, 
akhlaqiyyah, 
waqi,iyyah, 

dan 
insaniyah 

Deskriptif 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
ekonomi 
islam 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
ada hubungan positif 
antara variabel 
rabbaniyah, 
akhlaqiyyah, 
waqi,iyyah, dan 
insaniyah dengan 

kepuasan pasien. 
 

 
Sunawi (2012) 

Konsep 
Pelayanan 
Kesehatan 
Islami di 
Rumah Sakit 
(Tinjauan 
Aplikasi di 
Rumah Sakit 
Islam 
Surakarta) 

Mengetahui 
konsep 
pelayanan 
kesehatan di 
rumah sakit 
dan 
implementasi 
pelayanan 
kesehatan 
islami di RSI 
Surakarta 

Deskriptif 
dengan 
pendekatan 
kualitatif 

Pelayanan kesehatan 
di RSI Surakarta 
mengaplikasikan empat 
karakter: Rabbaniyah, 
Akhlaqiyah, al 
Waqi'iyah dan 
insaniyah. Selain itu, 

RSI Surakarta 
menerapkan empat 
pelayanan islami: al 
yusru, al tadarruj, al 
ihsan, dan 
mardhatillah. Secara 
umum RSI Surakarta 
telah menerapkan 
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Nama dan 

Tahun 
Judul Variabel Metode Hasil 

pelayanan islami akan 
tetapi belum dilakukan 
secara menyeluruh. 
 

Suhaiza 
Zailani, et.al 

(2016) 

Prediksi 
kepuasan 
wisatawan 
kesehatan 
muslim 
terhadap 
Rumah Sakit 
ramah Islam 
Malaysia 

Pelayanan 
rumah sakit 
dan 
kepuasan 
pasien 

Metode 
kuantitatif 

Praktik halal dokter dan 
rumah sakit memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
perilaku dan kepuasan 
terhadap pelayanan 
medis. Namun praktik 
halal perawat tidak 
memiliki dampak yang 
signifikan. Sebagai 
tambahan, praktik halal 
rumah sakit adalah 
satu-satunya praktik 
yang memiliki pengaruh 
tidak langsung 
terhadap kepuasan 
wisatawan kesehatan 
melalui perilaku. 

Solichah 
Supartiningsih 
(2016) 

Kualitas 
Pelayanan dan 
Kepuasan 
Rumah Sakit: 
Kasus pada 
Pasien Rawat 
Jalan 

Kualitas 
pelayanan 
dan 
kepuasan 
pasien 

Penelitian 
asosiatif (uji 
hubungan 
antar 
variabel) 
dengan 
menggunak
an 
pendekatan 
kuantitiatif 

Variabel bukti fisik 
mempunyai pengaruh 
negatif dan tidak 
signifikan, variabel 
keandalan berpengaruh 
positif dan signifikan, 
variabel daya tanggap 
memiliki pengaruh 
positif dan tidak 
signifikan, variabel 
jaminan memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan, dan variabel 
empati memiliki 
pengaruh negatif dan 
tidak signifikan 
terhadap kepuasan 
pasien. 

Sumber: berbagai sumber, 2018 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik 

penelitian yaitu mengenai pelayanan rumah sakit dan kepuasan konsumen. 

Terdapat penelitian sebelumnya dengan tempat yang sama dengan penelitian ini 

akan tetapi pada penelitian sebelumnya diadakan pada tahun 2010 jauh sebelum 
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penelitian ini dilakukan dan pada saat itu RSI Sultan Agung Semarang belum 

mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini menggunakan maqashid syariah sebagai indikator pelayanan rumah sakit. 

Penelitian sebelumnya menggunakan berbagai indikator yang berbeda. Selain itu, 

penelitian ini meneliti rumah sakit islam yang telah memiliki sertifikasi halal dari 

DSN-MUI. 

2.5 Kerangka Pikir 

 Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang melayani 

pasien. Saat ini terdapat rumah sakit islam yang juga memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia 

(MUKISI) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) membentuk sertifikasi rumah sakit syariah yang didukung oleh Fatwa 

DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah 

Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Pelayanan rumah sakit berstandar syariah memiliki indikator yang dirinci 

dari lima maqashid syariah yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz 

al-nafs), menjaga akal (hifzl al-aql), menjaga keturunan (hifzl al-nasl) dan menjaga 

harta (hifz-al maal). Berhasil atau tidaknya pemberian pelayanan oleh rumah sakit 

dapat dilihat dari maslahah pasien terhadap pelayanan tersebut. Berdasarkan latar 

belakang penelitian dan teori yang telah dipaparkan maka kerangka pikir pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Sumber: Diolah penulis, 2018. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pikir yang telah dipaparkan dan untuk menjawab 

rumusan masalah pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan terhadap 

maslahah pasien RSI Sultan Agung Semarang, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah : 

H1 : Diduga terdapat pengaruh antara maqashid syariah dalam pelayanan 

terhadap maslahah pasien RSI Sultan Agung Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh maqashid 

syariah dalam pelayanan terhadap maslahah pasien di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang maka untuk mengetahui hubungan antarvariabel akan 

digunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada poulasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan 

pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan rumah terhadap maslahah pasien 

secara rinci agar tercipta penelitian yang komprehensif.  

3.2 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. RSI 

Sultan Agung Semarang ini dipilih karena RS tersebut telah mendapatkan 

sertifikasi rumah sakit syariah dari DSN-MUI sehingga akan dilihat implementasi 

pelayanan berdasarkan elemen penilaian sertifikasi rumah sakit syariah yang 

diturunkan dari maqashid syariah. 

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 
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data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2016). 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer melalui kuesioner 

untuk memperoleh data kuantitatif mengenai pengaruh pelayanan syariah 

terhadap maslahah pasien. Adapun data kualitatif akan diperolah melalui data 

primer melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi berupa jurnal, berita, buku, internet, serta dokumentasi lain yang 

dapat mendukung penelitian. 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data, di mana 

partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Data kuesinoer digunakan peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai presepsi pasien mengenai pelayanan syariah 

dan pengaruhnya terhadap pelayanan syariah.  

 Untuk mengukur presepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit syariah 

maka akan digunakan kuesioner dengan skala Likert. 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Skala Nilai 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Diolah penulis, 2018 

2. Observasi 

 Dalam peneltian, observasi diartikan sebagai sebagai pengamatan 

terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan 

informasi tentang fenomena yang diinginkan (Sugiyono, 2016). Peneliti 
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menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan informasi mengenai realisasi 

di lapangan mengenai implementasi pelayanan rumah sakit syariah. Observasi 

merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang 

orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang 

dikerjakan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

observasi nonpartisipasi dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan pelayanan 

akan tetapi hanya mengamati sebagai pihak ketiga. 

3. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk 

tulisan, gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2016). Dokumen dapat berupa foto, gambar, peraturan, kebijakan, video, dan lain 

sebagainya. Penggunaan dokumentasi dapat menjadi informasi yang mendukung 

terciptanya penelitian secara keseluruhan. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

(Sugiyono, 2016). Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa peraturan dan 

kebijakan rumah sakit, foto kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), 

laporan keuangan, dan lain sebagainya. 

3.4 Unit Analisis Penentuan Responden  

 Responden pada penelitian ini adalah pasien rumah sakit yang akan dipilih 

secara random. Menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2009) bila dalam penelitian 

akan menggunakan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda 

misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti. Pada penelitian ini terdapat 8 variabel, maka akan dipilih 80 responden 

yang akan dibagikan kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah pasien 

rawat jalan sebagai sumber data terkait pendapat pasien mengenai implementasi 
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pelayanan rumah sakit terhadap maslahah pasien. Responden merupakan pasien 

rawat jalan karena dianggap memiliki kondisi yang lebih baik dalam mengisi 

kuesioner daripada pasien rawat inap. Pengambilan responden akan dilakukan 

secara acak karena anggota populasi tidak homogen  dan tidak berstrata secara 

proporsional. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel daalam penelitian ini adalah variabel eksogen dan variabel 

endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah pelayanan rumah sakit 

syariah yang memengaruhi variabel endogen dalam penelitian ini yaitu maslahah 

pasien. Penjelasan mengenai variabel terdapat dalam tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Indikator 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Menjaga Agama (X1) 
 

Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga agama. 

Upaya untuk menjaga aurat 
pasien, pelayanan sesuai 
jenis kelamin, dan 
memelihara unsur ikhtilath. 

Menjaga Jiwa (X2) 
 

Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga jiwa. 

Pengadaan sumber air 
dengan kaidah syariah. 
 

Menjaga Akal (X3) Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga akal. 

Edukasi keislaman kepada 
pengunjung. 
 

Menjaga Keturunan 
(X4) 

Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga keturunan. 

Penampilan dan perilaku 
petugas kesehatan sesuai 
syariah. 

Menjaga Harta (X5) Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga harta. 

Kebijakan dan mekanisme 
administrasi sesuai syariah. 

Menjaga Sosial (X6) Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga sosial. 

Rumah sakit memberikan 
pelayanan kepada semua 
pasien tanpa membeda-
bedakan. 
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Variabel Definisi Variabel Indikator 

Menjaga Lingkungan 
(X6) 

Pelayanan rumah sakit 
syariah bertujuan untuk 
menjaga lingkungan. 

Rumah sakit menjaga 
kebersihan dan kelestarian 
lingkungan. 

Maslahah Pasien (Y) Perasaan puas pasien 
dimana pelayanan 
yang diberikan sama 
atau melebihi 
ekspektasi pasien. 

Pasien merasa puas dengan 
pelayanan rumah sakit dari 
segi ibadah, biaya, 
kesetaraan sosial, dan  
perilaku pegawai. 

Sumber: Diolah penulis, 2018 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari 

kuesioner. Berikut ini adalah pemaparan analisis data kuantitatif menggunakan 

aplikasi SmartPLS. 

3.6.1 Evaluasi Model Pengukuran (outer model) 

 Cara yang seringu digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk 

melakukan pengukuran model melalui analisis faktor konfirmatory adalah dengan 

menggunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan menguji 

validitas convergent dan discriminant (Campbell dan Fiske dalam Ghozali dan 

Latan, 2015). 

1. Convergent Validity 

 Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap yaitu indikator 

validitas, reliabilitas konstrak, dan nilai average variance extracted (AVE). 
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a. Indikator Validitas 

 Indikator Validitas dapat dilihat dari dapat dilihat dari nilai faktor loading. 

Apabila nilai faktor loading lebih dari 0,5 maka indikator yang digunakan dalam 

kuesioner dapat dikatakan valid.  

b. Reliabilitas konstrak 

 Reliabilitas konstrak dapat diketahui dengan melihat output composite 

reliability atau Cronbach alpha. Kriteria dikatakan reliabel adalah apabila nilai 

composite reliability atau Cronbach alpha lebih dari 0,70. 

c. Average Variant Extract (AVE) 

 pemeriksaan terakhir adalah dengan melihat nilai Average Variant Extract 

(AVE). Apabila nilai AVE lebih dari 0,50 maka dapat dikatakan konstrak memiliki 

convergent validity yang baik. 

2. Discriminant Validity 

 Uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai cross loading tiap konstruk pada variabel dengan 

variabel lainnya. 

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sabagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009) 
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 Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data 

dalam bentuk tabel, grafik, diagram, pictogram, dan lain sebagainya. Pada 

penelitian ini analisis statistik deskriptif akan menyajikan data kuesioner yang telah 

dibagikan. Melalui statistik deskriptif akan memberi kemudahan kepada peneliti 

untuk menyajikan analisis mengenai data yang telah didapatkan. 

3.6.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis jalur yang akan diolah 

dengan aplikasi SmartPLS untuk menganalisis hubungan maqashid syariah dalam 

pelayanan terhadap maslahah pasien RSI Sultan Agung Semarang. Penentuan 

variabel endogen yaitu maslahah pasien ditentukan oleh variabel eksogen, dimana 

variabel pelayanan syariah merupakan data interval dengan skala likert. 

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka langkah 

selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Evaluasi model 

struktural (inner model) bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel 

laten (Ghozali dan Latan, 2015). Pemeriksaan ini meliputi signifikansi hubungan 

jalur (hipotesis) dan nilai R2. 

a. Uji Path Coefficient 

Hubungan jalur yang signifikan dapat diukur dari nilai T Statistics pada path 

coefficient. Apabila nilai T Statistics lebih besar dari 1,96 maka dapat dikatakan 

variabel tersebut memiliki hubungan jalur yang signifikan.  
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b. Coefficient Determinan (R Square) 

 Nilai R square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Nilai R-Squares 0,75, 0,50, dan 

0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang. Berikut akan dipaparkan gambaran umum mengenai RSI Sultan Agung 

Semarang. 

4.1.1 Sejarah RSI Sultan Agung 

 RSI Sultan Agung terletak di Jl. Kaligawe Km. 4 Semarang. Rumah Sakit 

ini menjadi rumah sakit islam pertama yang mendapatkan sertifikasi syariah dari 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Rumah sakit Islam Sultan Agung berdiri pada tahun 19 Agustus 1971 di 

Semarang dengan nama Health Care yang kemudian berubah nama menjadi 

Rumah Sakit Sultan Agung. Pada perkembangannya, RS Sultan Agung telah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dengan membangun 

dua bangsal perawatan kaum dhuafa pada tahun 1977. Kemudian pada tanggal 8 

Januari 1992 Rumah Sakit Sultan Agung resmi menyandang nama sebagai 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung.  

Sultan Agung terus menunjukkan perkembangannya dalam melayani 

masyarakat hingga pada 16 Juli 2014, RSI Sultan Agung resmi dinyatakan “Lulus 

Tingkat Paripurna” oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) (“44 Tahun RSI 

Sultan Agung Melayani dan Mengabdi”, 2015). RSI Sultan Agung juga menjadi 

salah satu anggota MUKISI dan menjadi “pilot project” rumah sakit syariah. RSI 

Sultan Agung telah menerapkan standar dan instrumen syariah dalam 

pengelolaan dan pelayanannya hingga pada tanggal 1 dzulhijjah 1438 H atau yang 
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bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2017 RSI Sultan Agung resmi 

mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI. 

4.1.2 Pelayanan RSI Sultan Agung 

Rumah Sakit Sultan Agung Semarang dilengkapi dengan pelayanan berbagai 

macam kebutuhan pasien, seperti:  

a. medical rehabilitation center 

b. eye center 

c. cardiac center 

d. oncology center 

e. diabetic center 

f. urology center 

g. pain center 

h. skin center 

i. stroke center 

j. LASIK center 

k. skin center 

l. fertility center 

m. dental center 

n. hemodialisa center 

o. medical tourism 

p. integrated clinic of specialist 

RSI Sultan Agung juga memberikan pelayanan secara online seperti konsultasi 

kesehatan dan rohani melalui situs resminya. Masyarakat yang ingin bertanya dan 

berkonsultasi mengenai kesehatan cukup mengunggah pertanyaan ke situs resmi 

RSI Sultan Agung dan akan dijawab oleh admin rumah sakit.  
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4.2 Gambaran Umum Responden 

 Penggolongan responden ditujukan untuk mengetahui latar belakang dari 

responden penlitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 80 

responden melalui penyebaran kuesioner, maka ditemukan karakteristik 

responden adalah sebagai berikut. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam tabel 

4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 12 15% 

Perempuan 68 85% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.1 ditemukan bahwa responden didominasi oleh 

perempuan sebanyak 85% dan 15% dari responden adalah berjenis kelamin laki-

laki.  

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Karakterisitik responden berdasarkan usia digambarkan pada 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

<20 Tahun 2 2.5% 

20-30 Tahun 14 17.5% 

31-40 Tahun 8 10% 

41-50 Tahun 20 25% 

51-60 Tahun 20 25% 

61-70 Tahun 11 13.8% 

>70 Tahun 5 6.3% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 ditemukan bahwa responden dengan usia di bawah 

20 tahun sebesar 2%, responden dengan usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 

17,5%, dan usia 31 sampai 40 tahun sebesar 10%. Adapun responden dominan 

berada pada usia 41 sampai 50 tahun dan 51 sampai 60 tahun yaitu masing-

masing sebesar 25%. Sedangkan responden yang berusia lebih dari 70 tahun 

sebanyak 5,3%. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa setengah dari total responden 

berada pada usia 41 sampai 60 tahun. 

4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 Penggolongan responden berdasarkan pendidikan terakhir ditujukan untuk 

mengetahui latar belakang responden dari pendidikan yang telah ditempuh. 

Gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

Tidak Sekolah 10 12,5% 

SD 27 33,8% 

SMP 9 11.2% 

SMA 28 35% 

D3 1 1,2% 

S1 3 3,8% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh 

lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan persentase sebesar 35%. 

Responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama/sederajat 

sebanyak 11,2%, Sekolah Dasar/sederajat 33,8%, Diploma 3 sebesar 1,2% dan 

Sarjana sebesar 3,8%. 

 Latar belakang pendidikan pasien di RSI Sultan Agung didominasi oleh 

tingkat pendidikan menengah ke bawah. Selain itu, terdapat pasien yang tidak 
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pernah merasakan bangku sekolah. Sehingga latar belakang pedidikan akan 

memengaruhi presepsi dan cara berpikir pasien. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Poliklinik 

 Penggolongan responden berdasarkan poliklinik tempat responden 

mendapatkan pelayanan dijabarkan dalam tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Poliklinik 

Poliklinik Jumlah Persentase 

Gigi 1 1,2% 

Jantung 1 1,2% 

Mata 17 21,2% 

Obsgyn 17 21,2% 

Onkologi 18 22,5% 

Penyakit Dalam 21 26,2% 

Saraf 1 1,2% 

Urologi 4 5% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan perawatan 

di poliklinik gigi, saraf, dan jantung memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 

1,2%. Pasien urologi sebanyak 4 orang atau 5% dari jumlah responden. Pasien 

poliklinik mata dan obsgyn masing-masing sebesar 1,2%. Pasien poliklinik 

onkologi sebesar 22,5% dan pasien penyakit dalam sebesar 26,2%. Responden 

didominasi oleh pasien penyakit dalam sebanyak 21 pasien. Tidak ada ketentuan 

khusus dalam pemilihan poliklinik dalam penelitian ini. Masing-masing poliklinik 

dipilih untuk mengetahui pendapat pasien rawat jalan dari berbagai macam 

poliklinik sehingga dapat mewakili  pendapat pasien rawat jalan. 

 Selain itu, pemilihan poliklinik secara acak ditujukan untuk menjaring 

pendapat pasien dari masing-masing poliklinik. Karena bisa jadi pelayanan yang 

didapatkan pada salah satu poliklinik berbeda dengan poliklinik lainnya. 
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4.3 Analisis Data 

 Data yang didapatkan dari kuesioner kemudian diolah dengan aplikasi 

Smart PLS untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan dalam kuesioner 

telah memenuhi kategori valid dan reliabel. Berikut hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas konstruk. 

4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran 

 Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak 

dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap yaitu, convergent validity 

dan discriminant validity. 

4.3.1.1 Convergent Validity 

 Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap yaitu indikator 

validitas, reliabilitas konstrak, dan nilai average variance extracted (AVE). 

a. Indikator Validitas 

 Indikator Validitas dapat dilihat dari dapat dilihat dari nilai faktor loading. 

Apabila nilai faktor loading lebih dari 0,5 maka indikator dapat dikatakan valid. 

Berikut ini adalah hasil uji indikator validitas: 

Tabel 4.5 Outer Loading 

Variabel Indikator Outer Loading 

X1.1 Saya diperiksa oleh dokter sesuai jenis kelamin 

saya. Apabila dokter yang memeriksa adalah 

lawan jenis terdapat asisten/perawat yang 

menemani. 

0,611 

X1.2 Ruang periksa tertutup sehingga aurat saya 

tidak terlihat oleh orang lain. 

0,819 
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Variabel Indikator Outer Loading 

X1.3 Saya dilayani oleh perawat sesuai jenis kelamin 

saya. 

0,725 

X1.4 Saya tidak melakukan hal yang melanggar ajaran 

agama selama mendapatkan perawatan. 

0,872 

X1.5 Tersedia ruang beribadah yang layak.  0,875 

X1.6 Saya diberikan resep obat yang halal. 0,824 

X2.1 Tersedia kamar mandi. 0,818 

X2.2 Air bersih dan jernih. 0,801 

X2.3 Rumah sakit menyediakan cairan sanitasi (hand 

sanitizer) untuk mencuci tangan. 

0,819 

X2.4 Terdapat anjuran tidak merokok di area rumah 

sakit. 

0,844 

X2.5 Terdapat penunjuk arah jalur evakuasi yang 

jelas. 

0,712 

X2.6 Terdapat alat pemadam kebakaran di tempat 

yang strategis. 

0,769 

X3.1 Rumah sakit menyediakan media yang 

menambah pengetahuan saya (televisi, 

poster/banner, ucapan pegawai/dokter). 

0,775 

X3.2 Terdapat buku/majalah/koran di ruang tunggu. 0,854 

X3.3 Terdapat informasi mengenai 

kesehatan/penyakit. 

0,922 

X4.1 Pegawai rumah sakit melayani dengan sopan 

dan menjaga kehormatan saya. 

0,970 

X4.2 Dokter memeriksa saya dengan sopan dan 

menjaga kehormatan saya. 

0,892 

X4.3 Perawat melayani dengan sopan dan menjaga 

kehormatan saya. 

0,964 

X4.4 Rumah sakit bersih dari media yang 

mengandung konten pornografi. 

0,840 

X4.5 Pegawai, dokter, dan perawat menggunakan 

pakaian sopan dan menutup aurat. 

0,834 
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Variabel Indikator Outer Loading 

X5.1 Rumah sakit memiliki pelayanan administrasi 

yang baik. 

0,966 

X5.2 Transaksi dengan rumah sakit tidak melanggar 

syariah (bunga, gharar, suap, dll). 

0,974 

X5.3 Harga obat ditentukan dengan wajar (tidak 

terlalu murah dan tidak terlalu mahal). 

0,893 

X6.1 Pegawai rumah sakit memberikan pelayanan 

kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 

agama, warna kulit, dan strata sosial. 

0,898 

X6.2 Dokter memeriksa semua pasien tanpa 

membeda-bedakan  agama, warna kulit, dan 

strata sosial. 

0,897 

X6.3 Pegawai rumah sakit memberikan salam dan 

sapa. 

0,839 

X6.4 Saya bebas melakukan aktivitas di rumah sakit 

selama itu tidak menyalahi peraturan dan norma. 

0,818 

X6.5 Saya bebas melakukan interaksi dengan dokter, 

perawat, dan pasien lain. 

0,787 

X7.1 Pengelola rumah sakit memelihara 

pohon/tanaman di  lingkungan rumah sakit. 

0,858 

X7.2 Lingkungan, ruang, dan bangunan rumah sakit 

dalam keadaan bersih. 

0,855 

X7.3 Rumah sakit tidak menghasilkan limbah yang 

dapat merusak lingkungan. 

0,822 

X7.4 Terdapat tempat sampah di tempat yang 

strategis. 

0,822 

X7.5 Rumah sakit mematikan lampu dan alat 

elektronik yang tidak digunakan. 

0,624 

Y1.1 Saya merasa puas karena bebas menjalankan 

ibadah selama saya berada di rumah sakit. 

0,751 

Y1.2 Selama merasa puas karena di rumah sakit saya 

tidak mendapatkan perlakuan tidak nyaman baik 

secara fisik maupun verbal. 

0,786 
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Variabel Indikator Outer Loading 

Y1.3 Saya merasa puas karena biaya perawatan yang 

ditetapkan rumah sakit sudah sesuai dengan 

layanan yang saya dapatkan. 

0,865 

Y1.4 Saya merasa puas karena rumah sakit 

memberikan pelayanan yang adil bagi semua 

pasien tanpa memandang  agama, warna kulit, 

dan strata sosial saya. 

0,756 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Pada tabel di atas diketahui bahwa semua indikator memiliki nilai lebih dari 

0,5 maka dapat dikatakan semua indikator valid. Sehingga indikator tersebut dapat 

digunakan sebagai indikator penelitian. 

b. Reliabilitas konstrak 

 Reliabilitas konstrak dapat diketahui dengan melihat output composite 

reliability atau Cronbach alpha. Kriteria dikatakan reliabel adalah apabila nilai 

composite reliability atau Cronbach alpha lebih dari 0,70. 

Tabel 4.6 Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability 

Maslahah Pasien 0,800 0,869 

Menjaga Agama 0,879 0,909 

Menjaga Akal 0,811 0,888 

Menjaga Harta 0,939 0,962 

Menjaga Jiwa 0,883 0,911 

Menjaga Keturunan  0,942 0,956 

Menjaga Lingkungan 0,858 0,899 

Menjaga Sosial 0,903 0,928 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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 Berdasarkan tabel di atas ditemukan nilai  Cronbach alpha leih dari 0,70 

begitu pula dengan nilai composite reliability. Dengan demikian dapat dikatakan 

semua indikator telah memenuhi kriteria reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

c. Average Variant Extract (AVE) 

 pemeriksaan terakhir adalah dengan melihat nilai Average Variant Extract 

(AVE). Apabila nilai AVE lebih dari 0,50 maka dapat dikatakan konstrak memiliki 

convergent validity yang baik. 

Tabel 4.7 Average Variant Extract (AVE) 

Variabel AVE 

Maslahah Pasien 0,626 

Menjaga Agama 0,629 

Menjaga Akal 0,727 

Menjaga Harta 0,893 

Menjaga Jiwa 0,632 

Menjaga Keturunan  0,814 

Menjaga Lingkungan 0,624 

Menjaga Sosial 0,721 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan tabel diatas ditemukan nila AVE lebih dari 0,50 sehingga 

dapat dikatakan indikator Maslahah Pasien, Menjaga Agama, Menjaga Akal, 

Menjaga Harta, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan, Menjaga Lingkungan, dan 

Menjaga Sosial telah memiliki convergent validity yang baik. 
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4.3.1.2 Discriminant Validity 

 Uji disxriminant validity menggunakan nilai cross loading. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai cross loading tiap konstruk pada variabel dengan 

variabel lainnya. Berikut adalah nilai cross loading masing-masing indikator: 

Tabel 4.8 Cross Loading 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1.1 0,325 0,611 0,380 0,197 0,366 0,347 0,339 0,359 

X1.2 0,526 0,819 0,686 0,330 0,569 0,535 0,512 0,601 

X1.3 0,480 0,725 0,506 0,426 0,502 0,528 0,466 0,458 

X1.4 0,560 0,872 0,565 0,400 0,558 0,549 0,570 0,633 

X1.5 0,577 0,875 0,694 0,428 0,523 0,622 0,656 0,612 

X1.6 0,505 0,824 0,633 0,400 0,518 0,499 0,583 0,585 

X2.1 0,645 0,661 0,818 0,489 0,543 0,594 0,485 0,661 

X2.2 0,579 0,597 0,801 0,507 0,512 0,452 0,486 0,693 

X2.3 0,625 0,666 0,819 0,451 0,594 0,618 0,563 0,634 

X2.4 0,603 0,533 0,844 0,458 0,664 0,570 0,486 0,689 

X2.5 0,566 0,527 0,712 0,433 0,705 0,569 0,609 0,615 

X2.6 0,581 0,529 0,769 0,500 0,545 0,623 0,419 0,639 

X3.1 0,578 0,479 0,626 0,775 0,589 0,442 0,501 0,657 

X3.2 0,439 0,293 0,369 0,854 0,524 0,401 0,544 0,406 

X3.3 0,529 0,390 0,485 0,922 0,609 0,452 0,656 0,545 

X4.1 0,710 0,630 0,701 0,622 0,970 0,600 0,675 0,665 

X4.2 0,601 0,590 0,619 0,576 0,892 0,521 0,580 0,601 

X4.3 0,711 0,612 0,700 0,616 0,964 0,632 0,661 0,668 

X4.4 0,727 0,610 0,707 0,692 0,840 0,632 0,654 0,685 

X4.5 0,562 0,430 0,622 0,548 0,843 0,566 0,551 0,615 

X5.1 0,737 0,622 0,691 0,506 0,637 0,966 0,754 0,802 

X5.2 0,766 0,632 0,713 0,505 0,658 0,974 0,776 0,807 

X5.3 0,714 0,605 0,633 0,438 0,567 0,893 0,611 0,745 

X6.1 0,630 0,642 0,554 0,477 0,633 0,663 0,898 0,652 

X6.2 0,696 0,695 0,629 0,481 0,703 0,714 0,897 0,703 

X6.3 0,609 0,568 0,513 0,552 0,524 0,720 0,893 0,654 

X6.4 0,630 0,478 0,552 0,689 0,542 0,604 0,818 0,667 

X6.5 0,493 0,419 0,438 0,676 0,538 0,482 0,787 0,549 

X7.1 0,715 0,626 0,722 0,547 0,607 0,711 0,737 0,858 

X7.2 0,740 0,660 0,729 0,485 0,752 0,750 0,723 0,855 

X7.3 0,671 0,522 0,711 0,612 0,515 0,638 0,520 0,822 

X7.4 0,677 0,558 0,611 0,531 0,629 0,738 0,621 0,822 

X7.5 0,435 0,361 0,503 0,405 0,341 0,437 0,405 0,624 
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 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y1.1 0,751 0,552 0,615 0,353 0,567 0,575 0,577 0,668 

Y1.2 0,786 0,447 0,539 0,600 0,723 0,562 0,526 0,550 

Y1.3 0,865 0,530 0,663 0,486 0,573 0,831 0,692 0,748 

Y1.4 0,756 0,477 0,568 0,519 0,482 0,458 0,480 0,620 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.8 ditemukan bahwa semua nilai indikator pada tiap 

variabel lebih besar dari variabel lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

discriminant validity yang baik dalam menyusun variabel-variabelnya. 

4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Hasil analisis statistik deskriptif dari kuesioner yang telah dibagikan dapat 

dilihat dalam penjelasan berikut. 

4.4.1 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Agama (X1) 

 Distribusi frekuensi menerangkan tentang persebaran jawaban yang tekah 

diberikan oleh respondern. Berikut ini adalah distribusi jawaban responden pada 

variabel menjaga agama. 

Tabel 4.9 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga Agama 

(X1) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 

Saya diperiksa oleh dokter 
sesuai jenis kelamin saya. 
Apabila dokter yang 
memeriksa adalah lawan 
jenis terdapat 
asisten/perawat yang 
menemani. 

47 32 1  80 

3.575 

Persentase 58,8% 40% 1,2%  100% 
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No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

2 
Ruang periksa tertutup 
sehingga aurat saya tidak 
terlihat oleh orang lain. 

61 18 1  80 

3.75 

Persentase 76,2% 22,5% 1,2%  100% 

3 
Saya dilayani oleh perawat 
sesuai jenis kelamin saya. 

45 32 3  80 
3.525 

Persentase 56,2% 40% 3,8%  100% 

4 

Saya tidak melakukan hal 
yang melanggar ajaran 
agama selama mendapatkan 
perawatan. 

60 20   80 
3.75 

Persentase 75% 25%   100% 

5 
Tersedia ruang beribadah 
yang layak. 

61 19   80 
3.7625 

Persentase 76,2% 23,8%   100% 

6 
Saya diberikan resep obat 
yang halal. 

59 21   80 
3.7375 

Persentase 73,8% 26,2%   100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.8 ditemukan deskriptif jawaban responden pada 

variabel menjaga agama sebagai berikut: 

1. responden yang setuju terhadap pernyataan pertama mengenai dokter 

yang memeriksa pasien memiliki jenis kelamin yang sama dengan pasien, 

apabila dokter adalah lawan jenis terdapat perawat atau asisten yang 

menemani sebesar 98,8% yang berarti mayoritas responden setuju bahwa 

rumah sakit telah menjaga ikhtilath antara dokter dan pasien. 

2. Pernyataaan kedua pada variabel menjaga agama hanya terdapat satu 

responden yang tidak setuju sehingga sebanyak 98,7% responden setuju 

bahwa ruang periksa tertutup sehingga aurat pasien tidak terlihat. 
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3. Pada pernyataan ketiga pada variabel menjaga agama terdapat 96,2% 

jawaban setuju dan sangat setuju apabila perawat yang melayani memiliki 

jenis kelamin yang sama dengan pasien. 

4. Pernyataan keempat pada variabel menjaga agama terdapat 100% pasien 

tidak melakukan hal yang melanggar agama selama mendapatkan 

perawatan. 

5. Pernyataan kelima pada variabel menjaga agama terdapat 100% 

responden berpendpat bahwa tersedia ruang beribadah yang layak. 

6. Pada pernyataan keenam terdapat 100% pasien setuju bahwa rumah sakit 

memberikan resep obat yang halal. 

Berdasarkan deskriptif variabel menjaga agama dapat disebutkan bahwa 

mayoritas responden setuju bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung telah 

menerapkan menjaga agama dalam pelayanan kepada pasien rawat jalan. Namun 

dapat dilihat terdapat beberapa responden yang tidak setuju pada pernyataan 

pertama, kedua, dan ke tiga. Responden yang menjawab tidak setuju paling 

banyak terdapat pada pernyataan ketiga mengenai kesesuaian jenis kelamin 

perawat yang melayani. 

4.4.2 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Jiwa (X2) 

 Berikut ini adalah distribusi jawaban responden pada variabel menjaga 

jiwa. 

Tabel 4.10 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga Jiwa (X2) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 Tersedia kamar mandi. 66 14   80 
3.825 
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Persentase 82,5% 17,5%   100% 

2 Air bersih dan jernih. 64 16   80 

3.8 
Persentase 80% 20%   100% 

3 

Rumah sakit menyediakan 
cairan sanitasi (hand 
sanitizer) untuk mencuci 
tangan. 

66 14   80 

3.825 

Persentase 82,5% 17,5%   100% 

4 
Terdapat anjuran tidak 
merokok di area rumah 
sakit. 

66 14   80 
3.825 

Persentase 82,5% 17,5%   100% 

5 
Terdapat penunjuk arah 
jalur evakuasi yang jelas. 

65 14 1  80 
3.8 

Persentase 81,2% 17,5% 1,2%  100% 

6 
Terdapat alat pemadam 
kebakaran di tempat yang 
strategis. 

62 17 1  80 
3.7625 

Persentase 7,5% 21,2% 1,2%  100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.10 deskriptif jawaban responden pada variabel 

menjaga jiwa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa tersedia kamar mandi. 

2. Pada pernyataan kedua dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa rumah sakit menyediakan air bersih dan jernih. 

3. Pada pernyataan ketiga dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa rumah sakit menyediakan cairan sanitasi (hand 

sanitizer) untuk mencuci tangan. 
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4. Pada pernyataan keempat dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 

100% pasien setuju bahwa terdapat anjuran tidak merokok di area rumah 

sakit. 

5. Pada pernyataan kelima dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 98,8% 

pasien setuju bahwa terdapat petunjuk jalur evakuasi yang jelas. 

6. Pada pernyataan keenam dalam variabel menjaga jiwa (X2) terdapat 

98,8% pasien setuju bahwa terdapat alat pemadam kebakaran di tempat 

yang strategis. 

Berdasarkan deskriptif jawaban responden pada variabel menjaga jiwa (X2) 

dapat dilihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa rumah sakit telah 

menerapkan menjaga jiwa dalam pelayanan kepada pasien rawat jalan. 

4.4.3 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Akal (X3) 

Berikut ini adalah pemaparan desktiptif jawaban responden terhadap 

variabel menjaga akal. 

Tabel 4.11 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga Akal (X3) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 

Rumah sakit menyediakan media 
yang menambah pengetahuan 
saya (televisi, poster/banner, 
ucapan pegawai/dokter). 

56 24   80 

3.7 

Persentase 70% 30%   100% 

2 
Terdapat buku/majalah/koran di 
ruang tunggu. 

58 20 2  80 

3.75 

Persentase 72,5% 35% 2,5%  100% 

3 
Terdapat informasi mengenai 
kesehatan/penyakit. 

58 22   80 
3.725 

Persentase 72,5% 27,5%   100% 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.11 deskriptif jawaban responden pada variabel menjaga akal 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga akal (X3) terdapat 

100% pasien setuju bahwa rumah sakit menyediakan media yang 

menambah pengetahuan saya (televisi, poster/banner, ucapan 

pegawai/dokter). 

2. Pada pernyataan kedua dalam variabel menjaga akal (X3) terdapat 97,5% 

pasien setuju bahwa terdapat buku/majalah/koran di ruang tunggu. 

3. Pada pernyataan kedua dalam variabel menjaga akal (X3) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa terdapat informasi mengenai kesehatan/penyakit. 

Berdasarkan deskriptif jawaban responden pada variabel menjaga akal (X3) dapat 

dilihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa rumah sakit telah menerapkan 

menjaga akal dalam pelayanan kepada pasien rawat jalan. 

4.4.4 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Keturunan (X4) 

 Berikut ini adalah distribusi jawaban responden pada variabel menjaga 

keturunan. 

Tabel 4.12 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga 

Keturunan (X4) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 

Pegawai rumah sakit 
melayani dengan sopan 
dan menjaga kehormatan 
saya. 

63 17   80 

3.7875 

Persentase 78,8% 21,2%   100% 
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No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

2 

Dokter memeriksa saya 
dengan sopan dan 
menjaga kehormatan 
saya. 

64 16   80 

3.8 

Persentase 80% 20%   100% 

3 

Perawat melayani 
dengan sopan dan 
menjaga kehormatan 
saya. 

62 18   80 
3.775 

Persentase 77,5% 22,5%   100% 

4 
Rumah sakit bersih dari 
media yang mengandung 
konten pornografi. 

58 21 1  80 
3.7125 

Persentase 72,5% 26,2% 1,2%  100% 

5 

Pegawai, dokter, dan 
perawat menggunakan 
pakaian sopan dan 
menutup aurat. 

64 16   80 
3.8 

Persentase 80% 20%   100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.12 deskriptif jawaban responden mengenai variabel 

menjaga keturunan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga keturunan (X4) terdapat 

100% pasien setuju bahwa pegawai rumah sakit melayani dengan sopan 

dan menjaga kehormatan saya. 

2. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga keturunan (X4) terdapat 

100% pasien setuju bahwa dokter rumah sakit memeriksa dengan sopan 

dan menjaga kehormatan saya. 
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3. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga keturunan (X4) terdapat 

100% pasien setuju bahwa perawat rumah sakit melayani dengan sopan 

dan menjaga kehormatan saya. 

4. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga keturunan (X4) terdapat 

98,8% pasien setuju bahwa rumah sakit bersih dari konten pornografi. 

5. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga keturunan (X4) terdapat 

100% pasien setuju bahwa pegawai, dokter, dan perawat menggunakan 

pakaian sopan dan menutup aurat. 

Berdasarkan pemaparan deskriptif jawaban responden mengenai variabel 

menjaga keturunan dapat disimpulkan bahwa rumah sakit telah menerapkan 

menjaga keturunan dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien. 

4.4.5 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Harta (X5) 

 Variabel menjaga harta terdiri dari tiga indikator, jawaban dari masing-

masing indikator terdistribusi sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga Harta (X5) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 
Rumah sakit memiliki 
pelayanan administrasi yang 
baik. 

55 24 1  80 
3.675 

Persentase 68,8% 30% 1,2%  100% 

2 
Transaksi dengan rumah sakit 
tidak melanggar syariah 
(bunga, gharar, suap, dll). 

56 23 1  80 3.6875 

Persentase 70% 28,8% 1,2%  100% 

3 
Harga obat ditentukan dengan 
wajar (tidak terlalu murah dan 
tidak terlalu mahal). 

55 25   80 3.6875 

Persentase 68,8% 31,2%   100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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Berdasarkan Tabel 4.13 deskriptif jawaban responden mengenai variabel 

menjaga harta dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga harta (X5) terdapat 

98,8% pasien setuju bahwa rumah sakit memiliki pelayanan administrasi 

yang baik. 

2. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga harta (X5) terdapat 

98,8% pasien setuju bahwa transaksi dengan rumah sakit tidak melanggar 

syariah (bunga, gharar, suap, dll). 

3. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga harta (X5) terdapat 

100% pasien setuju bahwa harga obat ditentukan dengan wajar (tidak 

terlalu murah dan tidak terlalu mahal). 

Berdasarkan penjelasan deskriptif jawaban responden variabel menjaga harta 

dapat disimpulkan bahwa pasien setuju bahwa rumah sakit telah menerapkan 

menjaga harta dalam pelayanannya terhadap pasien. 

4.4.6 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Sosial (X6) 

 Variabel menjaga sosial terdiri dari enam indikator, jawaban responden 

terhadap pernyataan dari masing-masing indikator terdistribusi sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga Sosial 

(X6) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 

Pegawai rumah sakit 
memberikan pelayanan 
kepada semua orang tanpa 
membeda-bedakan agama, 
warna kulit, dan strata sosial. 

64 15 1  80 

3.7875 

Persentase 80% 18,8% 1,2%  100% 
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No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

2 

Dokter memeriksa semua 
pasien tanpa membeda-
bedakan  agama, warna kulit, 
dan strata sosial. 

66 14   80 

3.825 

Persentase 82,5% 17,5%   100% 

3 
Pegawai rumah sakit 
memberikan salam dan 
sapa. 

65 15   80 
3.8125 

Persentase 81,2% 18,8%   100% 

4 

Saya bebas melakukan 
aktivitas di rumah sakit 
selama itu tidak menyalahi 
peraturan dan norma. 

56 22 2  80 
3.675 

Persentase 70% 27,5% 2,5%  100% 

5 
Saya bebas melakukan 
interaksi dengan dokter, 
perawat, dan pasien lain. 

60 18 1 1 80 
3.7125 

Persentase 75% 22,5% 1,2% 1,2% 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.14 deskriptif jawaban responden mengenai variabel menjaga 

sosial dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga sosial (X6) terdapat 

98,8% pasien setuju bahwa pegawai rumah sakit memberikan pelayanan 

kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama, warna kulit, dan 

strata sosial. 

2. Pada pernyataan kedua dalam variabel menjaga sosial (X6) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa dokter memeriksa semua pasien tanpa membeda-

bedakan  agama, warna kulit, dan strata sosial. 

3. Pada pernyataan ketiga dalam variabel menjaga sosial (X6) terdapat 100% 

pasien setuju bahwa pegawai rumah sakit memberikan salam dan sapa. 
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4. Pada pernyataan keempat dalam variabel menjaga sosial (X6) terdapat 

97,5% pasien setuju bahwa pasien bebas melakukan aktivitas di rumah 

sakit selama itu tidak menyalahi peraturan dan norma. 

5. Pada pernyataan keempat dalam variabel menjaga sosial (X6) terdapat 

97,5% pasien setuju bahwa pasien bebas melakukan interaksi dengan 

dokter, perawat, dan pasien lain. 

Berdasarkan penjelasan deskriptif jawaban responden variabel menjaga sosial 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasien setuju bahwa rumah sakit telah 

menerapkan menjaga sosial dalam pelayanannya terhadap pasien. Tetapi masih 

ada beberapa pasien yang tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan dalam 

kuesioner. 

4.4.7 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Lingkungan (X7) 

 Distribusi jawaban responden terhadap indikator variabel menjaga 

lingkungan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Menjaga 

Lingkungan (X7) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 
Pengelola rumah sakit 
memelihara pohon/tanaman di  
lingkungan rumah sakit. 

63 17   80 

3.7875 

Persentase 78,8% 21,2%   100% 

2 
Lingkungan, ruang, dan 
bangunan rumah sakit dalam 
keadaan bersih. 

61 19   80 
3.7625 

Persentase 76,2% 23,8%   100% 
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No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

3 
Rumah sakit tidak 
menghasilkan limbah yang 
dapat merusak lingkungan. 

50 28 2  80 

3.6 

Persentase 62,5% 35% 2,5%  100% 

4 
Terdapat tempat sampah di 
tempat yang strategis. 

60 20   80 
3.75 

Persentase 75% 25%   100% 

5 
Rumah sakit mematikan lampu 
dan alat elektronik yang tidak 
digunakan. 

42 32 6  80 
3.45 

Persentase 52,5% 40 7,5%  100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.15 deskriptif jawaban responden mengenai variabel menjaga 

lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama dalam variabel menjaga lingkungan (X7) 

terdapat 100% pasien setuju bahwa pengelola rumah sakit memelihara 

pohon/tanaman di  lingkungan rumah sakit. 

2. Pada pernyataan kedua dalam variabel menjaga lingkungan (X7) terdapat 

100% pasien setuju bahwa lingkungan, ruang, dan bangunan rumah sakit 

dalam keadaan bersih. 

3. Pada pernyataan ketiga dalam variabel menjaga lingkungan (X7) terdapat 

97,5% pasien setuju bahwa rumah sakit tidak menghasilkan limbah yang 

dapat merusak lingkungan. 

4. Pada pernyataan keempat dalam variabel menjaga lingkungan (X7) 

terdapat 100% pasien setuju bahwa terdapat tempat sampah di tempat 

yang strategis. 
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5. Pada pernyataan kelima dalam variabel menjaga lingkungan (X7) terdapat 

92,5% pasien setuju bahwa rumah sakit mematikan lampu dan alat 

elektronik yang tidak digunakan. 

4.4.8 Statistik Deskriptif Variabel Maslahah Maslahah Pasien (Y) 

Distribusi jawaban responden terhadap indikator variabel maslahah pasien 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Maslahah Pasien 

(Y) 

No. Pernyataan SS S TS STS Jumlah Mean 

1 
Saya bebas menjalankan 
ibadah selama saya berada 
di rumah sakit. 

58 22   80 

3.725 

Persentase 72,5% 27,5%   100% 

2 

Selama di rumah sakit saya 
tidak mendapatkan 
perlakuan tidak nyaman baik 
secara fisik maupun verbal. 

56 24   80 

3.7 

Persentase 70% 30%   100% 

3 

Biaya perawatan yang 
ditetapkan rumah sakit sudah 
sesuai dengan layanan yang 
saya dapatkan. 

52 28   80 
3.65 

Persentase 65% 35%   100% 

4 

Rumah sakit memberikan 
pelayanan yang adil bagi 
semua pasien tanpa 
memandang  agama, warna 
kulit, dan strata sosial saya. 

55 25   80 
3.6875 

Persentase 31,2% 68,8%   100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.16 deskriptif jawaban responden mengenai variabel 

maslahah pasien dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pada pernyataan pertama dalam variabel maslahah pasien (Y) terdapat 

100% pasien setuju bahwa pasien bebas menjalankan ibadah selama 

saya berada di rumah sakit. 

2. Pada pernyataan kedua dalam variabel maslahah pasien (Y) terdapat 

100% pasien setuju bahwa selama di rumah sakit pasien tidak 

mendapatkan perlakuan tidak nyaman baik secara fisik maupun verbal. 

3. Pada pernyataan ketiga dalam variabel maslahah pasien (Y) terdapat 

100% pasien setuju bahwa biaya perawatan yang ditetapkan rumah sakit 

sudah sesuai dengan layanan yang didapatkan. 

4. Pada pernyataan keempat dalam variabel maslahah pasien (Y) terdapat 

100% pasien setuju bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang adil 

bagi semua pasien tanpa memandang  agama, warna kulit, dan strata 

sosial. 

4.5 Evaluasi Model Struktural 

 Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka langkah 

selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini 

meliputi signifikansi hubungan jalur (hipotesis) dan nilai R2. 

 a. Uji Path Coefficient 

Hubungan jalur yang signifikan dapat diukur dari nilai T Statistics pada path 

coefficient. Apabila nilai T Statistics lebih besar dari 1,96 maka dapat dikatakan 

variabel tersebut memiliki hubungan jalur yang signifikan. 
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Gambar 4.1 Koefisien Jalur

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

Gambar di atas menunjukkan jalur antar variabel yang diuji dalam 

penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui apakah variabel memiliki hubungan 

jalur yang signifikan dilakukan perbandingan nilai T Statistics. Nilai T Statistics 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.17 Nilai T Statistic 

 T Statistics 

Menjaga Agama -> maslahah Pasien 0,456 

Menjaga Akal -> maslahah Pasien 0,380 

Menjaga Harta -> maslahah Pasien 2,072 

Menjaga Jiwa -> maslahah Pasien 1,103 

Menjaga Keturunan  -> maslahah Pasien 2,194 

Menjaga Lingkungan -> maslahah Pasien 2,098 
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 T Statistics 

Menjaga Sosial -> maslahah Pasien 0,629 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.17 di atas dapat diambil kesimpulan: 

1. Hipotesis pertama : Terdapat pengaruh komponen menjaga agama 

dalam pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics 

adalah 0,456 ≤ 2,0. Sehingga, disimpulkan tidak terdapat pengaruh 

komponen menjaga agama dalam pelayanan terhadap maslahah 

pasien. 

2. Hipotesis kedua : Terdapat pengaruh komponen menjaga jiwa dalam 

pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics adalah 

1,103 ≤ 2,0. Sehingga, disimpulkan tidak terdapat pengaruh komponen 

jiwa agama dalam pelayanan terhadap maslahah pasien. 

3. Hipotesis ketiga : Terdapat pengaruh komponen menjaga akal dalam 

pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics adalah 

0,380 ≤ 2,0. Sehingga, disimpulkan tidak terdapat pengaruh komponen 

menjaga akal dalam pelayanan terhadap maslahah pasien. 

4. Hipotesis keempat : Terdapat pengaruh komponen menjaga keturunan 

dalam pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics 

adalah 2,194 ≥ 2,0. Sehingga, disimpulkan terdapat pengaruh 

komponen menjaga keturunan dalam pelayanan terhadap maslahah 

pasien. 

5. Hipotesis kelima : Terdapat pengaruh komponen menjaga harta dalam 

pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics adalah 

2,072 ≥ 2,0. Sehingga, disimpulkan terdapat pengaruh komponen 

menjaga harta dalam pelayanan terhadap maslahah pasien. 
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6. Hipotesis keenam : Terdapat pengaruh komponen menjaga sosial 

dalam pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics 

adalah 0,629 ≤ 2,0. Sehingga, disimpulkan tidak terdapat pengaruh 

komponen sosial agama dalam pelayanan terhadap maslahah pasien. 

7. Hipotesis ketujuh : Terdapat pengaruh komponen menjaga lingkungan 

dalam pelayanan terhadap maslahah pasien, hasil nilai T Statistics 

adalah 2,098 ≥ 2,0. Sehingga, disimpulkan terdapat pengaruh 

komponen menjaga lingkungan dalam pelayanan terhadap maslahah 

pasien. 

b. Coefficient Determinan (R Square) 

 Nilai R square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. 

Tabel 4.18 R Square 

Variabel R Square Adjusted R Square 

Maslahah Pasien (Y) 0,750 0,726 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R square adalah sebesar 0,750. 

Sehingga dapat dikatakan konstruk Menjaga Agama, Menjaga Akal, Menjaga 

Harta, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan, Menjaga Lingkungan, dan Menjaga 

Sosial secara simultan mampu menjelaskan variability konstruk Maslahah Pasien 

sebesar 75% dan model dinyatakan kuat. Sedangkan 25% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang terdapat dalam penelitian ini.  
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4.6 Pembahasan 

 Rumah Sakit Syariah (RSS) adalah institusi pengupayaan kesehatan yang 

dikelola sesuai dengan nilai-nilai islam dan khususnya di Indonesia, merupakan 

perwujudan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

(Mulawarman, dkk : 2018). Oleh karena itu Rumah Sakit Syariah harus 

menerapkan nilai-nilai islam dalam seluruh aspek rumah sakit. Salah satu aspek 

yang bersinggungan langsung antara pihak rumah sakit dan pasien adalah melalui 

pelayanan. 

 Aspek-aspek yang terkandung dalam islam sangat luas. Sehingga 

penelitian ini mengerucutkan batas penelitian pada maqashid syariah yang 

diterapkan dalam pelayanan rumah sakit syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh maqashid syariah dalam pelayanan terhadap 

maslahah pasien. Komponen maqashid syariah yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari tujuh elemen yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, 

menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga sosial, dan menjaga lingkungan.  

4.6.1 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Agama (X1) terhadap Maslahah 

Pasien (Y) 

 Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa nilai T Statistics variabel 

menjaga agama terhadap maslahah pasien adalah sebesar 0,456. Nilai 0,456 

lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat dikatakan variabel menjaga agama tidak 

berpengaruh terhadap maslahah pasien.  

 Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zailani, et. 

al (2016) dimana praktik halal yang dilakukan oleh perawat tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap maslahah pasien. Menurut Zailani, kegagalan dalam 

menyediakan dokter wanita untuk pasien muslim wanita dalam pemeriksaan fisik 
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misalnya, dapat menimbulkan penghinaan diri (personal humiliation), rasa marah, 

dan ketidak-sukaan oleh wisatawan kesehatan muslim. Makanan halal dan 

prasarana beribadah juga dinilai oleh responden. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Baker (2003) membuktikan bahwa 

spiritualitas memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup. Oleh karena itu, aspek 

spiritualitas cukup penting dalam kehidupan manusia. 

 Akan tetapi pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai batasan 

antara laki-laki dan perempuan dalam islam dan kebiasaan yang tercipta di 

masyarakat membuat pasien merasa diperiksa oleh dokter lawan jenis merupakan 

hal yang wajar. Selain itu, terdapat perbedaan ijtihad mengenai kebolehan dokter 

untuk melihat atau menyentuh aurat pasien dimana hukum awal melihat dan 

menyentuh aurat adalah haram. Keharaman ini mendapatkan pengecualian pada 

beberapa keadaan, di antaranya adalah bolehnya seorang dokter melihat atau 

memegang aurat pasiennya untuk keperluan proses pengobatan ketika berada 

dalam kondisi dharurat atau hajat yang mengharuskannya (Mansur, 1999). 

Namun, dewasa ini telah terdapat banyak dokter laki-laki dan perempuan sehingga 

pasien bisa menentukan ingin berobat kepada dokter laki-laki atau perempuan. 

 Selain itu, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dokter yang memeriksa 

pasien tidak ditentukan agar dilakukan sesuai jenis kelamin. Adanya keterbatasan 

sumberdaya manusia membuat RSI Sultan Agung terpaksa memberikan 

pelayanan dokter dan perawat tidak sesuai jenis kelamin pasien. Banyaknya 

pasien yang membutuhkan pelayanan tidak diimbangi oleh jumlah sumberdaya 

manusia yang memadai. 

 Pelayanan tidak hanya diberikan oleh dokter, akan tetapi diberikan juga 

oleh perawat. Adapun perawat yang bertugas melayani pasien rawat jalan 
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sebagian besar adalah perempuan sehingga akan sulit bagi rumah sakit untuk 

menugaskan perawat laki-laki kepada semua pasien laki-laki.  

 Selanjutnya adalah mengenai tempat beribadah yang disediakan RSI 

Sultan Agung di area poliklinik berupa ruang mushola yang digunakan sebagai 

tempat sholat. Karena keterbatasan ukuran ruangan dan jumlah pasien yang 

banyak membuat pasien atau wali pasien harus mengantri apabila tiba waktu 

sholat. Terdapat masjid di area RSI Sultan Agung akan tetapi letaknya kurang 

strategis, yaitu di bagian belakang rumah sakit.  

Berdasarkan hasil kuesioner pada jawaban terbuka mengenai fasilitas 

ibadah yang disediakan rumah sakit, terdapat responden yang berpendapat 

bahwa “cukup bagus, tapi peralatan (shalat) masih kurang (yaitu bau tidak enak)”. 

Hal ini terjadi karena peralatan ibadah digunakan oleh banyak orang secara 

bergantian sehingga pihak rumah sakit sebaiknya selalu membersihkan dan 

merawat peralatan ibadah agar nyaman digunakan.  

Adapun mengenai pemberian resep obat, semua responden setuju 

diberikan resep obat yang halal. Pada setiap poli juga disediakan apotik sehingga 

pasien bisa dengan mudah menebus obat. 

 Komponen menjaga agama merupakan hal yang fundamental apalagi 

pada institusi pelayanan kesehatan yang menanamkan nilai-nilai syariah islam. 

Namun, terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diterapkan secara 

keseluruhan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki rumah sakit. 

 Secara visual, RSI Sultan Agung telah menunjukkan nilai syariah islam. 

Terdapat tulisan potongan ayat Alqur’an mengenai penyakit yang terpampang di 

berbagai lokasi di RSI Sultan Agung. Selain itu, terdapat poster-poster yang berisi 
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konten dakwah seperti anjuran menutup aurat, doa sehari-hari, dan lain 

sebagainya.  

 Jadi, komponen menjaga agama yang diterapkan oleh unit rawat jalan 

rumah sakit islam Sultan Agung tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. 

Kedepannya diharapkan RSI Sultan Agung dapat menerapkan kaidah-kaidah 

maqashid syariah untuk menjaga agama secara menyeluruh dan berkelanjutan 

dalam melayani pasien. 

4.6.2 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Jiwa dalam Pelayanan (X2) 

terhadap Maslahah Pasien (Y) 

 Berdasarkan hasil analisis jalur ditemukan nilai T Statistics variabel 

menjaga jiwa terhadap maslahah adalah sebesar 1,103. Nilai 1,103 lebih kecil dari 

1,96 sehingga dapat dikatakan variabel menjaga jiwa dalam pelayanan unit rawat 

jalan RSI Sultan Agung Semarang tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. 

Menurut Shadiq (dalam Mulawarman, 2018) rumah sakit islam memiliki 

perhatian kuat pada kondisi kamar mandi dan pasokan air. Hal ini didasarkan pada 

kewajiban muslim yang melaksanakan shalat lima waktu merupakan rukun islam, 

baik dalam kondisi sehat maupun sakit, shalat merupakan sebuah kewajiban. 

Selain itu, menurut Sukmawaty et. al (2006) Kondisi kamar mandi (toilet) 

pasien perlu mendapatkan perhatian, karena biasanya bila perhatian sudah 

sampai pada toilet (bersih, air cukup, tidak bau dan tidak licin) maka fasilitas fisik 

rumah sakit lainnya juga akan terjaga kebersihan dan kerapiannya. 

Namun belum ditemukan penelitian terdahulu mengenai komponen 

maqashid syariah menjaga jiwa terhadap maslahah pasien. Hal ini dikarenakan 
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pada teori umum yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur maslahah 

menggunakan metode dalam ilmu manajemen.  

 Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 7 ayat 1 disebutkan 

bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, 

sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Kemudian pada pasal 11 ayat 

1 dijelaskan, prasarana rumah sakit meliputi poin pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. Kemudian pada poin selanjutnya disebutkan 

petunjuk, standar, dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat. 

Variabel menjaga jiwa memiliki indikator bahwa rumah sakit menyediakan 

air untuk wudhu sesuai dengan kadar syariah. Menurut hasil kuesioner, pasien 

setuju bila rumah sakit telah menyediakan air yang bersih dan jernih serta kamar 

mandi. Rumah sakit juga telah menyediakan sabun cuci tangan di kamar mandi 

dan meletakkan hand sanitizer di tempat-tempat strategis di poliklinik. Akan tetapi 

berdasarkan observasi, terdapat hand sanitizer yang kosong sehingga tidak bisa 

digunakan oleh pasien. 

 Selain pada keberadaan kamar mandi dan pasokan air sesuai syariat  

untuk berwudhu, penjagaan jiwa yang dapat dirasakan oleh pasien rawat jalan 

adalah melalui keberadaan fasilitas untuk mengantisipasi bencana yang dapat 

terjadi kapan saja. 

 Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, responden setuju jika rumah 

sakit telah memasang anjuran atau larangan merokok di area rumah sakit. 

Menurut penuturan beberapa responden, jika terdapat pengunjung rumah sakit 

yang ingin merokok, maka harus merokok di luar area rumah sakit. 
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 Adapun pernyataan mengenai keberadaan petunjuk arah jalur evakuasi 

yang jelas dan keberadaan alat pemadam kebakaran yang strategis, terdapat 

responden yang tidak setuju. Keberadaan perunjuk arah jalur evakuasi dan 

pemadam kebakaran adalah bentuk antisipasi apabila terjadi bencana untuk 

mengurangi jumlah korban bencana. Dapat dikatakan keberadaan petunjuk jalur 

evakuasi dan alat pemadam kebakaran menjadi bentuk ikhtiar untuk menjaga jiwa 

pasien dan petugas rumah sakit. 

 Mayoritas pasien pada RSI Sultan Agung adalah masyarakat dengan latar 

pendidikan menengah ke bawah dan berasal dari desa. Sehingga pasien kurang 

memahami mengenai jalur evakuasi dan tabung pemadam kebakaran. Di mana 

jalur evakuasi dan tabung pemadam kebakaran biasanya tidak terdapat di 

lingkungan pedesaan. 

 Jadi, komponen menjaga jiwa dalam pelayanan unit rawat jalan di RSI 

Sultan Agung tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. Kondisi fasilitas 

sanitasi dan latar belakang pasien menybabkan variabel menjaga jiwa pada 

pelayanan RSI Sultan Agung tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. 

4.6.3 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Akal (X3) terhadap Maslahah 

Pasien (Y) 

 Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil bahwa variabel menjaga akal 

memiliki nilai T Statistics 0,38. Nilai 0,38 lebih kecil dari 1,96 yang berarti 

komponen maqashid syariah menjaga akal dalam pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap maslahah pasien.   

 Menjaga akal sangat penting dilakukan oleh manusia dan masuk ke dalam 

tujuan syariah. Menurut Jauhar (2013) melalui akalnya, manusia mendapatkan 

petunjuk menuju ma’rifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia 
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menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan 

untuk-Nya, mensucikann-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan 

para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang 

akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada 

mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa 

peringatan dengan ancaman. 

 Rumah sakit syariah sebagai rumah sakit yang mengamalkan prinsip-

prinsip syariah selayaknya menyediakan pelayanan dengan tujuan menjaga akal. 

Rumah sakit telah menyediakan fasilitas perpustakaan, koran dan televisi di ruang 

tunggu, poster mengenai kesehatan, dan bentuk edukasi lain kepada pasien. 

Namun, keberadaan perpustakaan, buku, dan majalah di rumah sakit tidak 

menjadi perhatian utama pasien. Meskipun perpustakaan rumah sakit terletak di 

bagian belakang rumah sakit berdekatan dengan masjid dan ukurannya tidak 

terlalu besar, akan tetapi telah menunjukkan kepedulian rumah sakit pada 

pentingnya menjaga akal. Apalagi RSI Sultan Agung merupakan rumah sakit 

pendidikan bagi Universitas Sultan Agung Semarang. 

Namun, keberadaan fasilitas untuk menjaga akal belum dimanfaatkan 

secara optimal oleh pasien. Latar belakang pendidikan pasien yang didominasi 

oleh pendidikan menengah ke bawah sehingga pasien kurang menyadari manfaat 

perpustakaan dan bahan bacaan yang disediakan oleh rumah sakit. Selain itu, 

kurangnya budaya membaca di lingkungan masyarakat juga menjadi faktor 

penyebab kurangnya minat membaca pasien. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel menjaga akal dalam pelayanan 

yang dilakukan oleh RSI Sultan Agung tidak berpengaruh terhadap maslahah 

pasien. Variabel menjaga akal mencakup keberadaan perpustakaan, buku, 
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majalah, dan media yang menambah informasi pasien telah difasilitasi oleh rumah 

sakit, namun latar belakang pendidikan pasien memengaruhi minat membaca 

pasien. 

4.6.4 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Keturunan dalam Pelayanan (X4) 

terhadap Maslahah Pasien (Y) 

 Berdasarkan hasil analisis jalur antara variabel menjaga keturunan 

terhadap maslahah pasien diperoleh nilai T Statistics sebesar 2,194. Nilai 2,194 

lebih besar dari 1,96 sehingga apat disimpulkan bahwa variabel menjaga 

keturunan memiliki pengaruh terhadap maslahah pasien.  

Menurut penelitian Atkinson (dalam Sumadi, 2017) mengemukakan bahwa 

kebersihan, keamanan, nilai uang, dan kesopanan staf menentukan maslahah 

pelanggan.  

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafid (2016) menunjukkan 

bahwa variabel waqi’iyyah yang mencakup penampilan dokter, perawat dan 

petugas rumah sakit berpengaruh positif terhadap maslahah pasien. 

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang 

sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak 

asasi mereka. Perlindungan ini terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan 

dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan 

masalah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina) (Jauhar, 2013).  

Perkara zina, bahkan mendekatinya dilarang oleh Allah SWT dan telah 

dituliskan dalam Al-qur’an. Allah SWT berfirman:  

َشٗة َوَسآَء َسبِّيٗٗل   حِّ ٰٓۖٓ إِّنَّهُۥ َكاَن فََٰ نَىَٰ  ٣٢َوََل تَۡقَربُواْ ٱلز ِّ
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Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’ : 32) 

Oleh karena itu, rumah sakit syariah sebagai rumah sakit yang memiliki prinsip 

syariah harus menjaga kehormatan pasien. Melalui pelayanan yang diberikan, 

dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit harus menjamin perlakuan yang 

diberikan tidak melanggar batasan. Karena pelayanan kesehatan sangat rentan 

dengan perilaku tidak hormat yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau 

sebaliknya. 

 Penjagaan keturunan atau kehormatan dapat dilakukan dengan mencegah 

terjadinya zina. Untuk mencegah terjadinya zina, penampilan dokter, perawat, dan 

pegawai RSI Sultan Agung sudah tertutup dan tidak mencolok. Semua perawat 

dan petugas wanita menggunakan jilbab hingga ke bawah dada. Adapun perawat 

dan petugas pria menggunakan kemeja dan celana panjang serta dilengkapi 

kopiah. 

 Dokter dan perawat melayani pasien dengan sopan dan menjaga 

kehormatan pasien. Tidak ada pasien yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman. 

Begitu pula dengan petugas rumah sakit. Petugas administrasi, kebersihan, 

keamanan, dan kafetaria melayani dengan sopan dan menghormati pasien. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel menjaga keturunan dalam 

pelayanan RSI Sultan Agung berpengaruh terhadap maslahah pasien. 

4.6.5 Pengaruh Komponen Maqashid Syariah Menjaga Harta dalam 

Pelayanan (X5) terhadap Maslahah Pasien (Y) 

 Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa nilai T Statistics variabel menjaga 

harta (X5) terhadap maslahah pasien (Y) adalah sebesar. Nilai lebih besar dari 
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1,96 sehingga dapat disimpulkan variabel menjaga harta (X5) berpengaruh 

terhadap maslahah pasien (Y). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (dalam 

Sumadi, 2017) biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila 

relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

 Adapun mengenai sistem dan transaksi yang dilakukan secara syariah, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2016) menunjukkan bahwa 

pemberian kemudahan dalam konsultasi keuangan dan produk bebas bunga 

sesuai dengan syariah menjadi aspek prioritas pembentuk maslahah nasabah 

dalam melakukan transaksi di bank syariah. 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana 

manusia tidak akan bisa terpisah darinya (Jauhar, 2013). Untuk memenuhi 

kebutuhan hidpupnya, seseorang memerlukan uang. Oleh karena itu manusia 

bekerja mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta juga 

merupakan alasan manusia melakukan moral hazard. Judi, riba, menyurangi 

timbangan, menipu, menimbun, dan masih banyak lagi moral hazard yang dapat 

terjadi karena harta. 

Menurut Antonio (2015) harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama 

menyangkut soal cara mendapatkann dan memanfaatkannya, apakah sesuai 

ajaran islam atau tidak. 

 Islam melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang bathil. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: 

ۡن أَمۡ  يٗقا م ِّ لِّ َوتُۡدلُواْ بَِّهآ إِّلَى ٱۡلُحكَّامِّ لِّتَۡأكُلُواْ فَرِّ طِّ لَكُم بَۡينَكُم بِّٱۡلبََٰ ۡثمِّ َوأَنتُۡم َوََل تَۡأكُلُٓواْ أَۡمَوَٰ لِّ ٱلنَّاسِّ بِّٱۡۡلِّ َوَٰ

 ١٨٨ُموَن  تَۡعلَ 
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Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-baqarah (2) : 188) 

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mencari harta dengan berbagai 

cara, dengan syarat mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Menurut 

Antonio (2015) rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik, 

tdak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak 

dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan 

intended speculation), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak 

melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.  

Aspek menjaga harta dalam pelayanan rumah sakit adalah bagaimana 

rumah sakit melakukan transaksi yang adil dan sesuai syariah. Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung bukanlah rumah sakit yang sepenuhnya berbasis sosial. Rumah 

sakit membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional pelayanan kesehatan. 

Adapun pendapatan rumah sakit berasal dari pasien. Hal ini berbeda dengan 

karakter RS Islam (bimaristans) di masa kejayaan Islam (Dinasti Abbasiyah) di 

mana pasien dibebaskan dari biaya, dan justru saat diperbolehkan pulang dari RS 

pasien, mereka dibekali baju dan uang saku (Mulawarman, 2018). 

Rumah sakit tidak boleh menentukan biaya perawatan dan harga obat yang 

terlalu mahal. Karena penyakit bisa dikaruniakan kepada siapa saja tanpa 

memandang apakah pasien tersebut merupakan orang kaya atau miskin. 

Mengenai biaya kesehatan, pemerintah memiliki program bantuan di bidang 

kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RSI Sultan Agung 
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melayani berbagai macam latar belakang pasien. Pasien umum, asuransi, maupun 

BPJS dilayani oleh RSI Sultan Agung sehingga masyarakat dapat merasakan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSI Sultan Agung. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel menjaga harta (X5) berpengaruh 

terhadap maslahah pasien. Penjagaan harta dilakukan dengan transaksi sesuai 

syariah, tidak terdapat pungutan liar, dan administrasinya baik. 

4.6.6 Pengaruh Maqashid Syariah Menjaga Sosial dalam Pelayanan (X6) 

terhadap Maslahah Pasien (Y) 

 Hasil analisis jalur menunjukkan nilai T Statistics variabel menjaga soslial 

(X6) terhadap maslahah pasien (Y) sebesar 0,629. Nilai 0,629 lebih kecil dari 1,96 

sehingga variabel menjaga sosial (X6) tidak berpengaruh terhadap maslahah 

pasien (Y). 

 Berdasarkan hasil penelitian Hafid (2016) dengan judul Pengaruh 

Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Maslahah Pasien pada RS 

Ibnu Sina Makassar, variabel akhlaqiyyah berpengaruh positif terhadap maslahah 

pasien. Indikator variabel akhalqiyyah adalah Indikator yang digunakan dalam 

pelayanan akhlaqiyyah yaitu budidaya salam, sopan santun dan rahmah (kasih 

sayang), syaja’ah (berani), dapat dipercaya (amanah), dan serta jujur dalam setiap 

memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu, variabel Insaniyah berpengaruh 

positif terhadap maslahah pasien. Salah satu indikator dalam variabel Insaniyah 

adalah dokter perawat dan petugas rumah sakit memberikan pelayanan yang 

sama tanpa memandang status sosial. Indikator ini sesuai dengan indikator 

menjaga sosial dalam penelitian ini. 

Syariat islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan fitrahnya tanpa 

menghiraukan latar belakang, suku, bangsa, warna kulit, tanah air, dan berbagai 
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bentuk perbedaan (Sunawi, 2012).  Rumah sakit syariah tidak boleh membeda-

bedakan dalam melayani pasien. Tidak terbatas pada latar belakang sosial dan 

ekonomi pasien, rumah sakit syariah juga melayani pasien dengan latar belakang 

agama yang berbeda-beda. 

 Berdasarkan hasil kuesioner, hanya terdapat dua responden yang tidak 

setuju dan mayoritas responden setuju bahwa RSI Sultan Agung telah penerapan 

pelayanan dengan adil tanpa membedakan agama, status sosial, dan warna kulit 

pasien. Pasien rawat jalan umum, BPJS, dan asuransi semuanya diberikan 

pelayanan yang sama. Semuanya antri berdasarkan nomor antrian dan diberikan 

layanan sesuai nomor antri.  

 Kondisi interaksi sosial di rumah sakit juga berjalan dengan baik. Petugas 

rumah sakit senantiasa memberikan senyum, salam, dan sapa. Selain itu, pasien 

bebas berinteraksi dan berkomunikasi dengan petugas maupun dokter dan 

dilayani dengan baik. Responden juga setuju jika selama di rumah sakit pasien 

bebas melakukan aktivitas selama tidak melanggar peraturan yang ada. 

 Namun mayoritas pasien RSI Sultan Agung berasal dari kondisi sosial yang 

sama. Pasien berasal dari berbagai daerah di Semarang dan sekitarnya, serta 

didominasi oleh wilayah pedesaan. Sehingga sulit untuk mengukur perbedaan 

pelayanan yang diberikan pada responden dengan strata sosial yang sama. 

 Jadi, dapat disimpulkan variabel menjaga sosial dalam pelayanan yang 

dilakukan oleh RSI Sultan Agung Semarang tidak berpengaruh terhadap maslahah 

pasien. Responden setuju apabila RSI Sultan Agung telah menerapkan pelayanan 

dengan menjaga sosial, namun variabel ini tidak berpengaruh terhadap maslahah 

pasien. 
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4.6.7 Pengaruh Maqashid Syariah Menjaga Lingkungan dalam Pelayanan 

(X7) Terhadap Maslahah Pasien (Y) 

 Berdasarkan nilai T Statistics variabel menjaga lingkungan (X7) 

mendapatkan nilai 2,079. Nilai 2,079 lebih tinggi dari 1,96 sehingga vaktor 

menjaga lingkungan berpengaruh terhadap maslahah pasien. Adapun nilai outer 

loadings yang paling tinggi berada pada pertanyaan “Pengelola rumah sakit 

memelihara pohon/tanaman di  lingkungan rumah sakit.”, yaitu sebesar 0,858. 

 Sejalan dengan penelitian Molachele (dalam Suryawati, et. al : 2006) yang 

berjudul Maslahah Pasien Terhadap Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum 

Fatmawati Jakarta menyebutkan bahwa untuk pelayanan RS secara umum, 

pelayanan dokter, perawat, fasilitas medis, lingkungan RS dan makanan pasien 

berpengaruh terhadap maslahah pasien rawat inap RS.  

Penjagaan lingkungan berkaitan dengan hubungan manusia dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Rumah sakit menjalankan operasional dan 

melayani ribuan pasien setiap hari. Sehingga saat menjalankan operasional rumah 

sakit dapat menghasilkan sisa buangan atau limbah dan merusak lingkungan. 

Oleh karena itu, penanganan limbah rumah sakit harus dilakukan dengan tepat 

agar tidak merusak lingkungan. 

 Berdasarkan hasil kuesioner, responden setuju jika RSI Sultan Agung telah 

menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Hal ini didukung dengan jumlah 

petugas kebersihan yang cukup banyak dan secara berkala membersihkan area 

rumah sakit. Petugas kebersihan rumah sakit memakai seragam dan peralatan 

yang sesuai untuk menjaga kebersihan rumah sakit. Rumah sakit merupakan 

tempat banyak orang sakit yang sangat memungkinkan terdapat virus dan bakteri 
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sehingga penanganan kebersihan harus dilakukan sesuai standar kebersihan 

rumah sakit. 

 Selain itu, pengelola rumah sakit memelihara pohon dan tanaman di sekitar 

rumah sakit. Keberadaan pohon dan tanaman dapat mengurangi polusi udara. 

Keberadaan pohon dan tanaman juga dapat menciptakan keasrian lingkungan 

sehingga enak dipandang.  

 Jadi, dengan variabel menjaga lingkungan yang dilakukan oleh RSI Sultan 

Agung Semarang dapat memengaruhi maslahah pasien.  

4.7 Ringkasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah 

dijelaskan, maka dalam tabel 4.19 akan dipaparkan ringkasan hasil penelitian 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Penelitian 

No. Variabel Pembahasan Kesimpulan 

1. 
Menjaga Agama → 
Maslahah Pasien 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa nilai T Statistics 
variabel menjaga agama terhadap maslahah pasien adalah 

sebesar 0,456. Nilai 0,456 lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat 
dikatakan variabel menjaga agama tidak berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. Tidak semua pelayanan dengan variabel 

menjaga agama telah diterapkan oleh rumah sakit, ada pula 
pelayanan kepada pasien yang tidak diberikan dengan maksimal.  
 

Variabel menjaga agama 
tidak berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 

2. 
Menjaga Jiwa → 
Maslahah Pasien 

Berdasarkan hasil analisis jalur ditemukan nilai T Statistics variabel 
menjaga jiwa terhadap maslahah adalah sebesar 1,103. Nilai 1,103 

lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat dikatakan variabel menjaga 
jiwa dalam pelayanan unit rawat jalan RSI Sultan Agung Semarang 
tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. RSI Sultan Agung 

telah menerapkan pelayanan dengan menjaga jiwa kepada pasien 
namun belum dilakukan secara menyeluruh, serta terdapat 
pelayanan yang kurang disadari pasien yaitu mengenai fasilitas 
antisipasi bencana yaitu jalur evakuasi. 
 

Variabel menjaga jiwa tidak 
berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 

3. 
Menjaga Akal → 
Maslahah Pasien 

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil bahwa variabel 
menjaga akal memiliki nilai T Statistics 0,38. Nilai 0,38 lebih kecil 
dari 1,96 yang berarti komponen maqashid syariah menjaga akal 
dalam pelayanan tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien. 
RSI Sultan Agung telah menyediakan perpustakaan di rumah sakit 
dan koran di ruang tunggu. Selain itu, menurut responden 
dokter/perawat memberikan informasi mengenai penyakit melalui 
sesi konsultasi. Namun variabel menjaga akal bukan menjadi 
perhatian utama pasien yang sedang sakit sehingga tidak 
berpengaruh terhadap maslahah pasien. 

Variabel menjaga akal tidak 
berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 
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No. Variabel Pembahasan Kesimpulan 

4. 
Menjaga Keturunan 
→ Maslahah Pasien 

Berdasarkan hasil analisis jalur antara variabel menjaga keturunan 
terhadap maslahah pasien diperoleh nilai T Statistics sebesar 

2,194. Nilai 2,194 lebih besar dari 1,96 sehingga apat disimpulkan 
bahwa variabel menjaga keturunan memiliki pengaruh terhadap 
maslahah pasien. RSI Sultan Agung menerapkan pelayanan 

menjaga keturunan dengan menaati perintah Allah dengan 
berhijab bagi pegawai, dokter, dan perawat. Pegawai, dokter, dan 
perawat menggunakan pakaian rapi dan menutup aurat serta 
berperilaku sopan kepada pasien.  

Variabel menjaga keturunan 
tidak berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 

5. 
Menjaga Harta → 
Maslahah Pasien 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa nilai T Statistics variabel 
menjaga harta (X5) terhadap maslahah pasien (Y) adalah sebesar 

2,072. Nilai 2,072 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan 
variabel menjaga harta (X5) berpengaruh terhadap maslahah 
pasien (Y). Variabel biaya menjadi salah satu perhatian penting 
pasien. Sistem dan transaksi sesuai syariah tidak akan zhalim 

terhadap pasien sehingga tidak akan memberatkan pasien. RSI 
Sultan Agung memiliki administrasi yang baik dan sesuai sayriah. 
Tidak terdapat pungutan liar dalam administrasi. Selain itu, pasien 
umum, asuransi, maupun BPJS dilayani oleh RSI Sultan Agung. 
Transaksi yang dilakukan sesuai syariah. 
 

Variabel menjaga harta 
berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 

6. 
Menjaga Sosial → 
Maslahah Pasien 

Hasil analisis jalur menunjukkan nilai T Statistics variabel menjaga 
soslial (X6) terhadap maslahah pasien (Y) sebesar 0,629. Nilai 

0,629 lebih kecil dari 1,96 sehingga variabel menjaga sosial (X6) 
tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien (Y). Pelayanan yang 

diberikan RSI Sultan Agung tidak membeda-bedakan strata sosial, 
warna kulit, dan agama. Pasien kurang mampu dibantu dengan 
BPJS dan mendapatkan pelayanan sesuai antrian. Namun yang 

Variabel menjaga sosial tidak 
berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 
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No. Variabel Pembahasan Kesimpulan 

membedakan adalah alur administrasi BPJS cukup panjang 
dibandingkan pasien umum.  

7. 
Menjaga Lingkungan 
→ Maslahah Pasien 

Berdasarkan nilai T Statistics variabel menjaga lingkungan (X7) 
mendapatkan nilai 2,079. Nilai 2,079 lebih tinggi dari 1,96 
sehingga vaktor menjaga lingkungan berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. Adapun nilai outer loadings yang paling tinggi 

berada pada pertanyaan “Pengelola rumah sakit memelihara 
pohon/tanaman di  lingkungan rumah sakit.”, yaitu sebesar 0,858. 
Hal ini didukung oleh kondisi lingkungan RSI Sultan Agung yang 
cukup asri dengan ditanami pohon dan terdapat taman. Selain itu, 
rumah sakit selalu dalam keadaan bersih dan teersedia tempat 
sampah di tempat yang strategis. Secara rutin petugas 
kebersihan membersihkan area rumah sakit sehingga 
kebersihannya terjaga. 
 

Variabel menjaga lingkungan 
berpengaruh terhadap 
maslahah pasien. 

Sumber: Diolah Penulis, 2018.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka diperoleh 

kesimpulan yaitu, maqashid syariah memiliki pengaruh terhadap maslahah pasien 

sebanyak tiga komponen dan empat komponen lainnya tidak berpengaruh 

terhadap maslahah pasien.  

Maqashid syariah menjaga agama dan menjaga akal tidak memengaruhi 

maslahah pasien, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan pasien dan 

kesadaran terhadap penjagaan agama dan akal dalam pelayanan. Selanjutnya 

adalah maqashid syariah menjaga jiwa tidak berpengaruh terhadap maslahah 

pasien, hal ini disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas kebersihan secara 

lengkap dan kurangnya kesadaran pasien terhadap fasilitas evakuasi. Selain itu, 

maqashid syariah menjaga sosial tidak berpengaruh terhadap maslahah pasien, 

hal ini disebabkan oleh latar belakang sosial pasien RSI Sultan Agung cenderung 

sama sehingga sulit untuk melihat perbedaan pelayanan yang diberikan oleh 

rumah sakit. 

Adapun maqashid syariah menjaga keturunan, menjaga harta, dan 

menjaga lingkungan berpengaruh terhadap maslahah pasien. Hal ini disebabkan 

oleh keberhasilan RSI Sultan Agung dalam menerapkan pelayanan yang berbasis 

penjagaan keturunan, harta, dan lingkungan. Selain itu, presepsi pasien terhadap 

pelayanan rumah sakit dipengaruhi oleh aspek biaya dan administrasi, penampilan 

dan perilaku petugas, serta kebersihan dan kondisi lingkungan rumah sakit. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penemuan di lapangan dan hasil penelitian, terdapat saran-

saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Mayoritas pasien RSI Sultan Agung memiliki latar belakang pendidikan 

menengah ke bawah, sehingga belum menyadari mengenai kewajiban 

membatasi kontak fisik antara laki-laki dan perempuan, sehingga  penulis 

menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk memberikan edukasi 

kepada pasien mengenai agama islam melalui poster atau spanduk. Selain 

itu, dalam jangka panjang sebaiknya RSI Sultan Agung menyediakan 

dokter laki-laki dan perempuan dalam jadwal poliklinik agar pasien dapat 

diperiksa oleh dokter sesuai jenis kelamin. 

2. Kebersihan merupakan hal yang harus dijaga apalagi di rumah sakit. 

Petugas rumah sakit sebaiknya menjaga kelengkapan fasilitas kebersihan 

dan mengisi ulang cairan sanitasi secara rutin agar selalu tersedia bagi 

pasien. 

3. Pasien RSI Sultan Agung berasal dari Semarang dan berbagai daerah di 

sekitar semarang. Kebanyakan pasien datang lebih pagi untuk antri 

mendapatkan pemeriksaan di poliklinik rawat jalan atau menunggu masuk 

ke ruang rawat inap. Sehingga penulis menyarankan kepada RSI Sultan 

Agung untuk menyediakan kursi tunggu tambahan bagi pasien yang antri 

dan menunggu perawatan agar dapat menunggu dengan nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amalia. 2016. Teori Mikroekonomi: Suatu 
Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: 

Prenamedia Group. 

Cahyani, Putri Dwi. 2016. Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Layanan 
Perbakan Syariah di Yogyakarta. Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 

6, No. 2, Oktober 2016. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. 

 
Djawas, Mursyid. 2016. Jejak Maqashid Al-Syariah di Nusantara: Melacak fuqahā‘ 

berbasis maqashid al-syari’ah dan hasil ijtihadnya. Makalah disajikan dalam 
Ar-Raniry International Conferences for Islamic Studies. Banda Aceh. 

Gerson, Richard F. 2004. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Penerbit PPM. 

Ghozali, Imam, dan Hengky Latan. 2015. Partial Least Squares Konsep, Teknik 
dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 

Hafid, Hikmah Pratiwi. 2016. Pengaruh Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah 
terhadap Kepuasan Pasien pada RS Ibnu Sina Makassar. Skripsi. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. 

http://rsisultanagung.co.id/v2015/profil/sejarah/ (diakses 10 Februari 2018 pukul 
12.38) 

http://www.mukisi.com/artikel/item/242-pengalaman-mukisi-dalam-penerapan-
rumah-sakit-syariah (diakses 26 februari 2018 pukul 12.47) 

 http://www.mukisi.com/artikel/item/291-rumah-sakit-syariah-nilai-konsep-dan-
standarisasi (diakses 27 februari 2018 pukul 13.47) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan (diakses 7 Maret 2018 pukul 14.40) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20sakit (diakses 4 maret 2018 pukul 
12.45) 

https://rsisultanagung.co.id/v2015/rsi-sultan-agung-ditetapkan-menjadi-rs-
syariah-di-indonesia/ (diakses 26 februari 2018 pukul 12.36) 

https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjekViewTab1 (diakses 21 
Februari 2018, 14:04). 

 
Kementrian Agama RI. 2011. Al-Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan 

Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat. Bandung : Sygma Publishing. 

 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Data dan Profil Kesehatan 

Indonesia 2016. 
________________. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rsisultanagung.co.id/v2015/profil/sejarah/
http://www.mukisi.com/artikel/item/242-pengalaman-mukisi-dalam-penerapan-rumah-sakit-syariah
http://www.mukisi.com/artikel/item/242-pengalaman-mukisi-dalam-penerapan-rumah-sakit-syariah
http://www.mukisi.com/artikel/item/291-rumah-sakit-syariah-nilai-konsep-dan-standarisasi
http://www.mukisi.com/artikel/item/291-rumah-sakit-syariah-nilai-konsep-dan-standarisasi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20sakit
https://rsisultanagung.co.id/v2015/rsi-sultan-agung-ditetapkan-menjadi-rs-syariah-di-indonesia/
https://rsisultanagung.co.id/v2015/rsi-sultan-agung-ditetapkan-menjadi-rs-syariah-di-indonesia/
https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjekViewTab1


94 

 

 

 
 

Lupiyoadi, Rambat. 2016. Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. 2017. Selayang Pandang 
Sertifikasi Rumah Sakit Syariah.  

 
Mulawarman, Aji Dedi, dkk. 2018. Akuntansi Syariah untuk Rumah Sakit: Teori, 

Prinsip, dan Praktik. Depok: Rajawali Press. 
 
Natadipurba, Chandra. 2015. Ekonomi Islam 101. Bandung: PT Mobidelta 

Indonesia. 
 
Pandudiary, Yushar Reza. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pengguna Jasa 
Angkutan Kapal (Studi Kasus pada Penumpang Kapal PT. Pelni). Skripsi. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang 

R, Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. Konsep Maqashid Al-
Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser 
Auda). Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Volume I, 

Issue I. Desember 2014. 

Rafidah. 2014. Kualitas Pelayanan Islami pada Bank Syariah. Jurnal. Nalar Fiqih. 

Volume 10 No. 2 

Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah. 
________________. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 
2009 Tentang Rumah Sakit. 

Rosyadi, Imron. 2013. Pemikiran As-Syatibi tentang Maslahah Mursalah. 
PROVETIKA, Jurnal Studi Islam. Vol. 14, No. 1, Juni 2013. 

Satrianegara, M. Fais. 2014. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. 

Jakarta: Salemba Medika. 

Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan dalam Islam. Jurnal Ekonomi 
Syariah. Equilibrium. Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 

Sugiyono. 2009. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed 
Methods). Bandung: CV Alfabeta. 

Suhaiza Zailani, dkk. 2016. Predicting Muslim Medical Tourists’ Satisfaction with 
Malaysian Islamic Friendly Hospitals. Tourism Management 57 (2016) 159-
167. 

 

Sulistiadi, Wahyu dan Rahayu S. 2017. Assessment of First Sharia Hospital 
Certification in Indonesia Facing the Global Competition. Paper Batusangkar 
International Conference II, October 14-15 2017. 

Sumadi. 2017. Peran Manajemen Syariah terhadap Peningkatan Kepuasan 
Pelanggan pada Rumah Sakit Islam di Kota Surakarta. Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam Vol. 03, No. 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 
 

Sunawi. 2012. Konsep Pelayanan Kesehatan Islami di Rumah Sakit (Tinjauan 
Aplikasi di Rumah Sakit Islam Surakarta). Thesis. Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

Supartiningsih, Solichah. 2017. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Rumah 
Sakit: Kasus pada Pasien Rawat Jalan. Jurnal Medicoeticoelegal dan 
Manajemen Rumah Sakit, 6 (1): 9-15. 

Suwarman, Ujang. 2011. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam 
Pemasaran. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 

Syakuro, Alek Abdan. 2010. Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-
Prinsip Syari’ah pada Rumah Sakit Islam terhadap Kepuasan Pelanggan 
(Studi Kasus pada RSI Sultan Agung Semarang). Skripsi. Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. 

Yakub, Muhammad Hanafi Bin. 2016. Pola Interaksi Dokter dengan Pasien yang 
Berbeda Jenis Kelamin dalam Perspektif Maqashid Al-syariat. Thesis. UIN 

Sultan Syarif Kasim. Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bagian depan
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR

	BAB I
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian


	BAB II
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Maqashid Syariah
	2.1.1 Maqashid Syariah Menurut Imam As-Syatibi
	2.1.2 Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali
	2.1.3 Maqashid Syariah dalam Pelayanan Rumah Sakit

	2.2 Pelayanan Kesehatan
	2.2.1 Pengertian Pelayanan
	2.2.2 Pelayanan Kesehatan
	2.2.3 Pelayanan Kesehatan dalam Islam

	2.3 Teori Maslahah
	2.4 Penelitian Terdahulu
	2.5 Kerangka Pikir
	2.6 Hipotesis Penelitian


	BAB III
	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1 Jenis Penelitian
	3.2 Tempat Penelitian
	3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
	3.4 Unit Analisis Penentuan Responden
	3.5 Definisi Operasional Variabel
	3.6 Teknik Analisis Data


	BAB IV
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
	4.1.1 Sejarah RSI Sultan Agung
	4.1.2 Pelayanan RSI Sultan Agung

	4.2 Gambaran Umum Responden
	4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
	4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
	4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Poliklinik

	4.3 Analisis Data
	4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran

	4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	4.4.1 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Agama (X1)
	4.4.2 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Jiwa (X2)
	4.4.3 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Akal (X3)
	4.4.4 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Keturunan (X4)
	4.4.5 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Harta (X5)
	4.4.6 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Sosial (X6)
	4.4.7 Statistik Deskriptif Variabel Menjaga Lingkungan (X7)
	4.4.8 Statistik Deskriptif Variabel Maslahah Maslahah Pasien (Y)

	4.5 Evaluasi Model Struktural
	4.6 Pembahasan
	4.6.1 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Agama (X1) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.2 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Jiwa dalam Pelayanan (X2) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.3 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Akal (X3) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.4 Hubungan Maqashid Syariah Menjaga Keturunan dalam Pelayanan (X4) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.5 Pengaruh Komponen Maqashid Syariah Menjaga Harta dalam Pelayanan (X5) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.6 Pengaruh Maqashid Syariah Menjaga Sosial dalam Pelayanan (X6) terhadap Maslahah Pasien (Y)
	4.6.7 Pengaruh Maqashid Syariah Menjaga Lingkungan dalam Pelayanan (X7) Terhadap Maslahah Pasien (Y)

	4.7 Ringkasan Hasil Penelitian


	BAB V
	BAB V PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran


	Daftar Pustaka
	DAFTAR PUSTAKA


