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SARI 
 

Dewi Lukasyanti, 2006. Pengaruh Kualitas Pelayanan  Terhadap Keputusan 
Menggunakan Jasa  Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 
Pekalongan. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Keputusan Penggunaan Jasa  

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan 
kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang 
berkualitas dan pelayanan yang baik kepada pelanggan dari pesaingnya. 
Pelayanan yang diterima pasien di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan masih 
kurang maksimal, terlihat dari keluhan beberapa pengguna jasa rumah sakit 
yang menyatakan perilaku petugas perawat yang kurang ramah dan tidak 
komunikatif, kondisi lingkungan fisik rumah sakit dan peralatan pelayanan 
penunjang medis yang kurang memadai. Berdasarkan kenyataan tersebut timbul 
permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu adakah pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa pada RSUD Kraton 
Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa 
pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap (non anak) 
selama tahun 2005 sebanyak 36.723. Sampel yang diambil sebanyak 100 pasien. 
Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan jasa sebagai variabel 
bebas dan keputusan penggunaan jasa sebagai variabel terikat. Data diambil 
menggunakan metode dokumentasi, angket dan observasi dan dianalisis  dengan 
deskriptif persentase serta analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara 
kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 
jaminan, dan empati terhadap keputusan penggunaan jasa pada RSUD Kraton 
Kabupaten Pekalongan. Secara parsial diketahui bahwa faktor keandalan  
merupakan yang berpengaruh paling besar sedangkan yang berpengaruh paling 
kecil adalah bukti langsung. Dari uji simultan diketahui besarnya pengaruh  
kualitas pelayanan jasa terhadap penggunaan jasa adalah 77,7% dan sisanya 22, 
3% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pesaing dan lokasi.  

Disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu parameter 
utama yang menentukan tinggi rendahnya keputusan penggunaan jasa pada 
RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.  Disarankan : 1) Bagi RSUD Kraton 
Kabupaten Pekalongan hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, 
2) Bagi dokter, perawat, dan tenaga paramedis harus selalu diberi pelatihan dan 
kursus agar keterampilan dalam melayani pasien  lebih profesional, 3) Bagi 
pasien dan keluarga pasien hendaknya memberikan kritik dan saran berkaitan 
dengan pelayanan pihak rumah sakit, 4) Faktor yang perlu diperhatikan adalah 
faktor bukti  langsung khususnya untuk area parkir  dan peralatan medis karena 
belum sesuai dengan kelas rumah sakit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia bisnis. 

Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada dimana-mana, namun sebaliknya 

persaingan menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu 

bersaing secara berkesinambungan. 

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif 

harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan 

pelayanan yang baik kepada para pelanggan dari pesaingnya. Kualitas harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1994). Hal 

ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pelanggan (Tjiptono, 2004:61). Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pada 

perilaku pembelian yaitu melalui kepuasan pelanggan. Karena salah satu keunggulan 

kompetitif yang dapat diciptakan perusahaan adalah memfokuskan bisnisnya pada 

kepuasan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, 

sehingga melalui kepuasan itu konsumen akan melakukan pembelian jasa atau 

memutuskan untuk menggunakan jasa dan pada akhirnya akan merekomendasikan 

hal itu kepada orang lain.  

1 
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Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan 

kesadaran dan tuntunan masyarakat akan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal 

ini adalah rumah sakit sebagai suatu lembaga kesehatan yang bergerak dalam bidang 

jasa, dimana produk utama rumah sakit adalah pelayanan medis yang meliputi 

pembedahan dan pelayanan perawatan orang sakit (Mauludin, 2001:38). 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan sebagai salah 

satu rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten Pekalongan merasakan adanya 

tingkat persaingan yang semakin ketat dengan rumah sakit lainnya, terutama rumah 

sakit milik swasta. Persaingan yang terjadi bukan saja dari sisi tehnologi peralatan 

kesehatan saja, tetapi persaingan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. Kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dicerminkan sebagai 

pelayanan jasa kesehatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

sebagai pemakai jasa pelayanan rumah sakit. 

Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan bahwa pelayanan yang 

diterima pasien di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan masih kurang maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengguna jasa rumah sakit menyatakan keluhan 

tentang pelayanan yang lamban, adanya perilaku petugas perawat yang kurang ramah 

dan tidak komunikatif. Selain itu dilihat dari kondisi lingkungan fisik rumah sakit 

seperti tempat parkir masih belum teratur sehingga dapat mengganggu keamanan dan 

kenyamanan dengan luas halaman parkir ± 2.200 m 2  tersebut belum mampu 

menapung kendaraan yang parkir , sedangkan jumlah tempat tidur yang tersedia juga 

belum memadai yaitu 226 buah, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut: 
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Tabel 1. Data Jumlah tempat tidur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

KELAS JUMLAH TEMPAT TIDUR 

Kelas VIP A 4 

Kelas VIP B 16 

Kelas Utama  15 

Kelas I 48 

Kelas II 60 

Kelas III 81 

ICU 4 

JUMLAH 226 

Sumber Data: Catatan Rekam Medik RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2005 

 Dilihat dari peralatan penunjang medis juga belum memadai karena belum 

sesuai dengan kelas rumah sakit. Hal ini akan memberikan kesan negatif bagi 

pencitraan positif rumah sakit. Selain itu berdasarkan atas pengakuan dari 

masyarakat menyatakan bahwa pelayanan di rumah sakit masih mengecewakan bagi 

pengguna jasa rumah sakit dan keluarganya. Sampai saat ini masih banyak kritik dan 

saran (dari kotak saran) yang di tujukan kepada rumah sakit terhadap mutu pelayanan 

kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan perawat selama 24 jam data keluhan dari 

kotak saran yang masuk selama tahun 2005 sebanyak 5.451 hal ini menunjukkan 

bahwa pasien masih mengalami ketidakpuasan atas pelayanan  yang telah diberikan 

oleh rumah sakit tersebut. (dari catatan Rekam Medik RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan, 2005). Oleh karena itu pimpinan rumah sakit perlu meningkatkan mutu 

kualitas pelayanan jasa yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa.  
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Melihat kondisi faktual yang ada maka konsumen apakah akan  

menggunakan jasa pelayanan  rumah sakit setelah melihat kenyataan kalau pelayanan 

rumah sakit seperti itu, sehingga apakah konsumen  merasa puas terhadap kinerja dan 

hasil yang di dapatkan dari rumah sakit tersebut karena pelayanan yang berkualitas 

dapat menciptakan kepuasan konsumen yang berakibat konsumen akan datang 

kembali ke rumah sakit untuk melakukan pembelian ulang sehingga menjadi 

pelanggan tetap dan kemungkinan mereka akan merekomendasikan kepada orang 

lain atau teman-teman mereka. Sebaliknya pelayanan yang buruk membuat 

konsumen jenuh sehingga lari ke pesaing. Dengan kualitas pelayanan yang masih 

seperti itu namun jumlah pasien yang menggunakan jasa RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini dikarenakan RSUD 

Kraton Kabupaten Pekalongan merupakan satu-satunya rumah sakit milik 

pemerintah yang ada di kota Pekalongan dan merupakan salah satu rumah sakit 

rujukan. Berikut ini adalah data pasien RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. 

Tabel 2. Data  jumlah pasien  RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

Kunjungan pasien per tahun 2003 2004 2005 

1 Pelayanan Rawat Jalan 50.472 53.873 54.950 

2 Instalasi Gawat Darurat    9.975 11.137 11.471 

3 Pealayanan Rawat Inap 37.014 38.828 39.993 

Sumber Data: Catatan Rekam Medik RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2005 

Penelitian ini akan mengungkap apakah pelayanan yang mereka terima sesuai 

atau bahkan melebihi harapan, sebab konsumen akan merasa puas apabila apa yang 
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mereka terima sesuai atau bahkan melebihi dari yang diharapkan sehingga konsumen 

akan menggunakan kembali jasa pelayanan rumah sakit tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka timbul 

keinginan untuk meneliti “ PENGARUH KUALITAS PELAYANAN  TERHADAP 

KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA  PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN “.   

1.2. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi masalah penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1  Adakah pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap keputusan 

menggunakan jasa     pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan? 

1.2.2 Adakah pengaruh kualitas pelayanan secara simultan terhadap keputusan 

menggunakan jasa pada RSUD Kraton Kabpaien Pekalongan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan secara parsial 

terhadap keputusan menggunakan jasa pada RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan. 

1.3.2 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap keputusan menggunakan jasa pada RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Rumah sakit 

Dengan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan kegiatan evaluasi kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa.  

2. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang 

berkaitan dengan bidang pemasaran yaitu tentang kualitas pelayanan dibidang 

jasa pelayanan Rumah sakit. 

3. Bagi Fakultas 

Untuk menambah informasi dan perbendaharaan kepustakaan Jurusan  

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Univesitas Negeri Semarang. 

1.5. Sistematika Skripsi 
Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat 

dibahas secara menyeluruh dan terarah. Adapun sistematika skripsi ini adalah : 

Bab I berisi pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi landasan teori dan hipotesis, membahas tentang landasan teori 

mengenai tinjauan pustaka tentang konsep pemasaran, jasa, kualitas pelayanan, 

keputusan pembelian, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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Bab III berisi metode penelitian, berisi tentang populasi penelitian, sampel 

penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

pengujian alat pengumpul data, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan,  serta penganalisaan data yang 

diperoleh untuk membuktikan kebenaran hipotesis sebagai hasil pembahasan. 

Bab V berisi penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran atas dasar hasil 

penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

2.1. Konsep Pemasaran 

2.1.1. Definisi Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial manajerial yang membuat individu 

dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan serta diinginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan orang lain atau 

satu sama lain (Kotler dan Amstrong, 1997:5). Sedangkan oleh Swastha pemasaran 

merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial ( Swastha,1998 : 179 ). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pemasaran dilakukan bukan semata-mata untuk menjual barang atau jasa tetapi untuk 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen.  

2.1.2.  Konsep dasar pemasaran   

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Seluruh kegiatan dalam perusahaan yang 

menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Kegiatan ini meliputi kegiatan pada semua bagian yang ada, seperti kegiatan 

personalia, produksi, keuangan, riset dan pengembangan serta fungsi-fungsi lainnya. 

Kita telah mengetahui bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai macam 

kelompok yang ingin memenuhi kebutuhannya untuk maksud tersebut, mereka harus 

8 
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melakukan suatu usaha, sehingga satu dengan yang lainnya saling melayani. Kotler 

mengemukakan konsep pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai (product 

of value) dengan orang atau kelompok lain (Kotler, 2000 : 7), sedangkan menurut 

(Swastha dan Irawan, 1997) konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan 

sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 

pemasaran merupakan suatu proses dan falsafah bisnis yang memberikan kepuasan 

terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen.  

2.2. Jasa 

2.2.1. Pengertian Jasa 

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah 

(seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan 

atas masalah yang dihadapi konsumen (Luppiyoadi, 2001: 5). Tidak jauh berbeda 

definisi di atas, Kotler (1994) mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa 

mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Sedangkan menurut Tjiptono 
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(2004:6) jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa jasa 

merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang bersifat intangible atau tidak 

berwujud yang ditawarkan untuk dijual kepada pihak lain yaitu pengguna jasa. 

2.2.2. Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakterisik utama yang membedakannya dengan 

barang. Karakteristik jasa tersebut adalah (Tjiptono, 2004:15): 

a. Intangibility 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, dicium sebelum dibeli. Hal ini mengakibatkan pelanggan 

tidak dapat memprediksi hasilnya sebelum membeli jasa tersebut. Kesulitan 

untuk memprediksi suatu jasa membuat seseorang mencari bukti-bukti yang 

dapat menunjukkan kualitas suatu jasa. Kualitas suatu jasa dapat 

diprediksikan melalui tempat jasa tersebut diproduksi atau dihasilkan orang 

penghasil jasa, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga jasa tersebut. 

b. Inseparability  

Berbeda halnya dengan barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan 

dalam persediaan, didistribusi, melalui berbagai macam penjual dan pada 

saat jasa diproduksi dan langsung mengkonsumsi jasa tersebut. Hal ini 

mengakibatkan kualitas jasa ditentukan oleh interaksi produsen dengan si 
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pelanggan. Maka dari itu, efektivitas individu dalam menyampaikan jasa 

merupakan unsur yang penting dalam pemberian jasa. 

c. Variability  

Jasa sangat bervariasi karena sangat tergantung pada siapa yang 

menghasilkan, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Pembeli jasa 

menyadari tingginya variabilitas jasa dan biasanya mencari informasi atau 

membicarakannya dengan orang lain sebelum membeli suatu jasa. Ada tiga 

faktor yang menyebabkan variabilitas jasa, yaitu kerja sama/ partisipasi 

pelanggan selama penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam 

melayani pelanggan dan beban kerja perusahaan. 

d. Perishability  

Jasa merupakan komuditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Dengan demikian, bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Hal ini mengakibatkan kapasitas produksi menjadi faktor 

yang kritikal. Perishability juga berakibat pada manajemen permintaan 

terhadap jasa. Jika permintaan bersifat tetap, perusahaan tidak akan 

menghadapi masalah yang rumit. Tetapi jika permintaan berfluktuasi, maka 

perusahaan akan menghadapi masalah rumit, sehingga perusahaan perlu 

melakukan penyesuaian antara kapasitas produksi atau supply dengan 

permintaan. 
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2.3. Kualitas Pelayanan 

2.3.1.  Konsep kualitas pelayanan  

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan 

ciri- ciri dan karakteristik dari suatu produk / jasa dalam hal kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten (Lupiyoadi, 

2001:144). Goetsch dan David dalam Mauludin (2001:39) mengatakan kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi harapan. Juran dan Wijono dalam Mauludin 

(2001:39) menyatakan kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran 

hasil yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan 

kepuasan.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas 

merupakan suatu hasil yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan 

dalam memberikan kepuasan dan memenuhi harapan. 

Untuk memberikan pelayanan yang baik dibutuhkan kesungguhan yang 

mengandung unsur kecepatan, keamanan, keramahtamahan, dan kenyamanan yang 

terintegrasi sehingga manfaatnya besar. Pelayanan adalah setiap kegiatan dan 

manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak perlu berakibat pemilikan sesuatu (Kotler, 1993 : 352). 

Sedangkan pelayanan oleh Gasper dalam Mauludin (2001:39) didefinisikan sebagai 

aktivitas pada keterkaitan antara pemasok dan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Pelayanan pelanggan yang bermutu membuat pengertian ekonomi sumber 

kehidupan perusahaan adalah bisnis yang berulang. Meluaskan basis pelanggan 
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adalah vital ini berarti perusahaan tidak harus menarik klien atau pelanggan baru, 

tetapi juga harus mempertahankan yang sudah ada. Pelayanan pelanggan yang 

bermutu membuat ini terjadi (Martin, 1991: 9). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk 

sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan 

dan harapan orang yang dilayani. 

 Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Menurut Wyckof, Lovelock (1988) dalam Tjiptono (2004 : 59), kualitas 

jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut Parasuraman, et 

al (1985) dalam Tjiptono (2004 : 60) ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa yaitu expected service (jasa yang diharapkan) dan  perceived service 

(jasa yang diterima). Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa 

yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada 

yang diharapkan, maka kualitas jasa akan dipersepsikan buruk atau tidak 

memuaskan.Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan pada penyediaan jasa dalam memenuhi harapan pemakainya secara 

konsisten.                       
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Parasuraman dalam Pujawan dalam Mauludin (2001:39) mengemukaan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu 

pelayanan yang baik. Sedangkan Gronroos et.al dalam Pujawan (1997) 

mendefinisikan kualitas pelayanan (Service quality) sebagai hasil persepsi dari 

perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan suatu penilaian terhadap harapan pelanggan dengan hasil kinerja 

pelayanan.  

Selanjutnya Elhaitammy dan Parani dalam Mauludin (2001:39), 

mengemukakan tentang pengertian pelayanan jasa  yang unggul (Service excellence) 

yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. 

Sasaran dan manfaat dari jasa yang unggul secara garis besar terdapat empat unsur 

pokok yaitu : kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Keempat unsur 

pokok tersebut merupakan suatu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, artinya 

pelayanan atau jasa menjadi tidak sempurna bila ada salah satu dari unsur tersebut 

diabaikan. Untuk mencapai hasil yang unggul, setiap karyawan harus memiliki 

ketrampilan tersebut, di antaranya berpenampilan baik serta berpenampilan ramah, 

memperlihatkan gairah kerja dan selalu siap melayani, tenang dalam bekerja, tidak 

tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaan dengan baik maupun 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat dan 

yang penting adalah mampu menangani keluhan pelanggan secara baik. 
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2.3.2. Faktor-faktor yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan 

jasa 

Menurut Parasuraman et al 1991 dalam Mauludin (2001:40) didalam 

mengevaluasi jasa yang bersifat Intangibles (tidak berwujud), pelanggan umumnya 

menggunakan beberapa atribut sebagai berikut : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Lebih lanjut oleh Kotler 1995 dalam Mauludin (2001:40) disebutkan tentang kelima 

determinan kualitas jasa tersebut yaitu : 

1. Kehandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat waktu  

2.  Responsif, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat  
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3.  Keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan  karyawan serta kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan  

4.  Empati, yaitu menunjuk pada syarat untuk peduli, memberi perhatian 

pribadi kepada pelanggan  

5. Berwujud, yaitu menunjuk pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

media komunikasi. 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas jasa pelayanan secara umum 

meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-faktor penentu 

kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering digunakan konsumen 

adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. 

2.3.3. Unsur-unsur  pelayanan 

Dalam memasarkan produknya produsen selalu berusaha untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan para pelanggan lama dan baru. Menurut Tjiptono (2004: 

58) pelayanan yang baik akan dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin 

melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain. Oleh karena itu 

penjualan atau produsen perlu menguasai unsur-unsur berikut : 

a. Kecepatan  

Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen atau 

pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang 

ditentukan oleh perusahaan. 
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b. Ketepatan 

Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan para 

pelanggan. Oleh karena itu ketepatan sangatlah penting dalam pelayanan. 

c. Keamanan 

Dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan dapat memberikan  

perasaan aman untuk menggunakan produk jasanya. 

d. Keramah tamahan 

Dalam melayani para pelanggan, karyawan perusahaan dituntut untuk 

mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karena itu keramahtamahan sangat 

penting, apalagi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

e. Kenyamanan 

Rasa nyaman timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya. Dengan 

demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa nyaman pada konsumen. 

Dengan demikian suatu perusahaan dalam hal ini adalah rumah sakit, agar 

kualitas pelanggan semakin melekat erat dan pelanggan berpaling pada perusahaan 

lain, perusahaan perlu menguasai lima unsur yaitu cepat, tepat, aman, ramah-tamah 

dan nyaman. 

2.3.4. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan jasa 

Faktor –faktor yang perlu diperhatikan dalan meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa adalah: 

a.  Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 
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Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk 

mengindentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran 

dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap 

perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata 

pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat 

memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan 

tersebut. 

b. Mengelola harapan pelanggan 

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan 

pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat 

terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal 

yang dapat dijadikan pedoman yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa 

diberikan tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan. 

c. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu jasa 

merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, 

maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang 

berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. 

d. Mendidik konsumen tentang jasa 

Pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih 

baik. Oleh karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. 
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e. Mengembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas 

secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 

norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. 

f. Menciptakan automating quality  

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangya sumberdaya manusia yang dimiliki 

g. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi 

sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 

persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula 

memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi, baik 

menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

h. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan 

berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan. Informasi dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat ini 

dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta 

informasi mengenai perusahaan dan pelanggan. (Tjiptono, 2004:88-93). 
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2.4. Keputusan Pembelian 

2.4.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Oslo adalah interaksi 

dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kota di mana 

manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Sedangkan perilaku 

konsumen menurut James F Engel sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini (Rangkuti, 2003:58). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen merupakan  suatu tindakan individu  dalam menggunakan barang atau jasa 

sebagai proses pengambilan keputusan. 

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen 

(Gasper, 1999 : 118) antara lain:  

a. Kebutuhan dan keinginan  

Yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang 

mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk 

(perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhaan dan keinginannya besar, harapan atau 

ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya. 

b. Pengalaman masa lalu (terdahulu) 

Ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 
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c. Pengalaman dari teman-teman 

Dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh 

konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen terutama pada 

produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran 

Orang-orang dibagian penjualan dan periklanan sebaiknya tidak membuat 

kampanye yang berlebihan, karena hal ini secara aktual tidak mampu memenuhi 

ekspektasi konsumen dan akan memberikan dampak negatif terhadap persepsi 

konsumen tentang produk itu. 

2.4.3. Karakterisik produk yang di inginkan konsumen  

Pada umumnya konsumen menginginkan produk yang memiliki karakteristik 

antara lain : 

1. Karakteristik lebih cepat (faster)     

Berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan 

kemudahan atau kenyamanan untuk  memperoleh produk itu. 

2. Karakteristik lebih murah (cheaper) 

Berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dari 

suatu produk  yang harus dibayar oleh konsumen. 

3. Karakteristik lebih baik (better)   

Berkaitan dengan dimensi kualitas produk yang dalam hal ini paling sulit 

untuk digambarkan secara tepat. (Gasper, 1999 : 119). 
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2.4.4. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian 

Para  konsumen membuat keputusan tidak dalam sebuah tempat yang 

terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku pembelian mereka dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. 

a. Faktor Budaya 

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

budaya ini terdiri dari beberapa komponen : 

1) Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 

Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh 

naluri, maka perilaku manusia sebagian besar muncul dari pembelajaran. 

2) Sub budaya : setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang 

memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus anggota-

anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan 

daerah geografis. Banyak sub budaya yang membentuk segmen pasar 

penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

3) Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relative lebih homogen dan 

bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah 

urutan herarki. Para angota dalam setiap jenjang tersebut memiliki nilai, 

minat dan tingkah laku yang sama. 

b. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial,  

seperti : 
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1) Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (melalui tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku orang  tersebut. 

2) Keluarga adalah organisasi (kelompok kecil pembeli) yang paling 

penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh. 

3) Peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang 

meliputi : 

1) Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang 

berbeda sepanjang hidupnya. Konsumen ini juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga. 

2) Pekerjaan. Pekerjan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Sebuah 

perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok 

pekerjaan tertentu. 

3) Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan 

keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

4) Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang 

berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. 
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d. Faktor psikologis 

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis 

utama yaitu: 

1) Motivasi merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan. 

2) Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan, 

dan menginterpretasikan masukan serta informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia  yang memiliki arti. 

3) Pengetahuan. Pada dasarnya seseorang bertindak, mereka belajar. Belajar 

menggambarkan perilaku seseorang individu  perubahan yang bersumber 

dari pengalaman. 

4) Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif tentang 

suatu hal yang dianut oleh seseorang. Sedangkan sikap adalah evaluasi, 

perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan atas beberapa objek 

atau gagasan (Rangkuti, 2003:60-63). 

  Dalam memilih produk yang disukainya konsumen mempertimbangkan 

faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong baginya (motif pembelian). Motif 

pembelian (the consumer buying motive) berpengaruh terhadap konsumen dalam 

menyukai suatu barang yang ditawarkan.  

2.4.5. Konsep Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha, 

hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen organisasi dapat meningkatkan 

tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Menurut 
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Schnaars 1991 dalam Tjiptono (2002:24), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis 

adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara 

perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan (Tjiptono, 2002:24). Ada beberapa pakar yang memberikan definisi 

mengenai kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) 

menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan 

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

setelah pemakarannya. Wilkie (1990) mendefinisikannya sebagai suatu tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

Engel, es al. (1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak 

memenuhi harapan, Kotler. et al, (1990) menandaskan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan senang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang  ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya (Tjiptono, 2002 : 24). 

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan.  
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Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2004: 79) antara lain : 

1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis 

2. Memberikan dasar yang baik untuk pembelian ulang 

3. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (WOM) yang 

menguntungkan bagi perusahaan  

4. Dapat menciptakan loyalitas pelanggan 

5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan  

6. Laba yang diperoleh meningkat. 

Menurut Kotler dan Susanto (2000:52) kepuasan pelanggan sepenuhnya (total 

customer satisfaction) adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi 

harapan pelanggan. Bila yang diterima jauh dari harapannya maka pelanggan akan 

kecewa, sebaliknya bila yang diterima sama atau lebih dari harapannya maka 

pelanggan akan puas. Kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat 

puas, gembira atau senang. 

Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengalaman pembelian terdahulu 

2. Komentar teman dan kenalannya 

3. Janji dan informasi pemasar dan saingannya 

( Kotler, 2000 : 52 ). 

2.4.6.   Konsep keputusan pembelian  

 Keputusan pembelian merupakan suatu proses kognitif yang mempersatukan 

memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian secara evaluatif. Proses 
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tersebut mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dengan suatu seri 

keputusan-keputusan yang dapat diidentifikasi dan diperbuat pada berbagai tahapan 

proses pengambilan keputusan yang berlangsung. 

Setelah mempertimbangkan faktor yang ada pada dirinya, maka konsumen 

akan melakukan proses pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak membeli. 

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah 

antara lain meliputi beberapa tahap yang dimulai dari jauh sebelum faktor pembelian. 

2.4.7. Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Tahap-tahap proses keputusan membeli adalah sebagai berikut (Kotler dan AB 

Susanto, 2000:251) 

a. Pengenalan Masalah 

Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah, pembeli menyadari 

perbedaan antara keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat 

digerakkan oleh rangsangan dari dalam pembeli atau dari luar. 

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai  tergugah minatnya, mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan 

konsumen kuat, dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, 

konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak kebutuhan konsumen itu tinggal 

mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhan itu. 
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c. Penilaian Alternatif 

Untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih diantara beberapa alternatif 

yang tersedia, pemasar perlu mengetahui bagaimana proses informasi 

konsumen tiba pada tahap pemilihan merk. 

d. Keputusan Membeli 

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merk 

diantara beberapa merk yang tergabung dalam perangkat pilihan konsumen, 

mungkin juga membentuk suatu maksud membeli dan cenderung membeli 

merk yang disukainya. 

e. Perilaku Purna Pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat 

kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen juga akan melakukan beberapa 

kegiatan setelah membeli produk yang akan menarik bagi para pemasar. Tugas 

para pemasar belum selesai setelah dibeli oleh konsumen, namun akan terus 

berlangsung hingga periode waktu purna pembelian. Secara lebih jelas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1. Proses Keputusan Pembelian 

 

    

     

  

Sumber : Kotler 2000:25 
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2.4.8. Pembelian dan konsumsi jasa 

Salah satu perbedaan fundamental antara pembelian barang dan pembelian 

jasa adalah menyangkut proses produksi dam konsumsi biasanya terpisah. 

Sebaliknya, sebagian besar jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 

Konsekwensinya, perusahaan jasa berpeluang besar untuk secara aktif membantu 

pelanggan memaksimumkan nilai dari pengalaman. 

1. Emosi dan mood 

Emosi dan mood mempengaruhi pelanggan terhadap service encounter atau 

interaksi. Emosi mencakup arousal, berbagai bentuk affect, dan interprestasi 

kognitif terhadap affect yang bisa diberikan diskripsi tunggal, contohnya takut, 

marah, senang, sedih, surprise, acceptance, disgust, dan anticipation. Emosi 

memiliki intensitas dan urgensi psikologis yang lebih besar dibandingkandengan 

mood. Per definisi. Mood adalah keadaan temporer disposisi menyenangkan atau 

tidak menyenangkan. Sejumlah riset mengidentifikasiknan bahwa emosi dan 

mood bisa berpengaruh terhadap semua tahap proses pembelian konsumen. 

Konsumen yang sedang dalam mood positif, misalnya cenderung lebih efisien 

dalam pemrosesan informasi dan pembuatan keputusan, artinya mereka akan 

membuat keputusan lebih cepat. Sedangkan mereka yang sedang dalam mood 

negatif akan cenderung mempertimbangkan hal-hal yang lebih rinci. Contohnya 

mahasiswa  membaca materi kuliah sebelum kuliah dimulai, nasabah yang 

sedang dalam mood negatif dan mengantri didepan teller bank, bisa mulai 

komplain ke nasabah lain dan berdebat dengan teller. 
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2. Dramaturgi  

Mereka menggunakan metafora teater untuk menggambarkan dan menganalisis 

kinerja jasa, ini disebabkan karena baik teater maupun organisasi  jasa bertujuan 

menciptakan dan mempertahankan kesan positif di hadapan para audiensi. Salah 

satu cara untuk mewujudkannya adalah mengelola para aktor dan setting fisik 

perilaku mereka secara cermat. 

3. Role theory and script theory. 

Peran (Role) adalah serangkaian pola perilaku yang dipelajari melalui 

pengalaman dan komunikasi, yang akan dilakukan oleh individu tertentu dalam 

interaksi sosial tertentu, dalam rangka mewujudkan efektifitas maksimum dalam 

pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian peran merupakan 

kombinasi berbagai macam social cues atau ekspektasi masyarakat yang 

memandu perilaku dalam konteks spesifik. Berdasarkan role theory, pelanggan 

dan karyawan memiliki peran masing-masing dalam setiap service encounter. 

Sementara itu script adalah struktur kognitif yang memandu transaksi jasa dan 

merinci alternatif-alternatif yang tersedia bagi penjaga rokok, teller bank, teller 

agent, resepsionis hotel, dan karyawan lain yang berhubungan dengan 

pelanggan. Di satu pihak dengan script yang terstruktur dapat memudahkan 

karyawan jasa dalam merespon berbagai macam kebutuhan pelanggan secara 

cepat.  
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4.  Control theory 

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam penciptaan layanan superior, 

adalah memberdayakan atau memberikan tingkat kendali tertentu kepada 

pelanggan, supaya mereka merasa yakin atas apa yang mereka lakukan dan beli.  

5. Customer compatibility 

Peran pelanggan lain yang menerima jasa pada saat bersamaan juga tidak kalah 

pentingnya dalam menentukan pengalaman jasa keseluruhan pelanggan tertentu. 

Secara umum, kehadiran perilaku, kemiripan (kompatibilitas) pelanggan lain 

yang menerima jasa disaat bersamaan berdampak pada kepuasan, ketidakpuasan 

pelanggan tertentu. Costumer compatibility merupakan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan, terutama dalam jasa-jasa 

kontak tinggi (Tjiptono, 2005: 54-58). 

Berdasarkan definisi dan penjelasan diatas, indikator keputusan pembelian 

jasa meliputi emosi dan mood, dramaturgi, role theory dan script theory, control 

theory, dan customer compatibility.          

2.5. Kerangka Berpikir 

Kualitas pelayanan mempengaruhi konsumen dalam  menggunakan sebuah  

jasa. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan pada industri jasa, kualitas pelayanan 

sangat penting dikelola dengan baik. Salah satu faktor yang  dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam menggunakan sebuah jasa pada suatu perusahaan adalah kualitas 

pelayanan. Dengan kualitas pelayanan yang baik tentunya konsumen akan merasa 

puas, dengan kepuasan itu tentunya konsumen akan mengambil suatu keputusan 

untuk membeli jasa atau menggunakan jasa tersebut. Kepuasan pelanggan dapat 
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tercipta dengan adanya kualitas jasa pelayanan yang baik dengan kata lain semakin 

tinggi tingkat kualitas pelayanan semakin besar kepuasan pelanggan yang dirasakan 

dan sebaliknya semakin rendah tingkat kualitas pelayanan maka semakin kecil 

kepuasan pelanggan yang dirasakan.  

 Setelah membeli atau memakai jasa, konsumen melakukan evaluasi jasa 

tersebut antara yang di inginkan dengan kinerja yang dirasakan yaitu kualitas 

pelayanan secara keseluruhan. Hal ini selanjutnya menghasilkan suatu sikap berupa 

kepuasan  setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan. Sikap 

puas atau tidak puas ini mempengaruhi minat atau tujuan membeli kembali. Minat 

atau tujuan membeli akhirnya akan mempengaruhi output berupa keputusan membeli 

kembali  jasa tersebut atau menggunakan kembali jasa tersebut.  

 Kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas suatu 

tingkat pelayanan yang baik. Sedangkan keputusan membeli jasa atau  menggunakan 

jasa merupakan suatu proses kognitif yang mempersatukan memori, pemikiran, 

pemrosesan informasi dan penilaian secara evaluatif dalam pengambilan keputusan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan suatu persepsi terhadap konsumen 

dimana konsumen dapat mengambil keputusan dalam menggunakan sebuah jasa. 

Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang baik dapat diwujudkan 

dengan bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(resposivenes), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Sedangkan untuk 

mengetahui keputusan penggunaan jasa dapat diketahui  berdasarkan faktor yaitu 

emosi dan mood, dramaturgi, role theory dan script theory, control theory, dan 

customer compatibility.    
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 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi 

keputusan penggunaan jasa. Untuk lebih jelasnya model hubungan yang akan diteliti 

dapat diperhatikan  pada kerangka pemikiran berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka pemikiran. 
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2.6.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik rumusan atau 

dugaan sementara yang diambil sebagai hipotesis sebagai berikut : 

2.6.1. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa pada       

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan  secara parsial 

2.6.2. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa pada 

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan  secara simultan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah, langkah- 

langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam setiap melaksanakan langkah tersebut harus dilakukan secara 

obyektif, rasional dan menghindarkan cara berpikir yang mengarah coba- coba (trial 

and error). 

3.1. Populasi  Penelitian 

Dalam kegiatan baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat sosial, perlu 

dilakukan pembatasan populasi dan cara pengambilan sampel. 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 2002:108). Dalam 

hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap (non anak) 

di instalasi rawat inap kamar Seruni, Kenanga, Flamboyan, Wijaya Kusuma, dan  

Cempaka,  yang terdiri dari kelas I, II, III selama tahun 2005 sebanyak 36.723. Untuk 

mengetahui jumlah populasi dari tiap kelas secara rinci dapat dilihat dari data sebagai 

berikut : 
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       Tabel 3. kelas dan populasi  

No. Kamar kelas di RSUD Jumlah pasien (populasi) 

1. 

2. 

3. 

I 

II 

III 

9.241 

13.669 

13.813 

Jumlah 36.723 

 Sumber : Catatan rekam medik di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2005 

3.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). 

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

dari suatu populasi dapat digunakan rumus pendekatan Slovin sebagai berikut: 

n  = 
12 +Ne

N  

    = 2)10,0(723.361
723.36

+
 

 = 
23,368

723.36  

 = 99,73 

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 
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e  = persen kelonggaran ketidaktelitian 10 %  

(Umar, 2004:78) 

Berdasarkan perhitungan sampel diperoleh hasil sebesar 99,73 orang, agar 

hasil menjadi akurat maka akan diambil 100 orang pasien sebagai responden. Untuk 

mengetahui besarnya sampel dari tiap-tiap sub populasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

        f i  = 
N
Ni  

        f 1 = 
723.36
241.9  

            =  0,252 

        f 2 = 
723.36
669.13  

            = 0, 372 

        f 3 = 
723.36
813.13  

           = 0, 376 

Keterangan : 

f i  =  Sample fraction 

N i = Sub populasi 

N  = Ukuran populasi 
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( Umar, 2004: 89). 

Untuk menentukan nilai masing-masing sample fraction dapat dilihat  sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Sample fraction 

Kelas Sub populasi ( N i ) f i  Sampel ( n i ) 

I 

II 

III 

9.241 

13.669 

13.813 

0, 252 

0,372 

0,376 

25 

37 

38 

Jumlah 36.723  100 

Jadi masing-masing sampel yang diambil dari sub populasi dapat dihitung 

sebagai berikut ( hasilnya telah dibulatkan ) : 

n1  = 0,252 x 100 = 25 

n 2 = 0,372 x 100 = 37 

n 3 = 0,376x 100 = 38 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random 

sampling yaitu populasi yang dianggap heterogen menurut karakteristik tertentu 

terlebih dahulu dikelompok-kelompokkan dalam beberapa sub populasi sehingga 

tiap sub populasi yang ada memiliki anggota sampel. Lalu dari tiap sub populasi ini 

secara acak diambil anggota sampelnya (Umar, 2004:84). Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini berdasarkan kelas I, II dan III dengan alasan : 
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1. Fasilitas yang terdapat di ruang inap berbeda antara kelas I, II dan III. 

2. Biaya dalam setiap ruang inap berbeda antara kelas I, II dan III 

3. Pelayanaan yang diberikan berbeda antara kelas I, II dan III. 

3.3. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah : 

3.3.1 Variabel Bebas (X) adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari : 

1. Bukti langsung (X1) dengan indikator fasilitas fisik, perlengkapan, 

penampilan pegawai dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (X2) dengan indikator kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (X3) dengan indikator keinginan para staf dan karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (X4) dengan indikator pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

5. Empati (X5) dengan indikator kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

3.3.2 Variabel Terikat ( Y ) 

   Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan penggunaan jasa 

dengan indikator yaitu : emosi dan mood, dramaturgi, role theory dan script theory, 

control theory, dan customer compatibility.    
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3.4. Jenis dan Sumber data  

3.4.1   Jenis data 

1)  Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain       

melalui literatur- literatur atau majalah untuk melengkapi data yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini 

3.4.2   Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para responden yaitu pasien Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton  Kabupaten Pekalongan. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1   Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengutip sumber 

catatan yang sudah ada. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 135). 

Metode dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui jumlah populasi dan kelas 

dalam penelitian. 

3.5.2   Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya ( 

Arikunto, 2002 : 128). Angket atau kuesioner dalam hal ini digunakan untuk 
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mendapatkan variabel mengenai kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.   

Kuesioner dibuat dengan kategori multiple choice dengan menggunakan skala likert, 

dimana setiap butir pertanyaan dibagi menjadi lima skala ukur yaitu sangat setuju 

(skor 5), setuju (skor 4), kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat 

tidak setuju (skor 1). 

3.5.3   Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati aspek-aspek yang 

ingin diteliti (Arikunto, 2002 : 133). Dalam penelitian ini metode observasi 

digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana realitas seluruh dimensi 

kualitas jasa pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 

Pekalongan.  

3.6. Pengujian Alat Pengumpul Data 

3.6.1   Validitas  

Validitas yaitu suatu alat yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Sofyan, 

1995:124). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari pada 

nilai r tabel dengan menggunakan level signifikan 5%. Untuk mengetahui validitas 

instrumen digunakan rumus korelasi product moment oleh pearson sebagai berikut : 
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rxy  =  
( ) ( )( )

( ) ( )[ ]( ) ( )[ ]∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
    

Ket :  

Rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N    = Jumlah sampel 

X    = Nilai variabel X 

Y    = Nilai variabel Y 

( Arikunto, 2002:146). 

3.6.2    Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sebuah instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen 

sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat dipercaya (Arikunto, 

1998 :168). Pada penelitian  ini untuk mencari realibilitas instrumen menggunakan 

rumus alpha (α), karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang 

skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, 

di mana untuk mencari realibilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 

angket soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha (α) : 

r11 =  -1 
1)-(k

k
2
1

2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
σ
αb  

Keterangan  : 

R11 =  Realibilitas instrumen 

K =  Banyaknya butir pertanyaan /soal 

∑σb2   =  Jumlah varian butir 
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σt² =  Varian total 
(Arikunto, 1998 :192-193) 
 

 Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, kemudian 

dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah: 

α2 = 
N

N
x)()(x 

2
2 Σ
−Σ

 

 

Keterangan: 

α =  varians butir 

X = jumlah skor 

N = jumlah responden  

(Arikunto, 1998: 178) 

3.7. Metode Analisis Data  

3.7.1   Analisis Deskriptip Persentase 

Metode analsis data deskriptip persentase yaitu dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

   %  =       n        x   100% 

          N 

Keterangan : 

n = jumlah skor jawaban 

N = Jumlah seluruh skor ideal 

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai (Ali, 1989 : 184) . 
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3.7.2   Analisis Regresi Ganda 

Metode analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan sekaligus hipotesa-hipotesa yang diajukan dalam penelitian.  Untuk 

analisis statistiknya menggunakan analisis regresi berganda yaitu persamaan regresi 

yang melibatkan hubungan antar dua variabel atau lebih (Samsubar Saleh, 1990).  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati sedangkan untuk variabel terikatnya 

adalah keputusan menggunakan jasa. Bentuk umum persamaan regresi berganda 

adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5 

Keterangan : 

Y    = Variabel keputusan penggunaan jasa  

X1  = Variabel bukti langsung 

X2  = Variabel keandalan 

X3  = Variabel daya tanggap 

X4  = Variabel jaminan  

X5  = Variabel empati 

a     = Nilai konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5= Koefisien regresi mengukur besarnya pengaruh X dan Y.  

( Algifari, 2000:65 ). 
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Untuk menentukan persamaan linear yang menggunakan program komputerisasi 

yaitu SPSS. 

3.8. Pengujian Hipotesis 

3.8.1  Uji Parsial  

Uji Parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemampuan koefisien 

parsial .Apakah t hitung >  t tabel maka Ho ditolak, dengan demikian variabel bebas 

menerangkan variabel berikutnya. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka Ho 

diterima sehingga dapat dikatakan variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

berikutnya, dengan kata lain tidak ada pengaruh diantaranya variabel yang diuji. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji T, dalam uji regresi linier 

berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien diterminan R2  digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana sumbangan masing-masing variabel bebas. Semakin besar 

nilai determinasi maka semakin besar variasi sumbangan terhadap variabel 

berikutnya (Algifari, 2000 : 69) dalam menganalisis data penelitian, digunakan 

program komputer SPSS. 

3.8.2  Uji Simultan ( Uji F )  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independent 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependent. Untuk 

membuktikannya kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F dengan cara 

membandingkan antara nilai Fhitung (yang terdapat pada tabel Analysis of Variance) 

dengan Ftabel, apabila perhitungan  Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan variabel terikat 
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secara serentak. Sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima sehinga dapat 

dikatakan bahwa variabel  bebas tidak menjelaskan variabel terikat (Algifari, 

2000:72-73). 

3.8.3   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penaksir dalam regresi 

merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. Untuk memperoleh persamaan yang 

paling tepat digunakan parameter regresi yang dicari dengan metode kuadrat terkecil 

atau Ordinary Least Square (OLS). Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat 

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased 

Estimation (BLUE). Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap 

model yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas, 

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas (Algifari, 2000:83). 

3.8.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. 

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antara variabel independent yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna (Algifari, 2000:84) 
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3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi 

lain (Algifari, 2000:85) 

  rs= 1- j          ∑dt
2 

         N (N2-1) 
 Keterangan : 

dt = selisih ranking standar deviasi (s) e ranking nilai mutlak error (e) 

N= Banyaknya sampel 

Nilai t hitung dapat ditentukan dengan formula : 

t = rs   N-2      

    1-rs2 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

Rumah Sakit Umum Kraton Kabupaten Pekalongan berada diwilayah 

Kotamadya Pekalongan, namun kepemilikannya adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pekalongan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang melatar 

belakanginya. Semula Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki Rumah Sakit 

yang terletak di Desa Kalisari. Dengan berlakunya Undang-undang No. 9 tahun 

1966 tentang Kabupaten Batang, desa Kalisari masuk wilayah Kabupaten Batang, 

sehingga Rumah Sakit yang berada di Desa Kalisari tersebut berpindah 

kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Sejak saat 

itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak memiliki Rumah Sakit. 

 Rumah Sakit Kraton semula dikelola oleh misi Katolik yang pada bulan 

Juli 1954 pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Pekalongan. 

Pada perjalanannya pengelolaan Rumah Sakit, Pemerintah Daerah Kotamadya 

Pekalongan mengalami banyak hambatan, sehingga pada sidang DPRD DGR 

tanggal 20 September 1966, diputuskan pengelolaan Rumah Sakit Kraton 

diserahkan kepada pemerintah Daerah Propinsi  Daerah tingkat I Jawa Tengah. 

Pada tanggal 23 Januari 1967, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Jawa 
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Tengah pengelolaan Rumah Sakit diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Tk II 

Kabupaten Pekalongan.  

Berkat perjuangan yang keras dari segenap jajaran Rumah Sakit maka 

pada tanggal 30 Januari 1995, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 96 / Menkes / SK / I / 1995, maka RSUD Kabupaten 

Pekalongan dinaikkan kelasnya dari Rumah Sakit Pemerintah Kelas C menjadi 

Kelas B non Pendidikan. 

4.1.1.2 Visi dan Misi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memiliki visi sebagai pusat 

pelayanan kesehatan rujukan utama untuk Daerah Jawa Tengah Bagian Utara 

yang memberikan pelayanan bermutu dan didukung oleh sumber daya yang 

memadai serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan tidak 

meninggalkan fungsi sosial. Sedangkan misi dari RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan adalah : 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh 

dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat sesuai etika dan standar pelayanan, 

2) Menyediakan dan meningkatkan sarana penunjang pelayanan kesehatan, 3) 

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang 

kesehatan, dan 4) Meninggalkan pendapatan Rumah Sakit dan kesejahteraan 

karyawan. 

4.1.1.3 Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

BP RSUD Kraton Kraton Pekalongan sebagai RSUD milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pekalongan, mempunyai struktur organisasi dan tata kerja 

Rumah Sakit berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 11 
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tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 8 tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.  

Suatu organisasi agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya struktur organisasi sesuai dengan 

perubahan dan memuat pembagian wewenang dan tugas serta fungsi masing-

masing sesuai dengan tanggungjawabnya. Struktur organisasi merupakan 

gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dan orang-orang yang 

terdapat di dalamnya serta tanggungjawab masing-masing bagian di dalam suatu 

badan dalam rangka usaha untuk pencapaian tujuan. 

Pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menggunakan struktur 

organisasi dengan sistem garis dan staff, karena kesatuan perintah dalam 

organisasi tetap dipertahankan artinya atasan mempunyai bawahan tertentu dan 

bawahan hanya menerima perintah dari atasan. Adapun struktur organisasi RSUD 

Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 

50 
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Gambar 3.  Struktur Organisasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

Sumber : RSUD Kraton Kaupaten Pekalongan Tahun 2006
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4.1.2 Karakteristik  Responden Penelitian 

4.1.2.1 Deskripsi Usia Responden 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran angket maka 

diperoleh data tentang umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  5. Distribusi Umur Responden Penelitian 

No Rentang Umur Frekuensi Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

28 – 32 
33 – 37 
38 – 42 
43 – 47 
48 – 52 

17 
21 
38 
10 
14 

17% 
21% 
38% 
10% 
14% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel 4. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki tingkatan umur antara 38 - 42 tahun yaitu sebanyak 38 

orang responden sedangkan yang paling kecil memiliki tingkat umur 48 - 52 tahun 

sebanyak 6 orang responden. 

4.1.2.2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran angket maka 

diperoleh data tentang jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 
1. 
2. 

Pria 
Perempuan 

61 
39 

61% 
39% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 61 orang 
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responden dan sedang yang paling kecil yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 

39 orang responden. 

4.1.2.3 Deskripsi Pekerjaan Responden 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran angket maka 

diperoleh data tentang jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 7. Distribusi pekerjaan Responden Penelitian 

No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

PNS 

Swasta 

Ibu rumah tangga 

19 

61 

20 

19% 

61% 

20% 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan data pada tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki pekerjaan swasta yaitu 61 orang responden dan yang 

paling kecil memiliki pekerjaan sebagai PNS yaitu  sebanyak 19 orang responden. 

4.1.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas yang terdiri dari bukti 

langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4)  dan empati (X5) 

serta satu variabel terikat yaitu keputusan penggunaan jasa (Y). Data-data dari 

variabel ini diungkap menggunakan angket.  

 Gambaran dari masing-masing variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 

bukti langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4)  dan empati 

(X5) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dapat 

dilakukan dengan analisis deskriptif persentase. Berikut ini disajikan hasil analisis 
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deskriptif persentase tiap butir soal kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan. 

4.1.3.1 Bukti Langsung  

Bukti langsung yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan dalam kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa  kondisi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan menurut responden baik 

untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel-tabel berikut ini. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir satu tentang 

kebersihan interior lingkungan rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 8. Kebersihan Interior Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

12 
71 
15 
0 
0 

12,24 
72,45 
15,31 
0,00 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

72,45% menyatakan setuju bahwa kebersihan interior lingkungan rumah sakit terjaga 

dengan baik, selebihnya menyatakan tidak setuju (15,13%) dan sangat setuju 

(12,24%). Dengan demikian menunjukkan bahwa peralatan medis, peralatan 

makanan, tempat tidur, maupun toilet di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan sudah dipandang pasien bersih. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir dua tentang 

kebersihan eksterior lingkungan rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 9. Kebersihan Eksterior Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

1 
76 
20 
1 
0 

1,02 
77,55 
20,41 
1,00 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

77,55% menyatakan setuju bahawa kebersihan eksterior lingkungan rumah sakit 

terjaga dengan baik, selebihnya menyatakan kurang setuju (20,41%) dan sangat 

setuju serta sangat tidak setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa 

bangunan, halaman, taman dan ruang di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan sudah dipandang pasien bersih. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tiga tentang 

sarana halaman parkir rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10. Sarana Halaman Parkir Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

7 
48 
37 
6 
0 

7,14 
48,98 
37,76 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

48,98% menyatakan setuju dan 37,76% menyatakan tidak setuju tentang pernyataan 

bahwa sarana halaman parkir rumah sakit nyaman dan memadai, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (7,14%) dan tidak setuju (6,12%). Dengan 



 56
 

demikian menunjukkan bahwa sarana halaman parkir di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien cukup nyaman. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir empat tentang 

kelengkapan fasilitas peralatan medis sesuai dengan kelas rumah sakit dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 11. Kelengkapan Fasilitas Medis 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

4 
79 
10 
5 
0 

4,08 
80,61 
10,20 
5,10 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

80,61% menyatakan setuju bahwa kelengkapan fasilitas peralatan medis yang 

tersedia sesuai dengan kelas rumah sakit, sedangkan selebihnya menyatakan kurang 

setuju (10,20%), tidak setuju (5,10%) dan sangat setuju (4,08%). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas peralatan medis yang tersedia di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien telah sesuai 

dengan kelas rumah sakit. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir lima tentang 

penampilan dokter/perawat dan karyawan rumah sakit dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 12. Penampilan dokter/Perawat dan Karyawan 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

24 
64 
10 
0 
0 

24,49 
65,31 
10,20 
5,10 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

65,31% menyatakan setuju bahwa penampilan dokter/perawat dan karyawan rapi, 

sedangkan selebihnya menyatakan sangat setuju (24,49%), kurang setuju (10,20%). 

Dengan demikian menunjukkan bahwa penampilan dokter/perawat dan karyawan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien telah 

rapi. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir enam tentang 

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 13. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

9 
63 
25 
1 
0 

9,18 
64,29 
25,51 
1,02 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

64,29% menyatakan setuju bahwa kelengkapan sarana dan prasarana penunjang 

lengkap, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (25,51%), sangat setuju 

(9,18%) dan tidak setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa      sarana 
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penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan berupa 

wartel, musola dan cafetaria dipandang pasien lengkap. 

4.1.3.2 Keandalan  

Keandalan karyawan dalam memberikan pelayanan pada RSUD Kraton 

Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori baik, yang menunjukkan bahwa 

karyawan dalam memberikan pelayanan relatif cepat. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tujuh tentang 

kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 14. Kemampuan Dokter dalam Memberikan Pelayanan 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

16 
45 
31 
6 
0 

16,33 
45,92 
31,63 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

45,92% menyatakan setuju bahwa dokter dalam memberikan pelayanan tepat waktu, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (31,63%), sangat setuju (16,33%) 

dan tidak setuju (6,12 %). Dengan demikian menunjukkan bahwa  dokter dalam 

memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 

Pekalongan telah tepat waktu. 
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Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir delapan 

tentang kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 15. Kemampuan Perawat dalam Memberikan Pelayanan 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

15 
39 
41 
3 
0 

15,31 
39,80 
41,84 
3,06 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

41,84% menyatakan kurang setuju bahwa perawat dalam memberikan pelayanan 

tepat waktu, sedangkan selebihnya menyatakan setuju (39,80%), sangat setuju 

(15,31%) dan tidak setuju (3,06%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  perawat 

dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 

Pekalongan cukup tepat waktu. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sembilan 

tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter  dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 16. Hasil Pemeriksaan Dokter 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

14 
48 
35 
1 
0 

14,29 
48,98 
35,71 
1,02 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

48,98% menyatakan setuju bahwa hasil pemeriksaan dokter tepat dan sesuai dengan 

jadwal, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (35,71%), sangat setuju 

(14,29%) dan tidak setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan 

dipandang tepat. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sepuluh 

tentang waktu kunjungan dokter dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 17. Waktu Kunjungan Dokter 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

10 
45 
38 
4 
1 

10,20 
45,92 
38,78 
4,08 
1,02 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

45,92% menyatakan setuju bahwa waktu kunjungan dokter sesuai jadwal, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (38,78%), sangat setuju (10,20%), tidak setuju 

(4,08%) dan sangat tidak setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

kunjungan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan 

dipandang pasien cukup tepat waktu. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sebelas tentang 

waktu kunjungan perawat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 18. Waktu Kunjungan Perawat  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

17 
49 
23 
9 
0 

17,35 
50,00 
23,47 
9,18 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

50,00% menyatakan setuju bahwa waktu kunjungan perawat sesuai dengan jadwal, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (23,47%), sangat setuju (17,35%), 

dan tidak setuju (9,18%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  kunjungan perawat 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien 

tepat waktu. 

4.1.3.3 Daya Tanggap  

 Daya tanggap para tenaga medis serta karyawan dalam memberikan 

pelayanan merupakan faktor yang penting dalam pelayanan di RSUD Kraton 

Kabupaten Pekalongan. Daya tanggap para tenaga para medis dan karyawan di 

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan menurut tanggapan para responden termasuk 

dalam kategori baik, ini membuktikan bahwa para tenaga medis dan karyawan cepat 

tanggap dalam menangani dan melayani pasien. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duabelas 

tentang kesiapan dokter saat dibutuhkan pasien dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 19. Kesiapan Dokter Saat Dibutuhkan Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

11 
53 
22 
12 
0 

11,22 
54,08 
22,45 
12,24 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber: Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

54,08% menyatakan setuju bahwa dokter selalu siap saat pasien membutuhkan, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (22,45%), sangat setuju (11,22%), 

dan tidak setuju (12,24%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  kesiapan dokter 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dalam melayani 

pasien saat membutuhkan sudah baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tigabelas 

tentang kesiapan perawat saat dibutuhkan pasien dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 20. Kesiapan Perawat Saat Dibutuhkan Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

17 
57 
21 
2 
1 

17,35 
58,16 
21,04 
2,04 
1,02 

 Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

58,16% menyatakan setuju bahwa perawat selalu siap saat pasien membutuhkan, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (21,04%), sangat setuju (17,35%), 

tidak setuju (2,04%) dan sangat tidak setuju (1,02%). Dengan demikian 
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menunjukkan bahwa  kesiapan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan dalam melayani pasien saat membutuhkan sudah baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir empatbelas 

tentang kecepatan dokter dalam menangani keluhan pasien dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 21. Dokter Menangani keluhan Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

15 
52 
30 
1 
0 

15,31 
53,06 
30,61 
1,02 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

53,06% menyatakan setuju bahwa dokter cepat dalam menangani keluhan pasien, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (30,61%), sangat setuju (15,31%), 

dan tidak setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  dokter di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dalam menangani keluhan 

pasien cepat. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir limabelas 

tentang kesiapan karyawan memberikan informasi pada pasien dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 22. Kesiapan Karyawan Memberikan Informasi Pada Pasien  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

7 
56 
29 
6 
0 

7,14 
57,14 
29,59 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

54,14% menyatakan setuju bahwa karyawan selalu siap memberikan informasi pada 

pasien, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (29,59%), sangat setuju 

(7,14%), dan tidak setuju (6,12%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  karyawan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan memiliki kesiapan 

yang baik dalam memberikan informasi pada pasien. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir enambelas 

tentang kecepatan penanganan pasien yang datang pada pasien dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 23. Kecepatan Penanganan Pasien  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

15 
51 
26 
6 
0 

15,31 
52,04 
26,53 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

52,04% menyatakan setuju bahwa rumah sakit dalam menangani pasien ketika 

datang cepat, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (26,53%), sangat 
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setuju (15,31%), dan tidak setuju (6,12%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dalam menangani pasien 

ketika datang cepat. 

4.1.3.4 Jaminan  

Jaminan para tenaga medis dan karyawan dalam bekerja seperti kesopanan 

dan keramahan dalam melayani pasien dapat menjadi modal dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen. Para konsumen akan menjadi lebih percaya terhadap pelayanan 

yang diberikan. Lebih jelasnya data tentang jaminan yang diberikan oleh RSUD 

Kraton Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tujuhbelas 

tentang kesopanan dan keramahan dokter dalam melayani pasien dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 24. Kesopanan dan Keramahan Dokter dalam Melayani Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

20 
59 
17 
2 
0 

20,41 
60,20 
17,35 
2,04 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

60,20% menyatakan setuju bahwa dokter sopan dan dalam saat melayani pasien, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (17,35%), sangat setuju (20,41%), 

dan tidak setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  dokter di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien ramah dan 

sopan saat memberikan pelayanan. 
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Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir delapanbelas 

tentang kesopanan dan keramahan perawat dalam melayani pasien dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 25. Kesopanan dan Keramahan Perawat dalam Melayani Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

11 
64 
16 
7 
0 

11,22 
65,31 
16,33 
7,14 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

65,31% menyatakan setuju bahwa perawat sopan dan ramah saat melayani pasien, 

sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (16,33%), sangat setuju (11,22%), 

dan tidak setuju (7,14%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  perawat di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien ramah dan 

sopan saat memberikan pelayanan. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sembilanbelas 

tentang kesopanan dan keramahan tenaga paramedis dalam melayani pasien dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 26. Kesopanan dan Keramahan Tenaga Para Medis dalam Melayani Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

7 
62 
26 
2 
1 

7,14 
63,27 
26,53 
2,04 
1,02 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

63,27% menyatakan setuju bahwa tenaga para medis sopan dan ramah saat melayani 

pasien, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (26,53%), sangat setuju 

(7,14%), tidak setuju (2,04%) dan sangat tidak setuju (1,02%). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa  tenaga paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan dipandang pasien ramah dan sopan saat memberikan 

pelayanan. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh 

tentang keahlian dokter dalam menyembuhkan pasien dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 27. Keahlian Dokter dalam menyembuhkan pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

5 
69 
18 
6 
0 

5,10 
70,41 
18,37 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

70,41% menyatakan setuju bahwa keahlian dokter dalam menyembuhkan pasien 

sudah profesional, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (18,37%), sangat 

setuju (5,10%), dan tidak setuju (6,12%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang 

pasien sudah profesional. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh satu 

tentang kemampuan keterampilan perawat  dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 28. Keterampilan Perawat  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

7 
59 
20 
12 
0 

7,14 
60,20 
20,41 
12,24 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

60,20% menyatakan setuju bahwa kemampuan tingkat pengetahuan perawat 

profesional, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (20,41%), sangat setuju 

(7,14%), dan tidak setuju (12,24%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  perawat 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien 

sudah profesional. 

4.1.3.5 Empati  

Selain jaminan dalam memberikan pelayanan, diperlukan pula empati atau 

perhatian yang baik dari tenaga para medis dan karyawan terhadap pasien. Dalam 

hal ini menurut responden empati juga termasuk dalam kategori baik.  Data tentang 

perhatian yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 

Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh dua 

tentang perhatian dokter secara individu pada pasien dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 29. Perhatian Dokter Secara Individu Pada Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

8 
44 
35 
10 
0 

8,16 
44,90 
35,71 
10,20 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

44,90% menyatakan setuju bahwa dokter memberikan perhatian secara individu pada 

pasien, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (35,71%), sangat setuju 

(8,16%), dan tidak setuju (10,20%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  dokter 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien 

telah memberikan perhatian secara individu pada pasien dengan baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh tiga 

tentang perhatian perawat secara individu pada pasien dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 30. Perhatian Perawat Secara Individu Pada Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

7 
44 
32 
15 
0 

7,14 
44,90 
32,65 
15,31 
0,00 

. Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

44,90% menyatakan setuju bahwa perawat memberikan perhatian secara individu 

pada pasien, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (32,65%), sangat 
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setuju (7,14%), dan tidak setuju (15,31%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang 

pasien telah memberikan perhatian secara individu pada pasien dengan baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh 

empat tentang komunikasi dokter dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 31. Komunikasi Dokter 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

17 
59 
16 
6 
0 

17,35 
60,20 
16,33 
6,12 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

60,20% menyatakan setuju bahwa dokter komunikatif pada pasien, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (16,33%), sangat setuju (17,35%), dan tidak 

setuju (6,12%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  dokter di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang komunikatif oleh pasien. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh lima  

tentang komunikasi  perawat dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 32. Komunikasi Perawat  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

12 
59 
23 
4 
0 

12,24 
60,20 
23,47 
4,08 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu  

60,20% menyatakan setuju bahwa perawat komunikatif pada pasien, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (23,47%), sangat setuju (12,24%), dan tidak 

setuju (4,08%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  perawat di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang komunikatif oleh pasien. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir duapuluh enam 

tentang perhatian karyawan terhadap kebutuhan pasien dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 33. Perhatian Karyawan Terhadap Kebutuhan Pasien 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

11 
54 
29 
4 
0 

11,22 
55,10 
29,59 
4,08 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

55,10% menyatakan setuju bahwa karyawan memberikan perhatian terhadap 

kebutuhan pasien, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (29,59%), sangat 

setuju (11,22%), dan tidak setuju (4,08%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang 

pasien telah memberikan perhatian secara baik terhadap kebutuhan pasien. 

4.1.3.6 Keputusan Penggunaan Jasa  

 Keputusan penggunaan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari emosi dan mood, dramaturgi, peran dan 

script, conthroltheory, dan customer compatibility 
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Gambaran tentang keputusan penggunaan jasa Rumah Sakit Umum Daerah 

Kraton Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan dengan analisis deskriptif persentase. 

Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif persentase tiap butir soal keputusan 

penggunaan jasa yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten 

Pekalongan. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir satu tentang 

keyakinan responden menggunakan jasa rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 34. Keyakinan Responden Menggunakan Jasa Rumah Sakit  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

13 
62 
21 
2 
0 

13,27 
63,27 
21,43 
2,04 
0,00 

A. Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

63,27% menyatakan yakin menggunakan jasa rumah sakit  karena dapat membuat 

mereka sembuh, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (21,43%), sangat 

setuju (13,27%), dan tidak setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  

sebagian responden telah memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pelayanan Rumah 

Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dapat menyembuhkan mereka. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir dua tentang 

keyakinan responden atas kenyamanan jasa rumah sakit dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 35. Keyakinan Responden atas Kenyamanan Jasa Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

5 
62 
26 
5 
0 

5,10 
63,27 
26,53 
5,10 
0,00 

B. Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

63,27% menyatakan yakin atas kenyamanan jasa rumah sakit, sedangkan selebihnya 

menyatakan kurang setuju (26,53%), sangat setuju (5,10%), dan tidak setuju 

(5,10%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  sebagian responden telah memiliki 

keyakinan yang tinggi bahwa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan dapat memberikan kenyamanan. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tiga tentang 

kesan positif atas kinerja paramedis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 36. Kesan Positif Atas Kinerja Paramedis 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

5 
63 
28 
2 
0 

5,10 
64,29 
28,57 
2,04 
0,00 

C. Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

64,29% menyatakan setuju bahwa mereka mendapat kesan positif dari kinerja 

paramedis, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (28,57%), sangat setuju 

(5,10%), dan tidak setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  sebagian 
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responden telah memiliki kesan positif yang tinggi terhadap kinerja paramedis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir empat tentang 

citra  rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 37. Citra Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

6 
62 
28 
2 
0 

6,12 
63,27 
28,57 
2,04 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

63,27% menyatakan setuju bahwa rumah sakit memiliki citra yang baik, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (28,57%), sangat setuju (6,12%), dan tidak 

setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan bahwa  Rumah Sakit Umum Daerah 

Kraton Kabupaten Pekalongan dimata responden telah memiliki citra yang baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir lima kesan 

baik setelah menggunakan jasa rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 38. Kesan Baik Setelah Menggunakan Jasa 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

12 
65 
19 
2 
0 

12,24 
66,33 
19,39 
2,04 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

66,33% menyatakan setuju bahwa kondisi kesehatan mereka semakin membaik 

setelah menggunakan jasa rumah sakit, sedangkan selebihnya menyatakan kurang 

setuju (19,39%), sangat setuju (12,24%), dan tidak setuju (2,04%). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa  Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan 

dimata responden dapat memberikan kesembuhan pada penyakit mereka. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir enam 

kemudahan prosedur mendapatkan pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 39. Kemudahan Prosedur Mendapatkan Pelayanan Jasa  

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

4 
49 
43 
2 
0 

4,08 
50,00 
43,88 
2,04 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

50,00% menyatakan setuju bahwa mereka mendapatkan kemudahan prosedur dalam 

mendapatkan pelayanan, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (43,88%), 

sangat setuju (4,08%), dan tidak setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan 

prosedur pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan 

cukup mudah. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir tujuh tentang 

kesempatan komplain dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 40. Kesempatan Komplain Atas Pelayanan Jasa Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

4 
66 
25 
3 
0 

4,08 
67,35 
25,51 
3,06 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

67,35% menyatakan setuju bahwa mereka diberikan kesempatan untuk komplain atas 

jasa pelayanan rumah sakit, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju 

(25,51%), sangat setuju (4,08%), dan tidak setuju (3,06%). Dengan demikian 

menunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan 

memberikan kesempatan luas pada pasien untuk komplain. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir delapan 

tentang kepuasan pada kinerja rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 41. Kepuasan Pada Kinerja Pelayanan Administrasi 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

2 
52 
39 
5 
0 

2,04 
53,06 
39,80 
5,10 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

53,06% menyatakan setuju bahwa mereka puas dengan kinerja pelayanan 

administrasi rumah sakit, sedangkan selebihnya menyatakan kurang setuju (39,80%), 
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tidak setuju (5,10%), dan sangat setuju (2,04%). Dengan demikian menunjukkan 

bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan telah baik. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sembilan 

tentang kepuasan pada fasilitas rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 42. Kepuasan Pada Fasilitas Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

4 
50 
37 
7 
0 

4,08 
51,02 
37,76 
7,14 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

51,02% menyatakan setuju bahwa fasilitas rumah sakit baik, sedangkan selebihnya 

menyatakan kurang setuju (37,76%), tidak setuju (7,14%), dan sangat setuju 

(4,08%). Dengan demikian menunjukkan fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kraton Kabupaten Pekalongan telah mampu memuaskan pasien. 

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan angket butir sepuluh 

tentang kepuasan pada peralatan medis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 43. Kepuasan Pada Peralatan Medis Rumah Sakit 

No Penilaian Responden Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

1 
63 
31 
3 
0 

1,02 
64,29 
31,63 
3,06 
0,00 

Jumlah 98 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2006 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

64,29% menyatakan setuju bahwa fasilitas medisnya memadai, sedangkan 

selebihnya menyatakan kurang setuju (31,36%), tidak setuju (3,06%), dan sangat 

setuju (1,02%). Dengan demikian menunjukkan bahwa fasilitas peralatan medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan telah mampu 

memuaskan pasien. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya adalah “Kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan”. Guna pengujian secara statistik 

maka dirumuskan hipotesis nihil (Ho) “Kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 

Kabupaten Pekalongan”.   

Dalam rangka menguji hipotesis tersebut digunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan 

program komputasi SPSS for windows relase 11. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

koefisien regresi yang diperoleh yaitu : Ŷ= 1,786 + 0,306X1 + 0,476X2+ 0,435X3+ 

0,320X4+ 0,274X5. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 1,786 

Jika variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati di 

asumsikan konstan, maka keputusan penggunaan jasa akan meningkat menjadi 

1,786 point. 

2. Koefisien X1 (bukti langsung) = 0,306 

Jika bukti langsung mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dianggap tetap, maka akan 
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menyebabkan kenaikan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,306 point. 

3. Koefisien X2 (keandalan) = 0,476 

Jika keandalan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara bukti 

langsung, daya tanggap, jaminan dan empati dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,476 point. 

4. Koefisien X3 (daya tanggap) = 0,435 

Jika daya tanggap mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara bukti 

langsung,  keandalan, jaminan dan empati dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,435 point. 

5. Koefisien X4 (jaminan) = 0,320 

Jika jaminan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,320 point. 

6. Koefisien X5 (empati) = 0,274 

Jika empati mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, dan jaminan dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,274 point. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji t dan uji F. 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu bukti langsung (X1), keandalan 

(X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4)  dan empati (X5) terhadap keputusan 

penggunaan jasa (Y). 
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1. Pengaruh bukti langsung terhadap keputusan penggunaan jasa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh thitung = 2,529 dengan signifikansi 0,013 < 0,05, hal ini berarti bahwa 

variabel bukti langsung (X1)  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa (Y). 

2. Pengaruh keandalan terhadap keputusan penggunaan jasa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh thitung = 5,172 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, hal ini berarti bahwa 

variabel keandalan (X2)  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa (Y).  

3. Pengaruh daya tanggap terhadap keputusan penggunaan jasa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh thitung = 3,892 dengan signifikansi 0,003 < 0,05, hal ini berarti bahwa 

variabel daya tanggap (X3)  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa (Y).  

4. Pengaruh jaminan terhadap keputusan penggunaan jasa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh thitung = 3,056 dengan signifikansi 0,003 < 0,05, hal ini berarti bahwa 

variabel jaminan (X4)  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan 

jasa (Y). 

5. Pengaruh empati terhadap keputusan penggunaan jasa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t 

diperoleh thitung = 3,053 dengan signifikansi 0,003 < 0,05, hal ini berarti bahwa 
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variabel empati (X5)  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan 

jasa (Y). 

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam 

penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi secara parsial. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS for 

Windows release 11 diperoleh kofisien korelasi parsial antara bukti langsung dengan 

keputusan penggunaan jasa sebesar 0,252, kofisien korelasi parsial antara keandalan 

dengan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,471, kofisien korelasi parsial antara 

daya tanggap dengan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,373, kofisien korelasi 

antara jaminan dengan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,301 dan kofisien 

korelasi antara empati dengan keputusan penggunaan jasa sebesar 0,300. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) dari masing-masing 

variabel tersebut. Dengan demikian besarnya pengaruh bukti langsung terhadap 

keputusan penggunaan jasa adalah 6,4%, besarnya pengaruh keandalan terhadap 

keputusan penggunaan jasa adalah 22,2%,  besarnya pengaruh daya tanggap terhadap 

keputusan penggunaan jasa adalah 13,9%, besarnya pengaruh jaminan terhadap 

keputusan penggunaan jasa adalah 9,1%, dan besarnya pengaruh empati terhadap 

keputusan penggunaan jasa adalah 9,0%. Hal ini berarti bahwa variabel keandalan 

memberikan pengaruh paling besar terhadap keputusan penggunaan jasa 

dibandingkan variabel bukti langsung, daya tanggap, jaminan dan empati. 
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2. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan dengan analisis varians untuk regresi 

dengan bantuan komputer program SPSS for Windows release 11 diperoleh F hitung = 

65,373 dengan signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi kurang dari 0,05, 

menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan  sehingga 

hipotesis nihil (Ho) ditolak, sedangkan hipotesis penelitian yang berbunyi “Kualitas 

pelayanan yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa 

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan” diterima.  

Besarnya pengaruh bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati terhadap keputusan penggunaan jasa dapat diketahui dari harga koefisien 

determinasi simultan (R2). Berdasarkan hasil analisis diperoleh  harga R2 sebesar  

0,777. Dengan demikian menunjukkan bahwa bukti langsung, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati secara bersama-sama mempengaruhi keputusan 

penggunaan jasa RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan sebesar 77,7% dan sisanya 

yaitu 22,3% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu adanya pesaing dan lokasi yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran menunjukkan bahwa 

penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 45o
, dengan demikian 

menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 



 83
 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ex
pe

cte
d C

um
 Pr

ob

Dependent Variable: y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4. Sebaran Plot Pada Uji Normalitas Data 
 

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan melihat korelasi antara 

variabel bebas diperoleh yaitu antara variabel X1 dengan X2 sebesar 0,251, antara 

X1, dengan X3 sebesar 0,057, antara X1 dengan X4 sebesar 0,155, antara X1 dengan 

X5 sebesar 0,185, antara X2 dengan X3 sebesar 0,611, antara X2 dengan X4 sebesar 

0,530, antara X2 dengan X5 sebesar 0,526,  antara X3 dengan X4 sebesar 0,554, 

antara X3 dengan X5 sebesar 0,644  dan antara X4 dengan X5 sebesar 0,458. Dengan 

demikian koefisen korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini seluruhnya 

kurang dari 0,8, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak mengandung 

multikolinieritas.  

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for Windows 

release 11 diperoleh scatter plot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model 

regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Lebih jelasnya pola scatter plot  

dari hasil perhitungan diperlihatkan di bawah ini. 
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Gambar 5. Scatterlot pada Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan ketiga pengujian asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa 

model regresi berganda yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan asumsi 

klasik sehingga efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan antar variabel 

penelitian.  

 

4.2 Pembahasan 

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara 

parsial maupun secara simultan kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan uji parsial diketahui bahwa dari kelima variabel kualitas 

pelayanan jasa yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap keputusan 

penggunaan jasa di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adalah faktor keandalan 
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(22,2%), sedangkan yang memberi pengaruh paling kecil terhadap keputusan 

penggunaan jasa adalah variabel bukti langsung (6,4%). Untuk variabel daya tanggap 

(13,9%), jaminan (9,1%), dan empati (9,0%) masing-masing berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan jasa.  

Adanya pengaruh keandalan terhadap keputusan penggunaan jasa di RSUD 

Kraton Kabupaten Pekalongan disebabkan secara mendasar kebutuhan seorang 

pasien adalah pelayanan dari dokter, perawat  dan tenaga para medis yang  

memuaskan menyangkut ketepatan waktu pelayanan, ketepatan diaknosis, serta 

waktu kunjungan yang sesuai dengan jadwal yang akan mempercepat proses 

kesembuhan mereka sebagai kebutuhan utama seorang pasien. Deskripsi data 

menunjukkan bahwa keandalan pelayanan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

telah baik. Ditinjau dari komponen pada faktor keandalan menunjukkan bahwa 

seluruhnya dipandang pasien belum mampu memberikan pelayanan secara 

memuaskan pasien disebabkan kadang masih dijumpai dokter dan perawat  yang 

memberikan pelayanan kurang tepat waktu, hasil pemeriksaan dokter yang kurang 

tepat, serta waktu kunjungan dokter dan perawat yang kurang sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan. Kondisi tersebut perlu disikapi secara positif dari pihak manajemen 

sebab keandalan suatu pelayanan jasa  akan menjamin kepuasan pengguna jasa, hal 

tersebut ditegaskan oleh Parasuraman dkk (1998) dalam   Lupiyoadi (2001: 148 ) 

yang menyatakan bahwa  pelayanan yang diberikan dapat diandalkan apabila sesuai 

dengan keinginan konsumen berkaitan dengan kecepatan waktu pelayanan serta 

keakuratan dalam memberikan pelayanan yang akhirnya akan berdampak pada 

tercapainya kepuasan konsumen. Pendapat lain yang menguatkan pentingnya 
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keandalan dalam suatu pelayanan jasa adalah dari H. A. S. Moenier (1995: 196) yang 

menyatakan agar layanan dapat memuaskan konsumen yang dilayani, maka waktu 

pelayanannya harus tepat. 

Ditinjau dari faktor daya tanggap menunjukkan bahwa faktor ini memberikan 

pangaruh terhadap keputusan penggunaan jasa dengan peringkat nomor dua setelah 

keandalan. Dengan adanya tenaga dokter dan perawat yang handal dan dapat bekerja 

secara professional tersebut maka pasien akan terpuaskan dan akan tetap memakai 

jasa layanan rumah sakit ini untuk waktu-waktu yang akan datang. Diskripsi data 

penelitian menunjukkan bahwa daya tanggap dokter dan perawat serta tenaga para 

medis di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dipandang pasien belum sepenuhnya 

dapat memenuhi kebutuhan pasien sebab terkadang dokter ataupun perawat kurang 

siap sewaktu pasien membutuhkan pertolongan, selain itu kemampuan memberikan 

penanganan kepada pasien terkadang agak lambat serta pemberian informasi tentang 

penyakit yang dialami pasien kurang akurat. Oleh karena itu faktor daya tanggap dari 

tenaga dokter, perawat dan tenaga para medis tersebut perlu ditinjau kembali. 

Menurut H. A. S. Moenier (1995: 196), konsumen akan terpuaskan apabila  cara 

menyampaian sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang 

bersangkutan. 

Ditinjau dari faktor jaminan menunjukkan bahwa faktor ini memberikan 

pangaruh terhadap keputusan penggunaan jasa dengan peringkat nomor tiga setelah 

daya tanggap.  Parasuraman dkk (1998) dalam Lupiyoadi (2001:148) menyatakan 

bahwa jaminan berupa pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya konsumen pada perusahaan. 

Deskripsi data penelitian menunjukan komponen yang paling menunjang baiknya 
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faktor jaminan adalah kesopanan dan keramahan dokter dan perawat saat 

memberikan pelayanan kepada pasien serta tingkat pengetahuan dan keprofesionalan 

dokter dan perawat saat melakukan penanganan pada pasien. Sedangkan komponen 

yang dipandang pasien belum sepenuhnya adalah kesopanan dan keramahan tenaga 

paramedis saat memberikan pelayanan. Pentingnya jaminan yang baik menyakut 

kesopanan dan keramahan dari personal yang memberikan pelayanan jasa untuk 

menunjang kepuasan konsumen ditegaskan oleh H. A. S. Moenier (1995: 196) yang 

menyatakan bahwa maka karyawan/petugas harus bertingkah laku yang sopan serta 

ramah. Pendapat lain yang turut memperkuat pentingnya jaminan dalam suatu 

pelayanan jasa adalah dari Moenir (2002 : 197), yang menyatakan bahwa untuk 

memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku 

dalam hal ini petugas, harus dapat bertingkah laku yang sopan, dapat menyampaikan 

sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang 

bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat dan pemberian layanan dilakukan 

secara ramah. 

Sedangkan ditinjau faktor empati menunjukkan bahwa faktor ini memberikan 

pengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa dengan peringkat nomor empat 

setelah jaminan. Pada dasarnya penanganan secara personal bagi seorang pasien 

adalah nilai tambah yang akan meningkatkan kualitas suatu pelayanan jasa yang 

dapat memuaskan konsumen. Deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa 

komponen yang paling menunjang baiknya faktor empati di RSUD Kraton 

Kabupaten Pekalongan adalah kemampuan dokter dalam berkomunikasi dengan 

pasien, sedangkan komponen yang perlu mendapat perhatian adalah perhatian secara 

individu dari dokter, perawat dan karyawan rumah sakit serta kemampuan 

berkomunikasi dari para perawat.  
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Ditinjau dari bukti langsung menunjukkan bahwa faktor ini memberikan 

pengaruh paling rendah terhadap keputusan penggunaan jasa dibandingkan dengan 

faktor-faktor yang lain. Adanya pengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa di 

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan disebabkan karena selain pelayanan medis 

handal, pasien pada suatu rumah sakit juga membutuhkan sarana dan prasarana 

rumah sakit yaitu kenyamanan. Berdasarkan deskripsi data pada faktor bukti 

langsung di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan terlihat bawah komponen yang 

paling menunjang adalah penampilan dokter, perawat, dan karyawan yang rapi, 

kemudian diikuti oleh  fasilitas interior dan eksterior yang dipandang pasien telah 

bersih,  sedangkan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah sarana parkir dan 

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sebab masih ada sebagian responden 

yang menyatakan sarana parkir tersebut kurang nyaman serta kelengkapan peralatan 

medis kurang sesuai dengan kelas rumah sakit.  

Berdasarkan hasil analisis data uji simultan, dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati secara bersama-sama secara signifikan mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa pada RSUD Kraton 

Kabupaten Pekalongan sebesar 77,7%, hal tersebut dibuktikan dari uji pengaruh 

dengan menggunakan analisis regresi. 

Bentuk pengaruh antara kualitas pelayanan dengan keputusan penggunaan 

jasa adalah pengaruh positif yang ditunjukkan dari harga-harga koefisien regresi 

maupun koefisien korelasi yang bertanda positif. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa jika variabel kualitas pelayanan pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 
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ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya keputusan penggunaan jasa 

dan sebaliknya  jika variabel kualitas pelayanan pada RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan yang terdiri dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati menurun, maka akan diikuti dengan menurunnya keputusan penggunaan jasa. 

Secara umum adanya pengaruh pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan penggunaan jasa dikarenakan pada bisnis jasa, kualitas pelayanan 

kedudukannya sangat vital untuk menjamin  kepuasan konsumen. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Barnes (2003:41) yang menyatakan bahwa meningkatkan nilai yang 

diterima pelanggan dalam tiap interaksinya dengan perusahaan akan memungkinkan 

meningkatkan tingkat kepuasan yang mengarah pada ketahanan pelanggan yang 

lebih tinggi. Ketika pelanggan bertahan karena merasa nyaman dengan nilai dan 

kenyamanan yang mereka dapat, mereka akan lebih mungkin menjadi konsumen 

yang loyal, meningkatkan intensitas pembelian dan merekomendasikan pada teman 

dan keluarga mereka. Pelayanan dokter dan perawat yang buruk akan menyebabkan 

pasien enggan berhubungan lebih lanjut dengan rumah sakit, bahkan tidak menutup 

kemungkinan pasien akan pindah ke rumah sakit lain yang memberikan pelayanan 

yang lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu 

simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap keputusan 

penggunaan jasa pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. 

2.  Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan penggunaan jasa 

pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adalah keandalan hal ini didukung 

oleh faktor pelayanan dokter, perawat  dan tenaga para medis yang  menyangkut 

ketepatan waktu pelayanan, ketepatan diagnosis, serta ketepatan waktu 

kunjungan dokter dan perawat sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah 

bukti langsung terdiri dari penampilan dokter, perawat, karyawan, fasilitas 

interior dan eksterior, area parkir dan kelengkapan sarana dan prasarana 

penunjang. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pihak RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

a). Bagi Manajemen RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan hendaknya senantiasa 
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meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dengan kualitas pelayanan yang 

lebih baik maka para pasien di rumah sakit akan selalu setia dalam 

menggunakan jasa rumah sakit tersebut 

b). Bagi dokter, perawat, dan tenaga paramedis harus selalu diberikan pelatihan 

dan kursus agar keterampilan dalam melayani pasien dapat lebih profesional. 

2.  Bagi pasien dan keluarga pasien hendaknya selalu memberikan kritik dan saran 

berkaitan dengan pelayanan pihak rumah sakit yang kurang memuaskan agar 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien. 

3. Faktor yang perlu diperhatikan oleh Rumah sakit adalah pada faktor bukti  

langsung khususnya untuk area parkir karena kurang nyaman  serta kelengkapan 

peralatan medis karena belum sesuai dengan kelas rumah sakit. 
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