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ABSTRAK 
 
 
Raharjo, Sugeng; 2009. “Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus ”. Jurusan Manajemen. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci : Dimensi Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan. 
 
 Berdasarkan fenomena yang terjadi di RS. Mardi Rahayu Kabupaten 
Kudus muncul adanya kesenjangan atau gap antara kondisi ideal dengan 
kenyataan yang terjadi di lapangan. Kondisi ideal yang diharapkan yaitu kondisi 
bangunan yakni tempat parkir yang luas dan memadai, proses pelayanan yang 
memuaskan pelanggan (COMFORT) yakni : Caring, Observant, Mindful, 
Friendly, Obliging, Responsible, Tacful, selain itu dampak (Outcome) yang ingin 
dicapai adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan kenyataan yang terjadi di 
lapangan yakni kondisi tempat parkir yang kurang teratur, proses pelayanan yang 
diberikan kurang baik dan masih adanya ketidakpuasan dari pelanggan. Oleh 
karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan 
seberapa besar pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap pelanggan untuk memilih 
rumah sakit. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus sampel dari slovin yang 
mengambil sampel sebanyak 100 pelanggan RS. Mardi Rahayu yang terdiri dari 
28 pasien rawat inap dan 72 pasien rawat jalan. Tehnik dalam pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling dimana sampel diambil 
secara acak dan yang dapat ditemukan dilokasi penelitian. Variabel penelitian ini 
terdiri dari lima (5) variabel bebas yang terdiri dari Bukti Langsung (X1), 
Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), Empati (X5). Serta variabel 
satu (1) terikat yaitu Kepuasan Pelanggan (Y). Berdasarkan hasil perhitungan 
SPSS variabel bukti langsung memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan 
pelanggan sebesar 15%,daya tanggap 8,4%, keandalan 8%, empati 5,5% dan 
jaminan 4%. 

Nilai adjusted R2 diperoleh sebesar 0,550 atau 55%. Hal ini berarti 
variabel bebas (dimensi kualitas jasa).  secara bersama-sama mampu menjelaskan 
variabel tetap (kepuasan pelanggan), sedangkan 45% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain. Bentuk pengaruh antara dimensi kualitas jasa dengan kepuasan 
pelanggan jasa adalah pengaruh positif yang menunjukkan harga-harga koefisien 
regresi maupun korelasi yang bertanda positif. Dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa jika dimensi kualitas jasa ditingkatkan maka akan diikuti oleh 
meningkatnya kepuasan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara dimensi kualitas jasa dengan kepuasan 
pelanggan. Dan variabel yang berpengaruh paling dominan adalah bukti langsung 
dan yang paling kecil adalah daya tanggap. Untuk itu disarankan bagi pihak 
operasional RS. Mardi Rahayu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pelayanannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di masa sekarang ini dunia sudah semakin maju, manusia sudah 

mulai melakukan peningkatan maupun perkembangan di berbagai bidang 

baik bidang pendidikan, industri, teknologi, kesehatan, dan lain 

sebagainya. Peningkatan kualitas kehidupan dan perubahan gaya hidup 

yang semakin maju dan berkembang membuat manusia untuk bersaing dan 

menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing.  

Untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan, diperlukan  

fisik dan jiwa yang sehat. Kesehatan merupakan modal utama yang harus 

dimiliki setiap manusia untuk tetap hidup dan beraktifitas. Karena itu perlu 

adanya peningkatan kualitas kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup 

manusia. Adanya usaha untuk memperhatikan peningkatkan kesehatan 

akan lebih menjelaskan kepada masyarakat tentang arti pentingnya 

kesehatan. 

Peningkatan kualitas kesehatan dapat dipengaruhi dari 

peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan yang ada pada setiap rumah 

sakit, yang merupakan tujuan utama bagi seseorang untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Hal inilah yang membuat rumah sakit-rumah sakit 

yang ada untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan yang dimiliki guna menarik pasien sebanyak-banyaknya. 
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Kualitas pelayanan kesehatan banyak dipengaruhi oleh sarana fisik, jenis 

tenaga kerja yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang 

lainya. Saat ini banyak dari rumah sakit - rumah sakit yang ingin 

meningkatkan pangsa pasarnya banyak yang sudah mulai mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimiliki guna 

meningkatkan kepuasan  pelanggan atau pasien. Akan tetapi rumah sakit 

tersebut juga harus memiliki kualitas pelayanan yang lebih sehingga 

menjadi keuntungan tersendiri yang menjadikan rumah sakit tersebut 

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan para pesaing.  

Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan keuntungan 

yang sangat besar bagi rumah sakit atau perusahaan, yaitu dengan 

diberikannya citra yang positif dari masyarakat. Untuk itu setiap rumah 

sakit harus senantiasa memperhatikan dan peka terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan merupakan topik yang 

banyak dibicarakan pada industri dan perusahaan tingkat nasional dan 

internasional. Kepuasan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang 

dikehendaki, sehingga jaminan kualitas barang atau jasa menjadi prioritas 

utama bagi setiap perusahaan yang ada saat ini khususnya dijadikan 

sebagai tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan. Kualitas memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, dalam menentukan 

tingkat kepuasan, (Subiyakto, 1999: 21) berpendapat bahwa semakin 

tinggi tingkat kualitas jasa yang dipersepsikan semakin besar kepuasan 
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pelanggan. Kualitas pelayanan diperlukan terutama untuk industri jasa 

karena pelanggan akan merasa puas  apabila mendapatkan pelayanan yang 

baik atau sesuai yang diharapkan. Kualitas juga memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Padahal dalam bisnis jasa, sikap dan pelayanan 

contact personnel merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan 

kualitas jasa yang dihasilkan. Bila aspek tersebut dilupakan atau bahkan 

sengaja dilupakan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama perusahaan 

yang bersangkutan bisa kehilangan banyak pelanggan lama dan dijauhi 

calon pelanggan baru (Tjiptono, 2004: 57). 

 Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap jasa, Zeithamal dan Bitner dalam                           

(Lupiyoadi, 2006: 192). Kepuasan pelanggan akan terpenuhi apabila 

penyampaian jasa dari si pemberi jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa 

yang dipersepsikan pelanggan (Umar, 2002: 53). Sehingga dalam hal ini 

perusahaan harus memperhatikan pelanggan dalam hal pelayanan 

khususnya perusahaan jasa agar tetap mampu bertahan dan eksis serta 

mampu mengembangkan bisnisnya dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pelanggan. Di samping itu dengan terciptanya kepuasan 

pelanggan yang menyebabkan meningkatnya loyalitas pada suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan memiliki keuntungan yaitu 

suatu alat promosi sukarela dimana pelanggan akan merekomendasikanya 

kepada teman atau kerabat.  
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Perusahaan yang baik selalu ingin berusaha untuk memberikan 

kepuasan melebihi harapan pelanggan. Karena itulah yang membuat 

perusahaan tersebut menjadi pilihan pelanggan. Oleh karena itu apabila 

ingin tetap eksis dan selalu menjadi pilihan pelanggan dan memenangkan 

persaingan tidak hanya berorientasi pada memperoleh keuntungan (profit 

oriented) saja, akan tetapi juga harus berorientasi pada pelanggan. 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi yang diterima terhadap 

kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya.                        

(Kotler, 2000: 42). Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi tersebut 

kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atas kinerja dan harapan. Jika 

kinerja di bawah harapan maka pelanggan akan merasa tidak puas, jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan merasa puas. Secara sederhana, 

tingkat kepuasan seorang pelanggan terhadap produk tertentu merupakan 

hasil dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan bersangkutan atas 

tingkat manfaat yang dipersepsikan (Perceived) telah diterimanya setelah 

mengkonsumsi atau menggunakan produk dan tingkat manfaat (Expected) 

yang diharapkan seelum pembelian. (Tjiptono, 2002:6) 

Dalam konteks penilaian kualitas produk maupun jasa telah 

diperoleh kesepakatan, bahwa harapan pelanggan memiliki peranan yang 

besar bagi sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun 

kepuasan. Menurut Olson dan Dover (dalam Jasfar, 2005: 49), harapan 

konsumen merupakan keyakinan konsumen sebelum mencoba atau 
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membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai 

kinerja produk atau jasa tersebut. Harapan ini terbentuk dari 

pengalamannya mengkonsumsi jasa itu pada waktu lalu, informasi dari 

teman, keluarga dan lain-lain (word of mouth) serta bisa juga dari 

kebutuhanya sendiri. Untuk membuktikan apakah kualitas produk atau jasa 

baik atau tidak, dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.  

Dalam kaitannya dengan usaha pelayanan jasa, kepuasan 

pelanggan dapat diukur dengan menggunakan dimensi kualitas jasa yang 

sering dijadikan acuan yang meliputi 5 dimensi yaitu: Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry dalam (Tjiptono, 2004:14) 

1. Bukti Langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan , 

pegawai , dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya Tanggap (responsiveness), keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

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

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 

5. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

Rumah Sakit Mardi Rahayu merupakan salah satu rumah sakit 

swasta yang ada di Kabupaten Kudus. Dibandingkan dengan rumah sakit - 
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rumah sakit lain yang ada di Kabupaten Kudus, RS. Mardi Rahayu 

memiliki jumlah pelanggan yang banyak. Oleh karena itu dalam hal ini 

RS. Mardi Rahayu dapat dikatakan mampu bersaing dalam 

memperebutkan pelanggan 

Di Kabupaten Kudus terdapat sekitar enam (6) buah rumah sakit 

yang tersebar di berbagai wilayah. Adapun semua rumah sakit tersebut 

mempunyai golongan dan kriteria maupun profil yang berbeda 

berdasarkan visi, misi dan tujuannya. Akan tetapi apabila bicara mengenai 

banyaknya jumlah pasien maupun pengunjung yang datang itu merupakan 

hal yang umum dimana setiap rumah sakit akan mengelolanya. 

Tabel 1.1 

Daftar jumlah pasien dan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana 
pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Kabupaten Kudus. 

No Rumah Sakit Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 

1.  RSUD Kudus 71.007 20.779 103.141

2. RS Mardi Rahayu 106.782 52.746 103.300

3. RSI Sunan Kudus 23.585 13.817 28.948

4. RS Kartika - 5.698 5.317

5. RSB Permata Hati - 6.858 8.211

6. RSIA Siti Khadijah - 12.488 16.424

 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus , Tahun 2008 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari semua rumah sakit 

yang ada di Kabupaten Kudus, dilihat dari jumlah kunjungan rawat jalan 

dan rawat inap hanya RS. Mardi Rahayu Kudus yang memiliki jumlah 
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kunjungan terbanyak. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa diantara 

semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Kudus RS. Mardi Rahayu 

masih menjadi pilihan utama dalam memilih rumah sakit. 

Kualitas layanan di rumah sakit menjadi topik yang banyak 

dibicarakan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah klinik 

dan rumah sakit yang ada dan semakin banyaknya masyarakat 

menggunakan fasilitas rumah sakit untuk memperoleh layanan kesehatan. 

Rumah sakit yang pada awalnya hanya merupakan suatu unit pelayanan 

publik yang bersifat sosial, oleh berbagai perubahan pada industri 

kesehatan mulai mengembangkan strategi bersaing layaknya usaha 

komersial. 

Tercapainya mutu pelayanan kesehatan yang baik memerlukan 

upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, dalam hal ini kerjasama 

dari setiap unit yang terkait mengambil peran yang sangat penting. 

Kualitas pelayanan yang baik tidak cukup hanya dicapai, tetapi juga 

dipelihara dan dipertahankan. Karena itu, mutu pelayanan kesehatan 

khususnya pelayanan kesehatan di rumah sakit, seharusnya merupakan 

suatu kegiatan yang berkelanjutan untuk memantau kualitas layanan yang 

diberikan. Mutu pelayanan rumah sakit dapat diukur dari berbagai 

komponen, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pelayanan yang diberikan. Beberapa komponen yang 

berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah: 
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1. Komponen struktur. 

Menunjukan aspek institusional fasilitas kesehatan seperti : ukuran, 

kompleksitas, jumlah dan luasnya unit atau departemen, jumlah dan 

kualifikasi staff, peralatan medis dan non medis, struktur organisasi 

sistem keuangan dan sistem informasi. 

2. Komponen Proses. 

Menunjukan apa yang sesungguhnya dilakukan terhadap pasien untuk 

mendapatkan pelayanan. Ini termasuk aktivitas pasien dalam mencari 

pengobatan dan pelayanan kesehatan diantaranya yaitu : meliputi 

jaminan, fasilitas fisik, perlengkapan , pegawai, kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik  dan pelayanan dengan 

tanggap sehingga memberikan kenyamanan. 

3. Komponen Output (hasil) 

Menunjukan efek pelayanan yang diberikan terhadap tingkat status 

kesehatan pasien/ pelanggan atau masyarakat yang dapat berupa 

perbaikan fungsi fisiologis maupun psikologis. Yaitu : pengurangan 

penderitaan sakit atau penyakit dan juga kesembuhan pasien. 

4. Komponen Outcome (dampak) 

Tingkat kepuasan pasien sebagai dampak pelayanan kesehatan yang 

telah diterima. (www.pd.persi.com) 
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Selain itu komponen mutu pelayanan tersebut juga dijadikan 

sebagai standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan. 

Tabel 1.2 

 Standar pelayanan dalam menangani pelanggan Rumah Sakit Mardi Rahayu 
dibandingkan dengan kenyataan dilapangan. 

No Komponen 
Pelayanan 

Standar Minimal Kenyataan di lapangan 

1. Struktur   
 Fasilitas Medis • UGD 24 Jam  

• Rawat Jalan  
• Rawat Inap  
• Kamar Bedah  
• ICU  
• Unit Stroke  
• Peristi  
• HND 
• Gizi  
• Fisioterapi  
• Test Alergi  
• Treadmill  
• Ambulance 24 Jam  
• Administrasi/Kasir 24 Jam 

• UGD 24 Jam  
• Rawat Jalan  
• Rawat Inap  
• Kamar Bedah  
• ICU  
• Unit Stroke  
• Peristi  
• HND 
• Gizi  
• Fisioterapi  
• Test Alergi  
• Treadmill  
• Ambulance 24 Jam  
• Administrasi/Kasir 24 Jam 

 Pelayanan Medis • Medical Check Up  
• Dokter Umum  
• Dokter Gigi  
• Dokter Spesialis / Sub-

Spesialis  
o Anak  
o Bedah  

 Umum  
 Urologi  
 Digestif  
 Toraks  
 Mulut  
 Onkologi  
 Syaraf  

o Kebidanan & Kandungan  
o Penyakit Dalam  
o THT  
o Syaraf  
o Mata  
o Jiwa  
o Kulit & Kelamin  
o Paru  
o Rehabilitasi Medik 

• Medical Check Up  
• Dokter Umum  
• Dokter Gigi  
• Dokter Spesialis / Sub-

Spesialis  
o Anak  
o Bedah  

 Umum  
 Urologi  
 Digestif  
 Toraks  
 Mulut  
 Onkologi  
 Syaraf  

o Kebidanan & Kandungan  
o Penyakit Dalam  
o THT  
o Syaraf  
o Mata  
o Jiwa  
o Kulit & Kelamin  
o Paru  
o Rehabilitasi Medik 

 Sarana Penunjang • Farmasi (24 Jam)  • Farmasi (24 Jam)  
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• Radiologi (24 Jam)  
o Radiodiagnostik  
o CT Scanning  
o Panoramic  
o USG 4 Dimensi  

• Laboratorium (24 Jam)  
o Kimia Klinik  
o Mikrobiologi  
o Patologi Anatomi  
o Hematologi  
o Serologi  
o Immunologi 

• Diagnostik Elektromedik  
o USG  
o ECG  
o Spirometri  
o Endoskopi  
o Laparoscopy 

• Radiologi (24 Jam)  
o Radiodiagnostik  
o CT Scanning  
o Panoramic  
o USG 4 Dimensi  

• Laboratorium (24 Jam)  
o Kimia Klinik  
o Mikrobiologi  
o Patologi Anatomi  
o Hematologi  
o Serologi  
o Immunologi 

• Diagnostik Elektromedik  
o USG  
o ECG  
o Spirometri  
o Endoskopi  
o Laparoscopy 

 Bangunan • Gedung dengan 376 Tempat 
Tidur 

• Lahan Parkir aman dan 
memadai 

• Kantin dan Kafetaria 
• Tempat ibadah 
• Mudah di akses 

• Dari tempat parkir kendaraan 
yang kurang memadai. 

• Banyaknya kendaraan 
pengunjung rumah sakit yang 
parkir mengakibatkan penuh 
sesaknya lahan parkir yang 
tersedia  

• Dan kendaraan-kendaraan 
tersebut masih tertata kurang 
rapi.  

• Sulitnya pelanggan yang 
keluar masuk rumah sakit 
sehingga  mengakibatkan 
ketidaknyamanan para 
pengunjung. 

2. Proses   
 Caring 

 (Kepedulian) 
• Bersedia mendengar keluhan 

pelanggan 
• Secara spontan memberikan 

bantuan pada pasien 
 Observant  

(Perhatian) 
• Menghafal nama- nama 

pelanggan 
• Perhatian terhadap setiap 

pasien 
 Mindful  

(cermat) 
• Memberikan pelayanan 

dengan segera 
• Ketrampilan dalam 

menangani/ mengatasi 
keluhan 

 Friendly 
 (Ramah) 

• Sopan 
• Ramah tamah 
• Memberikan kesan baik 

dengan senyuman 
• Keakraban 

• kurangnya simpati petugas 
untuk memberikan tanggapan 
maupun informasi dari 
pertanyaan pelanggan, 

• banyak karyawan yang 
kurang ramah,  

• kurangnya empati terhadap 
para pelanggan. 

• Karyawan rumah sakit sering 
juga berlaku tidak adil 
terhadap para pelangganya 
dengan lebih mementingkan 
pelanggan dari golongan atas 
dibandingkan pelanggan yang 
sudah sangat membutuhkan 
pertolongan. 
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 Obliging 
 (Kesediaan 
membantu) 

• Kesediaan staf untuk 
memberikan pertolongan 
dalam kondisi apapun 

• Penanganan keluhan dengan 
segera 

 Responsible 
 (Tanggung 
Jawab) 

• Dapat dipercaya 
• Pendiagnosisan yang tepat 
• Pelayanan tepat waktu 

 Tacful 
 (Bijaksana) 

• Perlakuan yang sama 
terhadap semua pelanggan 

• Mampu memecahkan 
masalah dengan baik 

3 OUTPUT (Hasil)   
 Fisiologis  Kesembuhan, pengurangan rasa 

sakit 
Kesembuhan, pengurangan rasa 
sakit 

 Psikologis  Perasaan nyaman dan senang 
setelah perawatan 

Masih terjadi ketidaknyamanan 
dari pelanggan 

4. OUTCOME 
(Dampak) 

  

 Kepuasan 
Pelanggan 

Tingkat keluhan dan saran  
• Tidak adanya keluhan dari 

pelanggan 
• Semakin berkurangnya 

keluhan pelanggan 

• Selain itu dilihat dari kotak 
keluhan dan saran yang 
diterima pihak RS Mardi 
Rahayu Kudus dapat 
diketauhi masih adanya 
ketidakpuasan pelanggan 
terhadap pelayanan yang 
diberikan pihak rumah sakit. 

• Di antara keluhan dan saran 
yang diterima paling banyak 
adalah mengenai  
o Pelayanan perawatan 

(kurang ramah, kurangnya  
perhatian pihak karyawan) 

o Pelayanan makanan (menu 
yang diberikan kurang 
bervariasi)  

o Ruangan (ruang tunggu 
yang kurang nyaman, 
lamanya mengantri dalam 
mengambil resep maupun 
dalam  proses penyelesaian 
administrasi).   

Sumber :RS. Mardi Rahayu, Tahun 2008 

Menurut observasi yang telah dilakukan baik pada RSMD 

maupun pada pelanggan, pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit 

masih kurang sehingga masih ditemukan adanya  ketidakpuasan dari 

pelanggan. 
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Kualitas pelayanan yang masih kurang itu terlihat dari tempat 

parkir kendaraan yang kurang memadai, banyaknya kendaraan pengunjung 

rumah sakit yang parkir mengakibatkan penuh sesaknya lahan parkir yang 

tersedia dan kendaraan-kendaraan tersebut masih tertata kurang rapi. Hal 

ini mengakibatkan sulitnya pelanggan yang keluar masuk rumah sakit 

sehingga  mengakibatkan ketidaknyamanan para pengunjung. Dalam hal 

pelayanan para karyawan juga  kurang memberikan pelayanan yang 

maksimal. Di antaranya yaitu, kurangnya simpati petugas untuk 

memberikan tanggapan maupun informasi dari pertanyaan pelanggan, 

banyak karyawan yang kurang ramah, kurangnya empati terhadap para 

pelanggan.  

Selain itu dilihat dari kotak keluhan dan saran yang diterima 

pihak RS Mardi Rahayu Kudus dapat diketahui masih adanya 

ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan pihak rumah 

sakit. Di antara keluhan dan saran yang diterima paling banyak dan sering 

terjadi adalah mengenai pelayanan perawatan (kurang ramah, kurangnya  

perhatian pihak karyawan), pelayanan makanan (menu yang diberikan 

kurang bervariasi) dan ruangan (ruang tunggu yang kurang nyaman, 

lamanya mengantri dalam mengambil resep maupun dalam  proses 

penyelesaian administrasi).   

Dari uraian tersebut diatas terjadi kesenjangan atau gap antara 

kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kondisi ideal 

yang diharapkan yaitu kondisi bangunan yakni tempat parkir yang luas dan 
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memadai, proses pelayanan yang memuaskan pelanggan (COMFORT) 

yakni : Caring, Observant, Mindful, Friendly, Obliging, Responsible, 

Tacful, selain itu dampak (Outcome) yang ingin dicapai adalah kepuasan 

pelanggan. Sedangkan kenyataan yang terjadi di lapangan yakni kondisi 

tempat parkir yang kurang teratur, proses pelayanan yang diberikan kurang 

baik dan masih adanya ketidakpuasan dari pelanggan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor dimensi kualitas jasa apa saja  yang membuat pelanggan untuk 

memilih rumah sakit tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa 

besar faktor-faktor dimensi kualitas jasa tersebut mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Rumah Sakit Mardirahayu Kabupaten Kudus ” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan 

pelanggan Rumah Sakit Mardirahayu, Kabupaten Kudus secara 

parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan 

pelanggan Rumah Sakit Mardirahayu, Kabupaten Kudus secara 

simultan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kualitas jasa 

terhadap kepuasan pelanggan Rumah Sakit Mardirahayu, Kabupaten 

Kudus secara parsial. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kualitas jasa 

terhadap kepuasan pelanggan Rumah Sakit Mardirahayu, Kabupaten 

Kudus secara simultan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman yang dimiliki peneliti antara teori yang 

diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada. 

2) Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan rujukan awal bagi peneliti yang akan 

mengembangkan penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi 

Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus dalam upaya 

memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi pelanggannya. 
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BAB II 

       LANDASAN TEORI 

2.1 Perilaku Konsumen 

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

(dalam Rangkuti, 2006: 58) adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan 

kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan 

aspek pertukaran dalam hidup mereka. Sedangkan menurut James F. Enggel 

(dalam Rangkuti, 2006: 58) perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk atau jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul 

tindakan ini.  

2.1.1 Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis 

keputusan pembelian. Menurut  Simamora, (2004:22-24), membedakan 

empat tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek. 

1. Perilaku membeli yang rumit 

Perilaku pembelian yang rumit membutuhkan keterlibatan yang 

tinggi dalam pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan 

yang jelas di antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi 

pada waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, 

berisiko dan mencerminkan diri pembelinya. Perilaku pembelian pada 
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pelanggan Rumah Sakit Mardi Rahayu juga termasuk di dalamnya, dimana 

pelanggan mencoba untuk merasakan pelayanan secara langsung.  

2. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang 

tinggi dan konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara 

berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk 

yang harganya mahal, tidak sering dibeli, berisiko, dan membeli secara 

relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. 

3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan 

Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan 

kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen 

memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena 

mereka sudah mengenal produk tersebut. Setelah membeli, mereka tidak 

mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut karena 

mereka tidak terlibat dengan produk. 

4. Perilaku pembeli yang mencari keragaman 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih 

terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan 

tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku 

ini bukan suatu yang mutlak 
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2.1.2.   Tahap –Tahap Proses Pembelian 

Pada umumnya proses pembuatan keputusan pembelian yang 

lengkap terdiri dari lima tahap, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahap proses keputusan pembelian 
Sumber : Kotler, (2000). 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Konsumen merasakan adanya perbedaan antara kondisi 

aktual dan kondisi yang diinginkan. Masalah ini timbul karena 

stimulus internal (seperti rasa lapar dan haus) atau stimulus eksternal 

(iklan, pajangan, produk dll). 

Perilaku Pasca 
pembelian 

Keputusan 
Pembelian 

Evaluasi 
Alternatif 

Pengenalan 
masalah 

Pencarian 
Informasi 
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2. Tahap Pencarian Informasi 

Bila kebutuhan telah teridentifikasi maka selanjutnya adalah 

mencari informasi mengenai berbagai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Pencarian informasi dapat diperoleh melalui 

sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber 

pengalaman. 

3. Tahap Evaluasi Alternatif 

Dalam tahap evaluasi, konsumen memproses informasi untuk 

mengevaluasi berbagai alternatif merek yang paling disukai dan 

membentuk minat beli. 

4. Tahap Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas 

merek – merek dalam kumpulan pilihan. Dan dalam proses pembelian 

konsumen biasanya akan membeli merek yang disukainya, namun juga 

dapat dipengaruhi oleh sikap orang lain yang dianggap penting dan 

faktor situasional yang tidak terduga. 

5. Tahap Perilaku Pasca Pembelian 

Proses keputusan konsumen tidak berakhir dengan tindakan 

pembelian. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi produk atau 

jasa, konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan 

tertentu. Kepuasan konsumen tergantung pada perbandingan antara 

harapan konsumen dan kinerja produk yang dipersepsikan konsumen. 
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2.2 Konsep Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu menurut 

Kotler 1994 (dalam Tjiptono, 1997: 23). Sedangkan menurut (Lamb, Hair, 

McDaniel 2001: 482) Jasa adalah hasil dari usaha penggunaan manusia dan 

mesin terhadap sejumlah orang atau objek. 

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat 

mata dari satu pihak kepada pihak lain, pada umumnya diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan di mana interaksi antara pemberi jasa dan 

penerima jasa mempengaruhi jasa tersebut (Rangkuti, 2006: 26). Dapat 

disimpulkan, bahwa jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan 

benda, yang dapat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat intangible (tak berwujud fisik), konsumen 

terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu (Jasfar, 2005: 17). 

2.2.1  Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk 

barang. Ada empat karakteristik pokok pada jasa (Tjiptono 1996: 15): 

1. Sifat tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum 

dibeli (Intangibility) 

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

dicium atau didengar sebelum dibeli.  
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2. Sifat jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersamaan. Berarti jasa tidak dapat dipisahkan dari 

penyedianya, entah penyedia itu manusia atau mesin. 

3.  Sifat jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan (perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Dengan demikian apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa 

tersebut akan berlalu begitu saja. 

4. Sifat jasa yang berbeda-beda (Variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandarized 

out-put, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

2.2.2. Paket Jasa 

Peket jasa dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang terdiri atas 

barang dan jasa yang disediakan dalam penyampaian jasa tertentu. 

Pemahaman mengenai paket jasa sangat penting artinya bagi perusahaan,  

agar dapat diperoleh gambaran mengenai karakteristik dan komponen jasa 

yang ditawarkan, unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar penyampaian 

dan kualitas jasa sesuai dengan harapan konsumen. 

 Menurut Jasfar, (2005: 30), komponen yang termasuk paket jasa 

adalah : 
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1. Fasilitas penunjang (supporting facility), yaitu sumber daya fisik yang 

harus ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. 

Misalnya, bangunan dan lapangan parkir rumah sakit. 

2. Barang-barang  pendukung (facilitating goods), yaitu bahan-bahan yang 

dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen dan termasuk setiap item yang 

disediakan oleh pemberi jasa.  

3. Jasa-jasa eksplisit (explisit services), yakni segala manfaat yang dapat 

diamati dan dirasakan dengan panca indera. Misalnya, intensitas dan 

kualitas pelatihan bagi pesonel jasa, kelengkapan peralatan, konsistensi 

kualitas jasa dan kesiapan serta kesediaan. 

4. Jasa-jasa implisit ( implicit services), yaitu manfaat psikologis yang hanya 

dirasakan konsumen secara samar-samar. Misalnya, kenyamanan, 

keamanan, dan suasana yang tenteram atau tenang. 

2.3 Kualitas Jasa 

Kualitas merupakan penilaian seseorang akan sesuatu. Definisi 

konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung 

dari suatu produk seperti: kinerja (performance), keandalan (reliability), 

mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan sebagainya. 

Sedangkan pada definisi strategik, yang menyatakan bahwa: Kualitas adalah 

segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan 

(meeting the needs of customer). Menurut Juran dalam (Gaspersz, 2005: 5) 

mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian. Definisi ini 

menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan.                
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(Tjiptono, 1997: 11)  Dalam perspektif TQM (Total Quality Management), 

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

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

Menurut Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 1996: 51) Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi, 

kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. ( Lupiyoadi, 2006: 56) 

2.3.1.  Dimensi Kualitas Jasa 

 Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai dimensi kualitas 

jasa, diantaranya, (dalam Tjiptono, 1997: 14) menurut Stamatis dibagi 

menjadi tujuh dimensi yang bisa diterapkan pada industri jasa:  

1. Fungsi (Function) : Kinerja primer yang dituntut dari suatu jasa. 

2. Karakteristik atau ciri tambahan (Features) : Kinerja yang diharapkan 

atau karakteristik pelangkap. 

3. Kesesuaian (Conformance) : Kepuasan yang didasarkan pada 

pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. 

4. Keandalan (Reliability) : Kepercayaan terhadap jasa dalam kaitanya 

dengan waktu. 

5. Kemampuan Jasa (Serviceability) : Kemampuan untuk melakukan 

perbaikan apabila terjadi kekeliruan. 

6.  Estetika (Aesthetics) : Pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan 

perasaan dan panca indera. 
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7. Persepsi (Perceived) : Reputasi kualitas dari sudut pandang konsumen 

Selain itu ada delapan dimensi kualitas jasa yang dikembangkan 

Lovelock, dalam (Tjiptono, 1996: 68-69), dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1. Kinerja (Performance), karakteristik operasi pokok dari produk inti, 

misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang 

dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam  mengemudi, dan 

sebagainya. 

2. Ciri-ciri atau Keistimewaan tambahan (Features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelangkap, misalnya kelengkapan interior, dan eksterior 

3.  Kehandalan (Realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. Misalnya, mobil tidak sering rusak 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specification), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, kelengkapan 

kendaraan. 

5. Daya Tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama suatu produk 

dapat terus digunakan. Mencakup umur teknis maupun umur 

ekonomis. 

6. Kemampuan Jasa (Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika (Esthetics), yaitu daya terik produk terhadap panca indera. 

Misalnya, bentuk fisik, desain, warna, dan sebagainya. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
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Sementara itu dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 

1988 Parasuraman dan kawan-kawan dalam (Tjiptono,1997:14) 

mengidentifikasikan lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, 

yaitu: 

1. Bukti Langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. Misalnya : Ruang tunggu, ruang 

operasi, peralatan, pakaian karyawan, fasilitas, sarana dan prasarana. 

2.  Keandalan (Reliability), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Misalnya : janji ditepati, 

sesuai jadwal, diagnosisnya akurat, memberikan informasi yang 

dibutuhkan.. 

3.  Daya Tanggap (Responsiveness), keinginan para staf untuk membantu    

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Misalnya : tidak lama menunggu, bersedia mendengar keluh kesah 

pasien, menangani masalah dengan segera. 

4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf.  

      Misalnya : reputasi, terlatih, terpercaya dan terampil. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. Meliputi : mengenal pasien, pendengar yang baik. 

2.3.2 Pengukuran Kualitas Jasa 

 Mengukur kualitas jasa berati mengevaluasi/ membandingkan kinerja 

suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
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Untuk model pengukuran Parasuraman dan kawan-kawan, telah dibuat sebuah 

skala multi-item yang diberi nama SERVQUAL. Alat ini dimaksudkan untuk 

mengukur harapan dan persepsi pelanggan, dan kesenjangan yang ada pada model 

kualitas jasa. (Cronin dan Taylor, 1992) 

 Skor Kualitas Jasa = (Skor Kinerja – Skor Harapan) 

 

2.4. Konsep Dasar Rumah Sakit 

Rumah sakit berasal dari bahasa latin “Hospitum” yang berati suatu 

tempat tamu diterima. Adikusumo (1997) menyatakan bahwa rumah sakit 

merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

kesehatan yang mempunyai unsur-unsur seperti perusahaan lain. Rumah sakit 

dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat banyak hal yang dilakukan, salah satu diantaranya yang dinilai 

mempunyai peranan cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan (Azwar, 1996: 34) 

2.4.1 Pelayanan kesehatan Rumah Sakit 

 Adikusumo (1997) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh rumah sakit dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Medis, yaitu: memberikan pelayanan kepada pihak pasien 

sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, kemampuan dan fasilitas rumah 

sakit. 
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2. Pelayanan Penunjang Medik, yaitu: pelayanan yang sifatnya menunjang 

pelayanan medik, terdiri dari pelayanan laboratorium, farmasi, radiologi, 

pemenuhan gizi, dan rehabilitasi. 

3. Pelayanan Penunjang, yaitu: kegiatan penunjang yang memberikan 

dukungan untuk perusahaan jasa profesional, terdiri dari administrasi 

umum termasuk adm keuangan, adm rawat inap, adm rawat jalan, adm 

bangsal, adm rekam medik, adm penunjang umum (air, kebersihan, 

logistik) 

Pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat ditunjukkan oleh sikap 

dokter, tenaga medis, dan karyawan kepada pasien merupakan kunci dalam 

menarik minat pelanggan. 

2.4.2 Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit 

 Pada jasa pelayanan kesehatan, untuk mencapai kepuasan pasien 

yang dikaitkan dengan kualitas pelayanan paling tidak kualitas pelayanan 

tersebut tercakup kesempurnaan tata cara penyelenggaraannya. Tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang disatu pihak dapat menimbulkan 

kepuasan pada setiap pasien yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata, 

serta dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik dan 

standar pelayanan yang telah ditetapkan (Azwar, 1996: 38). Kepuasan pasien 

dapat dipenuhi apabila dalam penyelenggaraannya, pelayanan kesehatan yang 

disesuaikan dengan kode etik pelayanan, yaitu terkait dengan prinsip moral 

atau pedoman dalam berbuat untuk memberikan pelayanan kesehatan dari 

rumah sakit terhadap orang lain dalam hal ini adalah pasien yang dalam 
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pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal. Hal ini yang terkait dengan 

kualitas pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien akan terwujud apabila 

rumah sakit dapat memberikan bentuk pelayanan yang baik, meliputi: sikap 

dokter, perawat serta staf terhadap pasien; pengetahuan yang dimiliki; 

kenyamanan; efektifitas; dan keamanan pelayanan yang terjamin bagi pasien. 

(Jannah, 2003: 101). Dengan demikian dapat disimpulkan kepuasan pasien 

akan timbul apabila pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan 

harapan. 

2.5.  Kepuasan Pelanggan 

Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan para pelanggan. Dan banyak perusahaan yang menyatakan 

bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan pelanggan pelanggan.  

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan 

pelanggan. (dalam Tjiptono, 1996: 146-147) Day dalam Tse dan Wilton, 1998 

menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Sedangkan Engel, et al. (1990) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

harapan pelanggan. Sedangkan pakar pemasaran Kotler (2000, 42) 

menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 
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setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya.  

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan. 

Sumber: Tjiptono (1995) 

 

2.5.1. Harapan dan Kepuasan Pelanggan 

Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, 

di antaranya pengalaman pemakaian produk dimasa lalu, opini teman dan 

kerabat, serta informasi dan janji – janji perusahaan dan para pesaing.     
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Faktor – faktor tersebut yang menyebabkan harapan seseorang    biasa – biasa 

saja atau sangat kompleks.  

Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhinya harapan 

pelanggan, diantara faktor tersebut ada yang dapat dikendalikan oleh 

penyedia jasa.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan 

Sumber : Tjiptono, (1996)  

2.5.2. Model Kesenjangan Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan terhadap suatu jasa ditentukan oleh tingkat 

kepentingan pelanggan sebelum menggunakan jasa. Kepuasan tersebut akan 

terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari pemberi jasa kepada 

konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen. Perbedaan cara 
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Gambar 2.4 Model Gap Kualitas Jasa 

Sumber : Umar (2002) 

Gap – 1 : Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 
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Gap – 2: Gap antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen 

dan spesifikasi. Gap ini muncul karena tidak adanya interaksi 

langsung antara manajemen dengan konsumen, keengganan untuk 

menanyakan harapan konsumen atau ketidaksiapan manajemen 

dalam mengkomunikasikan keduanya. 

Gap – 3 : Gap antara spesifikasi kualitas jas dan jasa yang disajikan. 

Gap ini biasanya muncul pada jasa yang sistem penyampaianya 

sangat tergantung pada karyawan. Gap ini mengindikasikan perlu 

ditetapkanya desain dan standar jasa yang berorientasi pada 

konsumen. 

Gap – 4 : Gap antara penyampaian jasa aktual dan komunikasi 

eksternal kepada konsumen. Gap ini muncul karena kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi jasa yang dijanjikan.  

Gap – 5 : Gap antara jasa yang diharapkan dan jasa aktual yang 

diterima konsumen. Gap ini mencerminkan perbedaan antara kinerja 

aktual yang diterima konsumen dan kinerja yang diharapkan.  

2.5.3. Manfaat Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan mempunyai manfaat yang sangat 

berarti bagi perusahaan, yaitu :  

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya 

mempertahankan pelanggan dalam rangka menghadapi produsen 

berbiaya rendah. Karena banyak pelanggan bersedia membayar harga 

yang lebih mahal untuk pelayanan dan kualitas yang lebih baik. 
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2. Manfaat ekonomik retensi pelanggan 

Dengan mempertahankan dan memuaskan pelanggan 

memerlukan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berupaya 

menarik atau memprospek pelanggan baru. 

3. Daya persuasif word of mouth 

Menurut sebagian besar pelanggan pendapat atau opini positif 

dari teman dan keluarga lebih persuasif dibandingkan iklan. Karena itu 

banyak perusahaan yang tidak hanya meneliti kepuasan total, namun 

juga menelaah sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan 

produk perusahaan tentang kepuasan yang mereka terima. 

4. Reduksi sensitivitas harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan 

cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap pembelian. 

5. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa 

depan 

Progam kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak 

mendatangkan laba dalam jangka pendek. Akan tetapi, hasilnya dapat 

dituai dalam jangka panjang dan bertahan lama. 

2.5.4. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan juga 

menjadi hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi. Hal 

ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan 

masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi peningkatan 

kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya kepuasan pelanggan itu dapat diukur 
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dengan berbagai macam metode dan teknik. Beberapa macam metode dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut                         

(Kotler dalam Tjiptono, 1997: 104): 

1. Sistem keluhan dan saran 

Yaitu dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. 

2. Belanja Siluman  

Yaitu dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan 

sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan informasi mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

tersebut. 

3. Analisis pelanggan yang hilang 

yaitu dengan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau pindah ke pesaing agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi. 

4. Survai kepuasan pelanggan 

Yaitu dengan melakukan penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dengan penelitian survai, baik melalui angket, pos, telepon, maupun 

wawancara langsung. 

Dalam pengukuran kepuasan pelanggan dapat diketauhi indikator-

indikator yang akan dipakai dalam penelitian yaitu: 

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan 

Yaitu dengan mengukur kepuasan pelanggan dengan secara 

langsung menanyakan kepada pelanggan. 
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2. Konfirmasi Harapan 

Kepuasan disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja perusahaan. 

3. Minat Pembelian Ulang 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan 

menanyakan akan menggunakan jasa perusahaan lagi. 

4. Kesediaan untuk Merekomendasi 

Kepuasan pelanggan diukur dengan sejauh mana kesediaan 

pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada teman atau 

keluarga. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil faktor kepuasan 

pelanggan keseluruhan, minat pembelian ulang, dan kesediaan untuk 

merekomendasi, yang akan digunakan sebagai indikator kepuasan pelanggan. 

Konfirmasi harapan tidak digunakan sebagai indikator karena harapan 

pelanggan sangat bervariasi dan berbeda satu sama lain. 

2.6. Kerangka Berpikir 

Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dari peningkatan 

sarana, prasarana dan pelayanan yang ada pada setiap rumah sakit, yang 

merupakan tujuan utama bagi seseorang untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Hal inilah yang membuat rumah sakit-rumah sakit yang ada untuk 

berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimiliki 

guna menarik pasien sebanyak-banyaknya. Kualitas pelayanan kesehatan 

banyak dipengaruhi oleh sarana fisik, jenis tenaga kerja yang tersedia, obat, 
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alat kesehatan dan sarana penunjang lainya. Perusahaan yang baik selalu 

ingin berusaha untuk memberikan kepuasan melebihi harapan pelanggan.  

Karena itulah yang membuat perusahaan tersebut menjadi pilihan 

konsumen. Untuk itu apabila ingin tetap eksis dan selalu menjadi pilihan 

konsumen dan memenangkan persaingan tidak hanya berorientasi pada 

memperoleh keuntungan (profit oriented ) saja, akan tetapi juga harus 

berorientasi pada pelanggan. Kualitas jasa dibangun melalui adanya 

perbandingan persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

dengan layanan yang diharapkan atau seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan  harapan pelanggan (Lupiyoadi, 2006: 181).  Sedangkan 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapanya.  

Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa. Dalam kaitanya dengan usaha 

mempersepsikan kualitas jasa maka  kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

menggunakan dimensi kualitas yang sering dijadikan acuan yaitu: 

Parasuraman,Zeithaml,dan Berry (dalam Tjiptono, 2004: 14) 

1. Bukti Langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik,perlengkapan 

,pegawai ,dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (Reliability), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness), keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 
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4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor – faktor dimensi 

kualitas jasa dapat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelangggan, 

sehingga dapat diambil kerangka berpikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Gambar 2.5 kerangka berpikir 
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2.7. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan yang perlu di uji atau dibuktikan lagi 

kebenaranya. Hipotesis masih perlu diuji apakah hipotesis tersebut dapat 

diterima atau ditolak. Jika hasil yang didapat dari penelitian bebrbeda dari 

hasil yang diharakan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis ditolak 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa hipotesis (Ha) dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Sakit Mardirahayu Kudus secara simultan. 

2. Ada pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Sakit Mardirahayu Kudus secara parsial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Suharsimi, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan Rumah 

Sakit Mardirahayu Kudus yakni sebanyak 103.141 yang terdiri dari 29.231 

pasien rawat inap dan 74.069 pasien rawat jalan yang dijadikan sebagai 

populasi penelitian. 

3.2.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi, 2006:131). Untuk menentukan ukuran sampel dari sesuatu 

populasi dapat digunakan rumus Slovin yaitu : 

21 Ne
Nn

+
=  

n =  Ukuran sampel 

N =  Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat diterima, misalnya 

10%, yang diambil dari penelitian terdahulu. 

41,031.11
141.103

+
=n  
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41,032.1

141.103
=  

    = 99,90 

    = 100 

Dari keseluruhan populasi  tersebut terbagi dalam dua (2) sub 

populasi  yaitu pasien rawat inap 29.231 dan rawat jalan 74.069. Untuk 

mengetahui besarnya sampel dari tiap-tiap sub populasi dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

N
NIfi =  

141.103
231.29

1 =f  

      = 0,283 

141.103
069.74

2 =f  

       = 0.718  

ƒ1 = 0,283 X 100 = 28 

ƒ2 = 0.718 X 100 = 72 

Keterangan : 

ƒi : Sample fraction 

NI : Sub populasi 

N : Ukuran sampel ( Umar, 2004: 89) 
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Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 pelanggan 

RS. Mardi Rahayu yang terdiri dari 28 pasien rawat inap dan 72 pasien 

rawat jalan. Tehnik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling dimana sampel diambil secara kebetulan dan yang 

dapat ditemukan dilokasi penelitian. 

3.3  Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari variabel-veriabel penelitian yang akan dibahas 

yaitu: 

1. Variabel Terikat (Y), adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel lain. Dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan yang 

meliputi : kepuasan pelanggan   keseluruhan, minat pembelian ulang, 

kesediaan untuk merekomendasi. 

2. Variabel Bebas (X), adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini adalah :  

a. Bukti Langsung (X1), meliputi: kebersihan, kerapian, fasilitas, 

kenyamanan.  

b. Keandalan (X2), meliputi: janji ditepati, sesuai jadwal, diagnosisnya 

akurat, memberikan informasi yang dibutuhkan. 

c. Daya Tanggap (X3), meliputi: tidak lama menunggu, bersedia 

mendengar keluh kesah pasien, menangani masalah dengan segera. 

d. Jaminan (X4), meliputi: reputasi, terlatih, terpercaya, keamanan, dan 

terampil. 
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e. Empati (X5), meliputi: mengenal pasien, pendengar yang baik, 

perhatian, sopan dan ramah. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang tepat sangat penting, karena baik buruknya 

suatu penelitian. Pengumpilan data merupakan usaha untuk memperoleh 

bahan – bahan keterangan serta kenyataan yang benar – benar nyata dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Metode Angket/ kuesioer  

Angket/ kuesioer adalah suatu cara pengumpilan data dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan 

mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut. 

Metode kuesioner digunakan untuk mengetahui apakan faktor 

Bukti Langsung (tangibles), Keandalan (reliability), Daya Tanggap 

(responsiveness), Jaminan (assurance), Empati mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Kuesioner yang digunakan adalah kusioner dengan mengisi 

daftar pernyataan dengan jawaban yang telah disediakan, di mana setiap 

item pernyataan disediakan 5 (lima) jawaban dengan skor masing-

masing sebagai berikut : 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

2. Jawaban Setuju (S) dengan skor 4 

3. Jawaban Kurang Setuju (KS) dengan skor 3 
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4. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 

2. Metode Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan terhadap objek 

penelitianya. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi fisik atau 

bangunan dan proses palayanan  objek penelitian. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pengambilan sumber data yang 

berasal dari tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat dan kertas atau 

orang. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data jumlah pasien 

dan pengunjung Rumah Sakit di Kabupaten Kudus dari tahun 2005-

2007, berbagai macam literatur, data dari internet yang berhubungan 

dengan kajian penelitian. 

3.5.  Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Menunjukan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Dalam 

penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan 

kuesioner. 

Rumus yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson 

yaitu korelasi product moment: (Suharsimi Arikunto, 2006 : 146 ). 
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keterangan: 

   rxy  = Koefisien korelasi 

   ΣX = Skor tiap butir soal 

   ΣY = Skor total yang benar dari tiap subjek 

   N = Jumlah subjek 

Untuk menentukan valid tidaknya alat ukur atas instrument 

tersebut dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel harga kritis dari r  product moment pada taraf kepercayaan 

95% atau taraf signifikan 5%. Apabila perhitungan koefisien korelasi 

atau r hitung lebih besar dibanding dengan nilai yang ada pada r tabel 

maka dinyatakan sudah valid sehingga instrumen sudah layak.  

Dalam penelitian ini digunakan 31 butir soal pertanyaan. Setelah 

dilakukan uji validitas ditemukan munculnya data yang tidak valid, 

untuk itu peneliti menghilangkannya yaitu butir X3_4, X4_3, Y_4, dan 

Y_6. sehingga jumlah butir soal menjadi 27 butir soal. 
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Tabel 3.1 Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas 

Variabel No 
r 

hitung 
r 

tabel kriteria r11 kriteria 
1 0,7219 0.361 Valid     
2 0,6693 0.361 Valid     
3 0,5617  0.361  Valid     
4 0,7670  0.361  Valid     B

uk
ti 

L
an

gs
un

g 
5 0,5946 0.361 Valid 0,7884 Reliabel 
1 0,4846 0.361 Valid     
2 0,6883 0.361 Valid     
3 0,7529 0.361 Valid     

K
ea

nd
al

an
 

4 0,5029 0.361 Valid 0,7081 Reliabel 
1 0,7584 0.361 Valid     
2 0,8326 0.361 Valid     
3 0,7319 0.361 Valid     D

ay
a 

T
an

gg
ap

 

4 0,7177 0.361 Valid 0,8207 Reliabel 
1 0,4588 0.361 Valid     
2 0,7871 0.361 Valid     

Ja
m

in
a

n 

3 0,6596 0.361 Valid 0,8022 Reliabel 
1 6551 0.361 Valid     
2 0,7232 0.361 Valid     
3 0,4891 0.361 Valid     E

m
pa

ti 

4 0,5270 0.361 Valid 0,7792 Reliabel 
1 0,7662 0.361 Valid     
2 0,7409 0.361 Valid     
3 0,6587 0.361 Valid     
4 0,5972 0.361 Valid     
5 0,7828 0.361 Valid     
6 0,7894 0.361 Valid     

K
ep

ua
sa

n 

7 0,7107 0.361 Valid 0,7856 Reliabel 
Sumber : Data diolah 2009 

2. Reliabilitas. 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan konsistensi suatu 

alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Atau menunjuk 

pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik.  Rumus yang digunakan adalah rumus Alpha: 
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b

k
k

r
σ
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Keterangan : 

11r  : reliabilitas konsumen 

k : banyaknya butir atau soal 

∑ bσ  : jumlah varian butir 

∑ 2σ  : varian total     (Suharsimi Arikunto, 2006 : 146). 

Dari hasil penghitungan (dalam lampiran) diperoleh semua 

variabel memiliki nilai  11r  > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

angket tersebut reliabel. 

3.6.  Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, terutama apabila penelitian tersebut bermaksud untuk mengambil 

kesimpulan dari masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan 

suatu cara atau metode analisis data. Metode analisis data digunakan untuk 

mengubah atau menganalisis data hasil penelitian agar dapat 

diintrepetasikan sehingga keputusan yang dihasilkan mudah dipahami. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Metode Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran tentang 

penyusunan dan pengolahan data yang ada. Menurut Azwar (2004:126) 

analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari 

kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 

hipotesis. 

2  Persamaan Garis Regresi Berganda. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah 

dengan menggunakan metode analisis Regresi Berganda. Yang secara 

umum data hasil pengamatan Y di pengaruhi oleh variabel – variabel 

bebas nXXXX ,....,, 321 , jadi rumus umum dari regresi linier berganda ini 

adalah : 

 Rumus : 5544332211 XbXbXbXbXbaY +++++=  

       ( Husein Umar,2000: 307 ) 

3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi  yang digunakan untuk untuk mengetahui 

besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas. Semakin besar nilai 

determinasi, semakin besar sumbangan terhadap variabel berikutnya 

(Algifari, 2006:69). 

Dalam menganalisis data penelitian, penelitian ini menggunakan 

bantuan program komputasi SPSS for Windows Release 12. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah suatu regresi berdistribsi 

normal atau tidak, digunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2001:114). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel 

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna. Multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF) 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan 

model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi lain. 

Uji heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat 

dilakukan dengan pengujian korelasi ranking spearman. Pengambilan 

keputusan berdasarkan pada tingkat signifikan dari unstandardized 

residual sebesar 5%. Apabila tingkat signifikan unstadardized 

residual lebih besar dari 5% maka dikatakan bebas dari 

heteroskedatisitas. 
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5.  Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F  

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan antara 

nilai Fhitung ( F RATIO) dengan Ftabel (nilai kritis) sesuai dengan nilai 

signifikan 5%. Jika Fhitung lebih kecil daripada Ftabel, dan harga 

signifikansi dibawah 5%, maka menerima daerah penerimaan 

hipotesis nol (Ho). Sedangkan jika Fhitung  lebih besar daripada Ftabel, 

maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan menerima hipotesis alternatif 

(Ha). 

b. Uji Parsial. 

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemampuan 

koefisien parsial. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan 

nilai ttabel (nilai kritis) sesuai dengan signifikansi 5%. Jika thitung lebih 

kecil daripada ttabel, dan harga signifikansi dibawah 5%, maka maka 

hipotesis nol (Ho) diterima, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Jika pada t hitung lebih 

besar dari ttabel , maka hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

 Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus merupakan salah satu rumah sakit yang 

terdapat di Kabupaten Kudus. RS. Mardi Rahayu merupakan rumah sakit dengan 

status kepemilikan swasta yaitu Yayasan Kesehatan Kristen Kudus, dengan kelas 

rumah sakit madya, dan jumlah tempat tidur sebanyak 376 tempat tidur. RS. 

Mardi Rahayu beralamat di Jl. AKBP. Agil Kusumadya Kudus, Kelurahan Jati 

Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Telepon : (0291) 434707 – 434712, 

Fax : (0291) 434711, E-mail : mardirahayu@gmail.com 

 RS. Mardi Rahayu Kudus milik GKMI Kudus dan dipercayakan kepada 

Yayasan Kesehatan Kristen Kudus untuk mengelolanya. Didirikan pada tahun 

1969, mula-mula berupa Rumah Sakit Bersalin dan Anak dengan 25 tempat tidur 

Dengan VISI : Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Berdasarkan Kasih di Jawa 

Tengah dan MISI : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang utuh dan 

bermutu bagi semua masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan panggilan 

gereja : Pelayanan, Persekutuan dan Kesaksian. 
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4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Diskripsi Pekerjaan Responden 

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan dari 

penyebaran angket, maka diperoleh data tentang pekerjaan responden yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 
 Responden dirinci menurut pekerjaan 

NO Pekerjaan Frekuensi Presentase 
1 Mahasiswa 8 8% 
2 Wiraswasta 15 15% 
3 Pegawai Negeri 27 27% 
4 Karyawan Swasta 40 40% 
5 Buruh 8 8% 
6 Lain-lain 12 12% 

Jumlah 100 100% 
 Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa pekerjaan responden dalam 

penelitian ini yang paling besar adalah karyawan swasta, dengan presentase 40% 

dan yang paling sedikit adalah buruh dengan presentase 8%. 

4.1.2.2. Diskripsi jenis kelamin responden 

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan dari 

penyebaran angket, maka diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2  
Responden dirinci menurut jenis kelamin 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
1 Pria 36 36% 
2 Wanita 64 64% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini berjenis kelamin wanita dengan presentase 64% dan pria 

dengan presentase 36%. 

4.1.2.3.  Diskripsi Usia Responden 

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan dari 

penyebaran angket, maka diperoleh data tentang usia responden yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3  
Responden dirinci menurut pekerjaan 

NO Rentang Umur Frekuensi Presentase 
1 < 20 tahun 5 5 % 
2 21 – 30 tahun 13 13 % 
3 31- 40 tahun 20 20 % 
4 41-50 tahun 42 42 % 
5 > 50 tahun 30 30 % 

Jumlah 100 100 % 
 Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa paling banyak responden 

dalam penelitian ini memiliki tingkatan umur antara 41-50 tahun sebanyak 42% 

dan yang paling sedikit dengan tingkatan umur antara < 20 tahun sebanyak 5%. 

4.1.3 Analisis Diskriptif Persentase Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari lima (5) variabel bebas yang terdiri dari 

Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati. Serta variabel satu 

(1) terikat yaitu Kepuasan Pelanggan. 

Gambaran mengenai masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari 

Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati. Serta satu (1) 

variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan yang terdapat dalam Rumah Sakit 
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Mardi Rahayu dapat diketahui dengan menggunakan analisis diskriptif presentatif 

sebagai berikut : 

1. Bukti Langsung  

Variabel bukti langsung dalam penelitian ini diukur dengan 5 

indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon pelanggan 

mengenai variabel bukti langsung ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 
Respon pelanggan mengenai variabel bukti langsung 

Bukti Langsung 
KET F % 

Sangat Setuju 159 31,8
Setuju 171 34,2
Cukup Setuju 92 18,4
Tidak Setuju 62 12,4
Sangat Tidak Setuju 16 3,2

∑ 500 100
Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel bukti langsung 

yang terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa bukti langsung sudah baik. Hal ini dilihat 

dari 100 responden sebesar 34,2% menyatakan baik. Sedangkan 

sisanya 31,8% menyatakan sangat setuju, 18,4% menyatakan cukup 

setuju dan 12,4 % menyatakan tidak setuju, dan 3,2% sangat tidak 

setuju. 

2. Keandalan  

Variabel keandalan dalam penelitian ini diukur dengan 4 

indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon pelanggan 

mengenai variabel keandalan ditampilkan pada tabel diberikut ini. 
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Tabel 4.5 
Respon pelanggan mengenai variabel keandalan 

Keandalan 
KET F % 

Sangat Setuju 110 27,5
Setuju 139 34,75
Cukup Setuju 103 25,75
Tidak Setuju 34 8,5
Sangat Tidak Setuju 14 3,5

∑ 400 100
Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel keandalan yang 

terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa bukti langsung sudah baik. Hal ini dilihat 

dari 100 responden sebesar 34,75% menyatakan baik. Sedangkan 

sisanya 27,5% menyatakan sangat setuju, 25,75% menyatakan cukup 

setuju dan 8,5 % menyatakan tidak setuju, dan 3,5% sangat tidak 

setuju. 

3. Daya Tanggap  

Variabel daya tanggap dalam penelitian ini diukur dengan     

4 indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon pelanggan 

mengenai variabel daya tanggap ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6  
Respon pelanggan mengenai variabel daya tanggap 

Daya Tanggap 
KET F % 

Sangat Setuju 104 26
Setuju 131 32,75
Cukup Setuju 86 21,5
Tidak Setuju 57 14,25
Sangat Tidak Setuju 22 5,5

∑ 400 100
Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel daya tanggap yang 

terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa keandalan sudah baik. Hal ini dilihat dari 

100 responden sebesar 32,75% menyatakan baik. Sedangkan sisanya 

26% menyatakan sangat setuju, 21,5% menyatakan cukup setuju dan 

14,25 % menyatakan tidak setuju, dan 5,5% sangat tidak setuju. 

4. Jaminan 

Variabel jaminan dalam penelitian ini diukur dengan              

3 indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon pelanggan 

mengenai variabel jaminan ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 
Respon pelanggan mengenai variabel jaminan 

Jaminan 
KET F % 

Sangat Setuju 89 29,7
Setuju 100 33,3
Cukup Setuju 60 20
Tidak Setuju 38 12,7
Sangat Tidak Setuju 13 4,33

∑ 300 100
Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel jaminan yang 

terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa jaminan sudah baik. Hal ini dilihat dari 100 

responden sebesar sebesar 33,3% menyatakan baik. Sedangkan sisanya 

29,7% menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan cukup setuju dan 

12,7 % menyatakan tidak setuju, dan 4,33% sangat tidak setuju 
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5. Empati  

Variabel empati dalam penelitian ini diukur dengan 4 

indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon pelanggan 

mengenai variabel empati ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 
Respon pelanggan mengenai variabel empati 

Empati 
KET F % 

Sangat Setuju 121 30,3
Setuju 128 32
Cukup Setuju 90 22,5
Tidak Setuju 44 11
Sangat Tidak Setuju 17 4,25
∑ 400 100

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel empati yang 

terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa empati sudah baik Hal ini dilihat dari 100 

responden sebesar 32% menyatakan baik. Sedangkan sisanya 30,3% 

menyatakan sangat setuju, 22,5% menyatakan cukup setuju dan 11 % 

menyatakan tidak setuju, dan 4,25% sangat tidak setuju 

6. Kepuasan Pelanggan (Y) 

Variabel kepuasan pelanggan dalam penelitian ini diukur 

dengan 8 indikator yang kemudian dijadikan pernyataan. Respon 

pelanggan mengenai variabel kepuasan pelanggan ditampilkan pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.9 
Respon pelanggan mengenai variabel kepuasan pelanggan 

Kepuasan  
KET F % 
Sangat Setuju 230 32,86
Setuju 250 35,71
Cukup Setuju 115 16,43
Tidak Setuju 78 11,14
Sangat Tidak Setuju 27 3,86
∑ 700 100

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepuasan yang 

terdapat pada RS. Mardi Rahayu sebagian besar responden 

mengatakan setuju bahwa kepuasan sudah baik. Hal ini dilihat dari 100 

responden 35,71% menyatakan baik. Sedangkan sisanya 32,86% 

menyatakan sangat setuju, 16,43% menyatakan cukup setuju dan   

11,14% menyatakan tidak setuju, dan 3,86% sangat tidak setuju 

4.1.4 Hasil Analisis Statistik Regresi Berganda 

Hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya adalah ada pengaruh 

dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan. Untuk pengujian 

secara statistik maka dirumuskan hipotesis kerja (Ha) “Ada pengaruh Dimensi 

Kualitas Pelayanan Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan”. Dalam rangka menguji 

hipotesis tersebut digunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan progam komputasi SPSS sehingga dapat 

diperoleh koefisien regresi yaitu : 

Dari tabel koefisien (unstandardized beta coefisien) diketahui bahwa 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi yaitu Bukti 
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Coefficientsa

4.101 2.087 1.965 .052
.344 .083 .310 4.125 .000 .804 1.244
.336 .117 .231 2.861 .005 .694 1.441
.294 .100 .226 2.951 .004 .774 1.292
.277 .139 .167 1.992 .049 .648 1.543
.255 .109 .176 2.350 .021 .807 1.239

(Constant)
x1
x2
x3
x4
x5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 

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

signifikan karena probabilitas signifikansinya lebih kecil dari α 0,05. 

Tabel  4.10 Persamaan Regresi 

 
 
 
 
 

                           

 

 
 
 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut:  

Y=  4,101 + 0,344 X1 + 0,336 X2 + 0,294 X3 + 0,277 X4 + 0,255 X5 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna : 

1. Konstanta sebesar 4,101 artinya jika nilai Bukti Langsung, Keandalan, 

Daya Tanggap, Jaminan, Empati tetap maka kepuasan pelanggan akan 

mengalami kenaikan sebesar 4,101 

2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,344 artinya jika nilai bukti langsung 

mengalami kenaikan sebesar satu (1) point sementara Keandalan, Daya 

Tanggap, Jaminan, Empati dianggap tetap maka akan menyebabkan 

kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,344. 

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,336 artinya jika nilai keandalan 

mengalami kenaikan sebesar satu (1) point sementara Bukti langsung, 

Daya Tanggap, Jaminan, Empati dianggap tetap maka akan 

menyebabkan kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,336. 
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Model Summary

.757a .573 .550 2.55506
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x5, x1, x3, x2, x4a. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,294 artinya jika nilai Daya Tanggap 

mengalami kenaikan sebesar satu (1) point sementara Bukti langsung, 

Keandalan, Jaminan, Empati dianggap tetap maka akan menyebabkan 

kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,294..  

5. Koefisien regresi X4 sebesar 0,277 artinya jika nilai Jaminan 

mengalami kenaikan sebesar satu (1) point sementara Bukti Langsung, 

Keandalan, Daya Tanggap, Empati dianggap tetap maka akan 

menyebabkan kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,277. 

6. Koefisien regresi X5 sebesar 0,255 artinya jika nilai Empati mengalami 

kenaikan sebesar satu (1) point sementara Bukti Langsung, Keandalan, 

Daya Tanggap, Jaminan dianggap tetap maka akan menyebabkan 

kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,255.  

4.1.5  Koefisien Deteminasi  

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, R2 pada 

intinya seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (dimensi kualitas jasa) secara simultan. Banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan  nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai 

adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2005:83). 

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Simultan 
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Coefficientsa

4.101 2.087 1.965 .052
.344 .083 .310 4.125 .000 .532 .391 .278
.336 .117 .231 2.861 .005 .555 .283 .193
.294 .100 .226 2.951 .004 .492 .291 .199
.277 .139 .167 1.992 .049 .546 .201 .134
.255 .109 .176 2.350 .021 .439 .236 .158

(Constan
x1
x2
x3
x4
x5

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: ya. 

Nilai adjusted R2 diperoleh sebesar 0,550 atau 55%. Hal ini 

berarti variabel bebas (dimensi kualitas jasa).  secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variabel tetap (kepuasan pelanggan), sedangkan 

sisanya (100% - 55% = 45%) lainnya dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model. Hal ini dapat dipahami, karena faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian bisa juga mempengaruhi, akan tetapi 

masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat maka digunakan koefisien determinasi 

parsial 

Tabel  4.12 Koefisien Determinasi Parsial 

         

 
 
 
 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh koefisien 

determinasi parsial ( r 2 ) variabel bukti langsung memiliki pengaruh  

terhadap kepuasan pelanggan sebesar 15%, kemudian keandalan 8%, 

daya tanggap 8,4%, jaminan 4%, dan empati 5,5%. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100
.0000000

2.48970365
.061
.058

-.061
.609
.852

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

4.1.6 Hasil Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam 

regresi, variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi 

normal atau tidak.  

Tabel 4.13 Tabel Kolmogorov-Smirnov 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,609 dan 

signifikansi 0,852 lebih besar dari 0,05, hal ini berati data berdistribusi 

normal. 

2. Multikoliniearitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar 

variabel independen yang terdapat dalam model. Hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan 1). Dapat juga dapat dilihat dari nilai tolarance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Melalui analisis dengan program SPSS (terlihat 
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Coefficients a

4.101 2.087 1.965 .052
.344 .083 .310 4.125 .000 .804 1.244
.336 .117 .231 2.861 .005 .694 1.441
.294 .100 .226 2.951 .004 .774 1.292
.277 .139 .167 1.992 .049 .648 1.543
.255 .109 .176 2.350 .021 .807 1.239

(Constant)
x1
x2
x3
x4
x5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 

dalam lampiran), dengan cara meregresikan model regresi diatas 

menghasilkan output seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa tiadak ada satu variabel yang 

memiliki nilai VIF adalah kurang dari 10 dan tolerance mendekati 1 

Ini berarti dalam model regresi yang dihasilkan tidak terjadi 

multikolinieritas. Apabila terjadi multikolinieritas maka variabel ini 

tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

3. Heterokedastisitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak mengandung 

heterokedastisitas. Uji heteroskedatisitas dapat menggunakan 

pengujian ranking spearman. Dalam uji spearman data dikatakan tidak 

terkena heteroskedastisitas apabila tingkat signifikan variabel terhadap 

unstandardized residual lebih besar dari 0,05. 

 

 

 



 62

Correlations

1.000 .257** .188 .412** .182 -.011
. .010 .060 .000 .070 .914

100 100 100 100 100 100
.257** 1.000 .446** .483** .216* .087
.010 . .000 .000 .031 .387
100 100 100 100 100 100

.188 .446** 1.000 .369** .315** .027

.060 .000 . .000 .001 .792
100 100 100 100 100 100

.412** .483** .369** 1.000 .385** .065

.000 .000 .000 . .000 .522
100 100 100 100 100 100

.182 .216* .315** .385** 1.000 -.052

.070 .031 .001 .000 . .609
100 100 100 100 100 100

-.011 .087 .027 .065 -.052 1.000
.914 .387 .792 .522 .609 .
100 100 100 100 100 100

Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffici
Sig. (2-tailed)
N

x1

x2

x3

x4

x5

Unstandardized Resid

Spearman's rh
x1 x2 x3 x4 x5

Unstandardiz
ed Residual

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

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

Tabel. 4.15 Rank Spearman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa variabel yang ada 

tidak ada yang signifikan dengan unstandardized residual atau dengan 

kata lain tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05. Penelitian 

ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.1.7    Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan, dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t : 

1. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

Pengujian hipótesis secara simultan dengan analisis varians 

untuk regresi dengan bantuan progam komputasi SPSS mendapatkan 

hasil sebagai berikut: 
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ANOVAb

823.496 5 164.699 25.228 .000a

613.664 94 6.528
1437.160 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x5, x1, x3, x2, x4a. 

Dependent Variable: yb. 

Coefficientsa

4.101 2.087 1.965 .052
.344 .083 .310 4.125 .000 .804 1.244
.336 .117 .231 2.861 .005 .694 1.441
.294 .100 .226 2.951 .004 .774 1.292
.277 .139 .167 1.992 .049 .648 1.543
.255 .109 .176 2.350 .021 .807 1.239

(Constant)
x1
x2
x3
x4
x5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 

Tabel 4.16 Uji F 

 
 

 

             
 

 

 
Dari tabel diatas diketahui uji ANOVA atau Ftes didapat nilai 

Fhitung sebesar 25,228 dengan  signifikansi 0,000. Karena harga 

signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa Fhitung tersebut 

signifikan dan F hitung 25,228 lebih besar dari F tabel 2,23 sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, ada pengaruh dimensi 

kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan Rumah Sakit Mardi Rahayu 

Kabupaten Kudus. 

 2.   Pengujian hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara Parsial ini dimaksudkan untuk 

menguji keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu 

antara Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati 

terhadap kepuasan pelanggan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten 

Kudus (Y) dengan menggunakan uji t diperoleh : 

Tabel 4.17 Uji t 
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Dari tabel koefisien (unstandardized beta coefisien) diketahui 

bahwa variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi 

diperoleh arti: 

a. Pengaruh bukti langsung terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hasil perhitungan keberartian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh t hitung 4,125 > t tabel 1,67 dengan 

signifikansi 0,00<0,05. hal ini berati Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

b. Pengaruh keandalan terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan keberartian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh t hitung  2,861 > t tabel 1,67 dengan 

signifikansi 0,005<0,05. hal ini berati Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

c. Pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan keberatian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh t hitung  2,951 > t tabel 1,67  dengan 

signifikansi 0,004<0,05. hal ini berati Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima 

d. Pengaruh jaminan terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan keberatian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh t hitung 1,992 > t tabel 1,67  dengan 

signifikansi 0,049<0,05. hal ini berati Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima 
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e. Pengaruh empati terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan keberatian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh t hitung 2,350 > t tabel 1,67  dengan 

signifikansi 0,021<0,05. hal ini berati Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan yang 

berbunyi ”Ada pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan”. 

Hasil ini mendukung pendapat dari (Parasuraman, 1985)  bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu, expected service dan perceived service. 

Padahal dalam bisnis jasa, sikap dan pelayanan contact personnel merupakan 

aspek yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Bila 

aspek tersebut dilupakan atau bahkan sengaja dilupakan, maka dalam waktu yang 

tidak terlalu lama perusahaan yang bersangkutan bisa kehilangan banyak 

pelanggan lama dan dijauhi calon pelanggan baru. (Tjiptono, 2004: 57)   

 Dari hasil penelitian ini kelima dimensi kualitas jasa yang memiliki 

pengaruh paling besar adalah bukti langsung. Penilaian pengguna jasa rumah sakit 

pada mulanya sebelum memilih rumah sakit adalah dengan bukti langsung antara 

lain melalui kebersihan dan kenyamanan, kebersihan lingkungan eksterior 

(halaman), kerapian penmpilan karyawan rumah sakit, memiliki fasilitas yang 

memadai (tempat parkir, gedung, kamar pasien), tersedianya sarana dan prasarana 

(toilet, tempat ibadah, kantin). Parasuraman, dkk dalam Lupiyoadi (2001:148) 

menegaskan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
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merupakan  gambaran atau bukti nyata dari pelayanan yang ditawarkan oleh 

pemberi jasa, sehingga patut disikapi dengan serius. Apabila gambaran yang 

tercermin kurang baik, maka pengguna jasa akan menyimpulkan bahwa pelayanan 

yang diberikan tidak memuaskan, yang kemudian berdampak pada keengganan 

menggunakan jasa tersebut. Bukti langsung juga merupakan pelayanan yang 

pertama kali dirasakan oleh pelanggan dimana pelanggan melihat objek fisik 

pelayanan dan kemudian baru merasakannya. Bukti langsung yang meliputi 

kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan termasuk juga sarana dan 

prasarana yang baik juga merupakan jasa yang dinikmati secara langsung oleh 

pelanggan. Ditinjau dari komponen bukti fisik menunjukkan bahwa fasilitas yang 

ada dipandang pelanggan sudah cukup baik. Namun ada beberapa yang masih 

harus dibenahi diantaranya yaitu sarana tempat parkir yang kurang memadai.  

Keandalan memiliki pengaruh terbesar kedua setelah bukti fisik. . 

Kebutuhan pelanggan akan pelayanan dari dokter, perawat, analisis yang jelas, 

dan pelayanan yang tepat waktu menjadikan pelanggan merasa puas. Seperti 

dikemukakan Parasuraman, dkk (1998) dalam Lupiyoadi (2001:148) menyatakan 

kecepatan, keakuratan, dan kecepatan dalam memberikan pelayanan berdampak 

pada kepuasan pelanggan. Keandalan juga merupakan kemampuan jasa tersebut 

dilakukan atau diproses, yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa keandalan itulah proses jasa yang 

dilakukan. Dengan kata lain menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan jasa 

sesuai dengan yang telah dijanjikan secara tepat. Keandalan termasuk didalamnya 

juga meliputi konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini berati 
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perusahaan memberikan jasanya secara tepat dan memenuhi janjinya. 

Keberhasilan organisasi jasa rumah sakit dan reaksi pelanggan ditentukan oleh 

sikap, ketrampilan dan perilaku karyawan pada saat berinteraksi dengan 

konsumen, karakteristik kualitas manusia juga harus memfokuskan aktifitasnya 

pada upaya memuaskan kebutuhan konsumen karena elemen manusia dalam 

bisnis jasa rumah sakit dipandang sebagai jasa itu sendiri 

Variabel daya tanggap yang meliputi kesediaan karyawan untuk 

mendengar dan memberikan informasi didukung dengan penyampaian informasi 

yang jelas kepada  pelanggan membuat pelanggan merasa puas. Daya tanggap 

yang merupakan keinginan untuk membantu dan menyediakan jasa atau 

pelayanan yang dibutuhkan. Dapat juga berati kecepatan pemberi jasa dalam 

memberikan pelayanan, sekaligus mampu menangkap aspirasi-aspirasi yang 

muncul dari pelanggan. Daya tanggap dalam pelayanan jasa ini merupakan respon 

penyedia jasa atas reaksi pelanggan, dimana penyedia jasa menanggapi atas apa 

yang terjadi pada pelanggan, diantaranya yaitu memberikan informasi yang jelas 

dan sopan, memberikan kemudahan dalam proses administrasi dan pembayaran, 

merespon semua keluhan dan saran dari pelanggan. Akan tetapi dalam pelayanan 

administrasi dan pembayaran masih lamban sehingga membuat pelanggan 

mengeluh, yang diharapkan agar segara diatasi. 

Jaminan yang meliputi ketrampilan yang memadai, keamanan dan 

kenyamanan yang selalu terjaga dan rumah sakit yang bertanggung jawab 

membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Adanya 

jaminan bahwa jasa yang ditawarkan memberikan jaminan keamanan, 
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kemampuan sumber daya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

standar, dan hal-hal lain yang sifatnya memberikan jaminan bahwa seluruh unsur 

pemberi jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya jaminan dalam 

pelayanan jasa akan membuat pelanggan yakin dan percaya dengan apa yang akan 

diberikan pihak penyedia jasa dalam hal ini adalah rumah sakit. Jamian dalam 

pelayanan juga diwujudkan sifat dapat dipercaya dari pihak penyedia jasa atau 

rumah sakit.  

Empati memiliki pengaruh terkecil terhadap kepuasan pelanggan. 

Karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada para pelanggan dan 

dokter maupun perawat yang memberikan perhatian secara individu membuat 

pelanggan merasa puas. Empati berkaitan dengan memberi perhatian penuh 

kepada pelanggan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa. Selain 

proses dan manfaat yang diberikan pelayanan jasa juga memberikan perhatian 

kepada pelanggan. Akan tetapi masih ada karyawan yang kurang simpatik dan 

kurang sopan atau ramah kepada pelanggan, sehingga masih perlu ditinjau oleh 

pihak rumah sakit. Meskipun empati memiliki pengaruh yang kecil bukan berati 

penyedia jasa harus mengabaikannya, karena empati juga merupakan dari 

pelayanan jasa yang dipersepsikan pihak penyedia jasa kepada pelanggan dalam 

mengukur kualitas jasa yang diberikan.  

 Berdasarkan hasil analisis data secara simultan, dapat diketahui bahwa 

dimensi kualitas jasa yang terdiri dari variabel bukti langsung, keandalan, daya 

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

pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan RS. Mardi Rahayu 
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Kudus. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya, pihak 

Rumah Sakit Mardi Rahayu harus dapat memberikan fasilitas jasa yang sesuai 

dengan harapan konsumen dan perlu melakukan perbaikan serta peningkatan 

pelayanan jasa yang memadai. 

 Apabila hal-hal diatas tersebut dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Mardi 

Rahayu, akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pelanggan yang puas 

tersebut biasanya akan melakukan atau membicarakan hal-hal yang positif tentang 

rumah sakit atau juga merekomendasikannya.  



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui ada pengaruh 

yang signifikan antara dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti 

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

kepuasan pelanggan. Sehingga variabel dimensi kualitas jasa yang terdiri 

dari bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dapat 

menjelaskan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Ini juga senada 

dengan hipotesis awal penelitian yaitu ada pengaruh dimensi kualitas 

pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan.  

2. Bukti fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

apabila bukti fisik diingkatkan maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat. 

3. Keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

apabila keandalan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat. 

4. Daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, 

sehingga apabila daya tanggap ditingkatkan maka kepuasan pelanggan 

akan meningkat. 

70 
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5. Jaminan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

apabila jaminan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan akan meningkat. 

6. Empati berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

apabila empati ditingkatkan maka kepuasan pelanggan akan meningkat. 

7. Variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

pelanggan RS. Mardi Rahayu adalah bukti langsung, dan yang paling 

kecil adalah empati. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berkut : 

1. Bagi pihak rumah sakit terutama hendaknya senantiasa berusaha 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya terutama dalam 

bukti langsung, yang menurut responden berpengaruh paling besar. 

Sehingga dengan pelayanan yang lebih baik, pelanggan akan kembali 

menggunakan jasa rumah sakit saat membutuhkan. 

2. Meskipun bukti langsung berpengaruh paling besar terhadap kepuasan 

pelanggan, untuk menciptakan pelanggan pihak rumah sakit juga harus 

memperhatikan dan meningkatkan keandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam 

proses penyampaian jasa. 

3. Bagi peneliti lain untuk meneliti lebih dalam mengenai kepuasan 

pelanggan dengan menggunakan variabel lain yang belum dikemukakan. 



68 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Algifari. 2000. Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi. Yogyakarta : 

BPFE Yogyakarta 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Azwar, Saifuddin. 2004. Metode Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar 

Barnes, James G. 2000. Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan. 

Yogyakarta: C.V ANDI 

Chandra, Gregorius. 2001. Strategi dan Progam Pemasaran. Yogyakarta: 

C.V ANDI 

Gaspersz, Vincent. 2001. TQM (Total Quality Management). Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama 

Ghazali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS. 

Edisi II. Semarang : BP Undip 

Jasfar, Farida. 2005. Manajemen Jasa. Bogor: Ghalia Indonesia 

Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran.New Jersey: Prentice Hall, Inc 

Lamb, Hair, McDaniel. 2001. Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat 

Lumpiyoadi, Rambat. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba     

Empat.   

Rangkuti, Freddy. 2006. Measuring Customer Satisfaction. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama 



 

 

69

 

Supranto, J. 2002. Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta 

Subiyakto, H.Haryono. 1999. Ukuran Kualitas Jasa : Gap antara kinerja dan 

harapan atau kinerja?. Vol.2 NO.1 : Wahana 

Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

Tjiptono, Fandy. 1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta: C.V ANDI  

-------------------. 1997. Prinsip prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: 

C.V ANDI  

--------------------. 2004. Perspektif Manajemen Dan Pemasaran 

Kontemporer. Yogyakarta: C.V  ANDI 

Tjiptono, F dan Diana, A. 2001. TQM (Total Quality Management). 

Yogyakarta: C.V ANDI 

Umar, Husein. 2003. Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

----------------. 2002. Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama 

www.pd.persi.com [accessed 05/02/08] 



HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
VARIABEL X1 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X1_1 36.4667 34.1885 7219  7439 
X1_2 36.7000 33.4586 6693  7434 
X1_3 36.8667 37.4299 5617  7762 
X1_4 36.4667 34.1195 7670  7404 
X1_5 36.5000 36.1897 5946  7664 
X1 20.3333 10.7126 1.0000  7851 
 
Reliability Coefficients 6 items 
 
Alpha =   .7884 Standardized item alpha =   .8705 
 
 
VARIABEL X2 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X2_1 24.3667 24.9299 4846  7659 
X2_2 23.8667 24.2575 6883  7321 
X2_3 23.8333 23.7989 7529  7198 
X2_4 24.3000 25.0448 5029  7633 
X2 13.7667 7.8402 1.0000  6619 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Reliability Coefficients 5 items 
 
Alpha =   .7801 Standardized item alpha =   .8288 
 
 
 
VARIABEL X3 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 



 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X3_1 33.3667 37.2747 7085  7351 
X3_2 33.7667 37.2885 8575  7237 
X3_3 33.5333 39.6368 6949  7511 
X3_4 34.0000 43.8621 3288  7969 
X3_5 33.6333 39.7575 6850  7525 
X3 18.7000 12.0793 1.0000  7791 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Reliability Coefficients 6 items 
 
Alpha =   .7870 Standardized item alpha =   .8636 
VARIABEL X4 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X4_1 25.5333 17.0851 4414  7314 
X4_2 25.3333 13.8851 6730  6483 
X4_3 25.4333 18.3230 2698  7688 
X4_4 24.7333 16.5471 6392  6974 
X4 14.4333 5.2195 1.0000  5144 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Reliability Coefficients 5 items 
 
Alpha =   .7456 Standardized item alpha =   .7541 
 
 
 
VARIABEL X5 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X5_1 25.5000 19.0862 6551  7310 
X5_2 25.6667 18.9195 7232  7205 
X5_3 25.0667 19.7885 4891  7632 
X5_4 25.5000 20.4655 5270  7626 
X5 14.5333 6.2575 1.0000  6578 



  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Reliability Coefficients 5 items 
Alpha =   .7792 Standardized item alpha =   .8227 
 
 
VARIABEL Y 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
Y_1 65.8667 100.3954 6305  7283 
Y_2 66.0667 97.5816 7676  7169 
Y_3 65.5000 106.1207 6268  7418 
Y_4 66.2333 112.5989 1288  7663 
Y_5 66.1000 100.8517 6715  7280 
Y_6 66.4000 107.0759 4218  7485 
Y_7 65.7000 101.8034 6693  7303 
Y_8 65.6333 103.6885 7053  7343 
Y_9 65.8000 103.0621 7502  7319 
Y 34.9000 28.9207 1.0000  8248 
Reliability Coefficients    10 items 
 
Alpha =   .7592 Standardized item alpha =   .8727 
 
 
VARIABEL X3 GANTI 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X3_1 26.5667 30.1851 7584  7696 
X3_2 26.9667 30.9989 8326  7696 
X3_3 26.7333 32.5471 7319  7914 
X3_5 26.8333 32.6954 7177  7938 
X3 15.3000 10.2172 1.0000  8349 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Reliability Coefficients 5 items 
 
Alpha =   .8207 Standardized item alpha =   .9093 
 
 



VARIABEL X4 GANTI 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
X4_1 18.6667 13.5402 4588  8241 
X4_2 18.4667 10.1195 7871  6815 
X4_4 17.8667 13.0851 6596  7800 
X4 11.0000 4.2759 1.0000  6097 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Reliability Coefficients 4 items 
 
Alpha =   .8022 Standardized item alpha =   .8291 
 
 
VARIABEL Y GANTI 1 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Item-total Statistics 
 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
Y1 58.7333 94.6161 6996  7383 
Y2 58.9333 93.5126 7550  7336 
Y3 58.3667 101.4126 6422  7571 
Y5 58.9667 96.9989 6429  7460 
Y6 59.2667 104.0644 3356  7703 
Y7 58.5667 96.3230 7298  7418 
Y8 58.5000 98.1897 7760  7460 
Y9 58.6667 98.7816 7398  7483 
Y 31.3333 27.7471 1.0000  8554 
 
Reliability Coefficients 9 items 
 
Alpha =   .7730 Standardized item alpha =   .8988 
 
VARIABEL Y GANTI 2 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 



 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 if Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted    Correlation    Correlation
 Deleted 
 
Y1 51.9333 82.0644 7662  7455 
Y2 52.1333 82.5333 7409  7479 
Y3 51.5667 89.4954 6587  7707 
Y5 52.1667 86.3506 5972  7638 
Y7 51.7667 84.0471 7828  7510 
Y8 51.7000 86.4931 7894  7588 
Y9 51.8667 87.6368 7107  7640 
Y 27.9333 24.6851 1.0000  8746 
 
 
 
Reliability Coefficients 8 items 
 
Alpha =   .7856 Standardized item alpha =   .9160 
 
 
 
 
 
 
 


