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 Kepuasan pasien merupakan salah satu bentuk respon pemenuhan harapan 

dan kebutuhan pasien yang juga dapat digunakan untuk  mengevaluasi adanya 

kekurangan dalam proses pelayanan. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan 

terus mengadakan pembenahan disegala bidang guna memuaskan pasiennya, 

namun pada kenyataannya masih banyak menerima keluhan dari pasiennya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

baik secara parsial maupun secara simultan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap (non anak) 

di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah rumus iterasi, jumlah sampel 115 dilakukan dengan aksidental 

sampling. Variabel dalam penelitian ini  terdiri dari variabel bebas (keahlian 

dokter, tingkat kekhawatiran yang ditunjukan oleh staf medis(perawat), 

kemudahan proses perawatan, keberwujudan dan ketrampilan komunikasi dokter) 

dan variabel terikat (kepuasan pasien). Analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui besarnya pengaruh secara simultan 

adalah 83,8% dan 16,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Besarnya pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

adalah keahlian dokter 5%, tingkat kekhawatiran yang ditunjukan oleh staf medis 

(perawat) 6,8%, kemudahan proses perawatan 34,1%, keberwujudan 10,3%. 

Besarnya pengaruh secara parsial ketrampilan komunikasi dokter terhadap 

kepuasan pasien pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah 48,4%.  

Saran yang dapat peneliti berikan adalah keterlambatan kedatangan dokter 

hendaknya disikapi dengan tegas oleh pihak rumah sakit, dengan pemberlakukan 

teguran baik langsung maupun melalui surat resmi dari pihak rumah sakit. Ruang 

tunggu untuk menebus obat hendaknya lebih dikondusifkan lagi keadaanya, 

keluarga pasien yang tidak berkepentingan dikursi ruang tunggu harus ditegur 

dengan halus untuk pindah tempat karena mengganggu pengunjung lain yang 

sedang menebus obat. Prosedur pengisian untuk melakukan tes laboratorium lebih 

disederhanakan lagi, sehingga pasien terbantu dalam mengisinya.  

 


