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ABSTRACT 

 
This study is aimed to determine the outpatient's satisfaction in the Marines 

Hospital in Cilandak, South Jakarta by considering every dimensions and from 

each dimension of its quality service.  This research design is descriptive 

through analysing data in the test validity, reliability and T test. Population and 

samples consists of a hundread (100) patients who visiting at least twice as 

outpatient at the Marine Hospital Cilandak but do not hospitalized. The results of 

the overall analysis of the five dimensions of service quality has been deemed 

valid and reliable, and the results of T test analysis of overall satisfaction levels 

and perdimensi is not satisfactory, the most influential is the dimension emphaty 

and responsiveness. However, the result is not necessarily because the less quality 

of service, but due to the high expectations of patients, therefore the researchers 

tested again with a view T test toward patient's perception of the service. 

Therefore the overall conclusion of the researchers indicated that the 

dissatisfaction of the patients are not caused of the quality of the service, but 

rather due to the high expectations of the patient. 

 

Keywords: Patient Satisfaction, Quality Services 

 

 

 

 
 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Siti Chadidjah Maulidya 

 NPM  : 200411003 

 Jurusan : Manajemen 

 Konsentrasi : Pemasaran 

 

 Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat 

ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata 

dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan 

terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan 

sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS. 

 

 Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

    Penulis, 

 

 

 

             (Siti Chadidjah Maulidya) 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i 

ABSTRACT ......................................................................................................... iv 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI ............................................... v 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vi 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 

       1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 2 

1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 3 

       1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................. 3 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian....................................................................... 4 

       1.6. Sistematika Penulisan ............................................................................. 5 

      

BAB II LANDASAN TEORI .............................................................................. 7 

       2.1. Tinjauan Pustaka  ................................................................................... 7 

              2.1.1 Kualitas ......................................................................................... 7 

              2.1.2 Kualitas Pelayanan......................................................................... 9 

              2.1.3 Kepuasan Pelanggan .................................................................... 14 

       2.2. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 20 

       2.3. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 22 

       2.4. Hipotesis Penelitian .............................................................................. 23 

        

 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 26 

     3.1. Jenis Dan Desain Penelitian .................................................................... 26 

     3.2. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data ............................................. 26 

     3.3. Definisi Operasional Variabel................................................................. 28 

     3.4. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel .............................. 32 

            3.4.1 Sampel Unit ................................................................................... 32 

            3.4.2 Ukuran Sampel .............................................................................. 32 

            3.4.3 Metode Pengambilan Sampel ......................................................... 33 

     3.5. Teknik Pengolahan Data ......................................................................... 34 

            3.5.1 Teknik Pengujian Data ................................................................... 34 

            3.5.2 T- Test ........................................................................................... 36 

             

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................................... 38 

     4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................ 38 

            4.1.1 Profil Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) ............................... 38 

            4.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) .................. 40 

     4.2. Profil Responden .................................................................................... 42   

            4.2.1 Jenis Kelamin ................................................................................ 42 

            4.2.2 Pendidikan Terakhir....................................................................... 43  

            4.2.3 Usia ............................................................................................... 44 

            4.2.4 Pekerjaan ....................................................................................... 46 

            4.2.5 Frekuensi Berobat Dalam 3 Bulan ................................................. 47  

     4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre- test ............................................ 49  

            4.3.1 Uji Validitas .................................................................................. 49 

            4.3.2 Uji Reliabilitas ............................................................................... 51  

     4.4. Analisis Data dan Pembahasan ............................................................... 53 

            4.4.1 Uji Validitas .................................................................................. 53 

            4.4.2 Uji Reliabilitas ............................................................................... 56 

            4.4.3 Analisis Tingkat Kepuasan Secara Keseluruhan ............................. 57 

            4.4.4 Analisis Tingkat Kepuasan Perdimensi .......................................... 58 

                     4.4.4.1 Dimensi Tangible ............................................................... 60 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



                     4.4.4.2 Dimensi Reliability ............................................................ 61 

                     4.4.4.3 Dimensi Responsiveness ..................................................... 62 

                     4.4.4.4 Dimensi Assurance ............................................................ 63 

                     4.4.4.5 Dimensi Emphaty ............................................................... 64                      

    4.5. Implikasi Manajerial................................................................................ 67 

             

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................. 69 

     5.1. Kesimpulan ............................................................................................ 69 

     5.2. Saran  ..................................................................................................... 70 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel ............................................................. 28 

Tabel 3.2 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor ......................................... 35 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre- test ........................................................ 49 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre- test .................................................... 52 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas .............................................................................. 53 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas .......................................................................... 56 

Tabel 4.5 Hasil Tingkat Kepuasan Uji T Keseluruhan One-sample Statistics  ..... 57 

Tabel 4.6 Hasil Tingkat Kepuasan Uji T Keseluruhan One-sample Test ............. 57 

Tabel 4.7 Hasil Tingkat Kepuasan Uji T Perdimensi One-sample Statistics ........ 59 

Tabel 4.8 Hasil Tingkat Kepuasan Uji T Perdimensi One-sample Test ............... 59 

Tabel 4.9 Hasil Uji T Rata-Rata Keseluruhan Persepsi One-sample Statistics..... 66 

Tabel 4.10 Hasil Uji T Rata-Rata Keseluruhan Persepsi One-sample Test .......... 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 22 

Gambar 4.1 Proporsi Jenis Kelamin Responden ................................................. 42 

Gambar 4.2 Proporsi Pendidikan Terakhir Responden ........................................ 43 

Gambar 4.3 Proporsi Usia Responden ................................................................ 45 

Gambar 4.4 Proporsi Pekerjaan Responden ........................................................ 46 

Gambar 4.5 Proporsi Frekuensi Berobat dalam 3 Bulan Responden ................... 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Salah satu tren dunia dalam beberapa tahun belakangan ini adalah peningkatan 

perkembangan usaha dibidang jasa yang berlangsung terus menerus. Secara nyata, 

berbagai industri jasa mulai dari perbankan, asuransi, komunikasi hingga 

transportasi, memegang peranan yang sangat penting. Saat ini industri jasa di 

negara maju memiliki porsi yang cukup besar dari total kegiatan ekonomi secara 

keseluruhan, jumlahnya lebih dari 60 persen (Henkoff, 1994). 

Majunya industri jasa tersebut tidak terlepas dari perubahan dibeberapa 

bidang, seperti teknologi, selera konsumen, dan banyaknya kompetitor baru. Hal 

ini membuat konsumen dihadapkan dengan banyaknya pilihan. Untuk itu 

perusahaan jasa dituntut untuk menjadi lebih unggul dibandingkan para 

pesaingnya. Dalam beberapa bidang jasa yang ada, terdapat salah satu bidang jasa 

yang memiliki perkembangan cukup tinggi, yaitu rumah sakit (Kotler dan 

Armstrong, 2001). Rumah sakit (hospital) adalah institusi perawatan kesehatan 

profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli 

kesehatan lainnya (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit). Upaya 

kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 

untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Oleh karena itu, lembaga 

pelayanan jasa kesehatan dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan dan kepuasan 
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pasien. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan akan meningkatkan 

kepuasan pasiennya. 

Pihak lembaga jasa kesehatan tersebut juga perlu secara cermat menentukan 

kebutuhan pasien sebagai upaya untuk memenuhi harapan atau keinginan dan 

meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan, menjalin hubungan dan 

melakukan penelitian terhadap mereka perlu dilakukan agar pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan yang diharapkan. 

Oleh sebab itu, latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penilaian pasien tentang tingkat kepuasan terhadap layanan yang dirasakannya. 

Hal ini penting sebagai acuan dalam pembenahan pelayanan agar dapat 

memberikan kepuasan kepada pasien secara optimal. Penelitian ini dilakukan pada 

pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian tersebut, dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana tingkat kepuasan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dilihat dari seluruh dimensi kualitas pelayanan? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dilihat dari tiap-tiap dimensi kualitas pelayanan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk:  

1. Mengukur tingkat kepuasan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dari seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

2. Mengukur tingkat kepuasan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dari tiap-tiap dimensi kualitas pelayanan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi 

manajemen rumah sakit tetapi juga bagi para akademisi. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai barikut:  

1. Bagi Manajemen Rumah Sakit Marinir Cilandak. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dalam hubungannya dengan jasa pelayanan kesehatan. 

b. Sebagai input atau bahan masukan untuk perbaikan kualitas 

pelayanan guna memenuhi kepuasan pasien, sehingga dapat 

menentukan langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur 

kebijaksanaan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

pembaca kajian ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan di bidang 

pemasaran umumnya atau tentang kualitas pelayanan serta sebagai 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan bagi para akademisi. 
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1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Mengingat luasnya cakupan dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti 

akan membatasi pembahasan penelitian ini, antara lain:  

1. Pada penelitian ini kualitas pelayanan difokuskan hanya pada dimensi 

kualitas pelayanan yang terdiri atas lima indikator, yaitu: tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty (Parasuraman et al, 

1988). 

2. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta 

Selatan, karena Rumah Sakit tersebut sama dengan rumah sakit 

pemerintah lainnya. Yang membedakan adalah sebagai Rumah Sakit 

TNI-AL yang berkualitas dalam melaksanakan dukungan serta 

pelayanan kesehatan, terutama bagi prajurit Korps Marinir beserta 

keluarga, TNI AL, dan pemilik kartu ASKES karena tidak adanya 

pungutan biaya serta Masyarakat Umum lainnya.  

3. Obyek penelitian ini adalah pasien yang datang minimal dua kali berobat 

rawat jalan di Rumah Sakit Marinir Cilandak dan tidak sedang menjalani 

rawat inap. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan dijelaskan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut, adalah: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, dan  sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang 

memuat  landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan materi pembahasan skripsi ini, kerangka pemikiran 

yang digunakan dan hipotesis yang diajukan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian apa yang dapat 

digunakan untuk mengolah dan menganalisa data, mengenai waktu 

dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, teknik pengujian 

data dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengolahan dari data yang 

diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan dan telah diisi oleh 

responden serta pengolahannya dengan menggunakan metode yang 

telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai analisa dari hasil pengolahan data berdasarkan data yang 

telah diperoleh.  
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis mencoba untuk 

mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil analisa yang 

sudah dilakukan dan pembahasan, serta memberikan sumbangan 

pemikiran berupa saran kepada manajemen Rumah Sakit Marinir 

Cilandak, Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan terhadap kualitas yg diberikan kepada pasien di Rumah 

Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

   

2. 1 Tinjauan Pustaka 

2. 1. 1 Kualitas  

Banyak makna yang berbeda dalam mengartikan setiap definisi atau 

pengertian dari kualitas bagi masing-masing orang. Para ahli mencoba untuk 

mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 

Menurut Crosby (1979), kualitas adalah suatu bentuk yang sukar dipahami dan 

kurang jelas, sering kali disalahartikan sebagai kata sifat yang kurang pas, 

seperti “kebaikan atau kemewahan, gemerlap, maupun berat”. Sedangkan 

Deming (2002) dalam Zulian Yamit (2002) mendefinisikan kualitas adalah 

apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Juran 

(2002) dalam Zulian Yamit (2002), kualitas sebagai kesesuaian terhadap 

spesifikasi jika dilihat dari sudut pandang produsen, sedangkan secara objektif 

makna dari kualitas tersebut adalah suatu standar khusus dimana 

kemampuannya, kinerja, kendalanya, kemudahan pemeliharaan dan 

karakteristiknya dapat diukur. 

Davis (1994) membuat definisi dari kualitas yang luas cakupannya dalam 

Zulian Yamit (2002), yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Lalu ada juga yang mendefinisikan kualitas, menurut Gaspersz (2002) 

yaitu totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan atau jasa) yang 

menunjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan. 
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Kualitas sering diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan 

atau kesesuaian terhadap persyaratan atau kebutuhan. 

Dalam perusahaan jasa dan layanan lebih menekankan pada kualitas proses, 

karena biasanya konsumen terlibat langsung dalam proses tersebut. Sedangkan 

perusahaan yang menghasilkan produk lebih menekankan pada hasil, karena 

konsumen umumnya tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Oleh 

sebab itu diperlukan sistem manajemen kualitas yang dapat memberikan 

jaminan kepada pihak konsumen bahwa produk tersebut dihasilkan oleh proses 

yang berkualitas. 

Walaupun kualitas sukar didefinisikan dengan tepat dan tidak ada yang 

dapat diterima secara universal, dari perspektif Garvin (2005) tersebut dapat 

bermanfaat dalam mengatasi konflik-konflik yang sering timbul diantara para 

manajer dalam departemen fungsional yang berbeda. Misalnya dalam 

departemen pemasaran lebih menekankan kepada aspek keistimewaan, 

pelayanan dan fokus kepelanggannya. Departemen perekayasaan lebih 

menekankan kepada aspek spesifikasi dan pendekatan product-based. 

Sedangkan departemen produksi lebih  menekankan kepada aspek spesifikasi 

dan proses. Dalam menghadapi konflik seperti ini, sebaiknya pihak perusahaan 

menggunakan perpaduan antara beberapa perspektif kualitas dan secara aktif 

selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan atau melakukan perbaikan 

secara terus menerus. 
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Jadi pada penelitian ini, definisi kualitas adalah totalitas dari karakteristik 

suatu produk, seperti barang dan atau jasa yang menunjang kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan, dengan demikian dapat menjaga 

janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diuntungkan, definisi 

tersebut mengacu pada teori Gasperz (2002). 

2. 1. 2 Kualitas Pelayanan 

Menurut Lewis dan Booms (1983), kualitas pelayanan adalah ukuran 

seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi 

konsumen, memberikan kualitas pelayanan berarti menyesuaikan diri dengan 

ekspektasi pelanggan berdasarkan basis yang konsisten. Sedangkan Gronroos 

(1982) dalam  Purnama (2006) mendalilkan bahwa ada dua tipe dari kualitas 

pelayanan yang muncul, kualitas teknis, yang mana mencangkup apa yang 

sebenarnya diterima pelanggan dari layanan ini, dan kualitas fungsional, yang 

mencangkup tata cara bagaimana pelayanan tersebut diberikan. Menurut 

Lehtinen (1982) dalam Anjar Rahmulyono (2008), kualitas pelayanan 

diproduksi dalam interaksi diantara pelanggan dan elemen-elemen dalam 

organisasi yang menyediakan jasa layanan itu sendiri.  

Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh harapan konsumen. Harapan 

konsumen dapat bervariasi dari konsumen satu dengan konsumen lain 

walaupun pelayanan yang diberikan konsisten. Kualitas mungkin dapat dilihat 

sebagai suatu kelemahan kalau konsumen mempunyai harapan yang terlalu 

tinggi, walaupun dengan suatu pelayanan yang baik. Menurut Wyckof dan 

Lovelock dalam Purnama (2006) memberikan pengertian kualitas layanan 
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sebagai tingkat kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Sedangkan menurut Gronroos (1982) dalam  Purnama (2006) menyatakan 

kualitas layanan meliputi : 

1. Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan, 

terdiri dari: dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, 

hubungan internal, penampilan, kemudahan akses, dan service 

mindedness. 

2. Kualitas teknis dengan kualitas output yang dirasakan konsumen, 

meliputi harga, ketepatan waktu, kecepatan layanan, dan estetika 

output. 

3. Reputasi perusahaan, yang dicerminkan oleh citra perusahaan dan 

reputasi di mata konsumen. 

Menurut Lewis dan Booms (1983)  kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang 

diberikan oleh suatu organisasi.  

Menurut Zeithml et. al  (1982) dalam  Purnama (2006) telah melakukan 

berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi 

lima dimensi yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanan, yaitu: 

a. Tangible, meliputi penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan 

ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, 

kerapihan dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan 

komunikasi dan penampilan karyawan. 
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b. Reliability, adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

dengan segera dan memuaskan yang sesuai dengan janji yang 

ditawarkan. 

c. Responsiveness, maksudnya adalah respon atau kesigapan 

karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tanggap, meliputi kesigapan karyawan dalam 

melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani 

transaksi dan penanganan keluhan pelanggan/pasien. 

d. Assurance, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian 

dan kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilam dalam 

memberi informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan 

didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan 

dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari 

dimensi: 

1) Competence (kompetensi) yang artinya keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk 

melakukan pelayanan. 

2) Courtesy (kesopanan) yang meliputi keramahan, perhatian dan 

sikap para karyawan. 
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3) Credibility (kredibilitas) meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, 

prestasi dan sebagainya. 

e. Emphaty adalah perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

Dimensi emphaty ini merupakan penggabungan dari dimensi: 

1) Access (Akses) yang meliputi kemudahan untuk memanfaatkan 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

2) Communication (komunikasi) yang merupakan kemampuan 

melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada 

pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan. 

3) Understanding the Customer (pemahaman kepada pelanggan), 

meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan.   

Dimensi kualitas diatas dapat dijadikan dasar bagi pelaku bisnis untuk 

mengetahui apakah ada kesenjangan (gap) atau perbedaan antara harapan 

pelanggan dan kenyataan yang mereka terima. Harapan pelanggan sama 

dengan keinginan pelanggan yang ditentukan oleh informasi yang mereka 

terima dari mulut ke mulut, kebutuhan pibadi, pengalaman masa lalu dan 

komunikasi eksternal melalui iklan dan promosi. Jika kesenjangan harapan dan 
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kenyataan cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggannya. 

Menurut Purnama (2006), harapan konsumen terhadap kualitas layanan 

sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka peroleh. Dari sudut pandang 

konsumen, sumber informasi bisa berasal dari internal maupun eksternal. 

Sumber informasi internal, misalnya pengalaman pembelian masa lalu, 

pengamatan atau percobaan pembelian. Sumber informasi eksternal merupakan 

informasi dari luar konsumen, misalnya dari konsumen lain melalui informasi 

getok tular (dari mulut ke mulut) atau informasi dari pemasar melalui promosi 

yang disampaikan dengan media tertentu. Harapan konsumen terhadap 

terhadap layanan yang dijabarkan kedalam lima dimensi kualitas layanan harus 

bisa dipahami oleh perusahaan dan diupayakan untuk bisa diwujudkan. 

Tentunya hal ini merupakan tugas berat bagi perusahaan, sehingga dalam 

kenyataannya sering muncul keluhan yang dilontarkan konsumen karena 

layanan yang diterima tidak sesuai dengan layanan yang mereka harapkan.  

Pada penelitian ini definisi kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik 

tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi konsumen, 

memberikan kualitas pelayanan berarti menyesuaikan diri dengan ekspektasi 

pelanggan berdasarkan basis yang konsisten. Untuk mencapai kepuasan 

konsumen, maka kualitas pelayanan yang diberikan harus mampu melebihi 

ekspektasi konsumen, definisi tersebut mengacu pada teori Lewis dan Booms 

(1983).  
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2. 1. 3 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Zulian Yamit (2005) secara tradisional pelanggan diartikan orang 

yang membeli dan menggunakan produk. Menurut Tjiptono dan Chandra 

(2005), kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai. Sedangkan Kotler (2003) mendefinisikan kepuasan 

sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah 

membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan 

harapan-harapannya. Menurut Parasuraman et al (1988) kepuasan pelanggan 

adalah perbandingan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan 

pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, 

di antaranya pengalaman berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, 

serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaing. Dapat dinyatakan 

puas apabila kenyataan yang didapatkan oleh pelanggan lebih besar daripada 

harapan yang diinginkan pelanggan. Apabila pelanggan tidak merasa puas 

dikarenakan harapan yang diinginkan pelanggan terhadap kualitas jasa 

pelayanan tidak sesuai dengan kenyataannya. 

Menurut Peter dan Olson (1993), inti dari kepuasan konsumen adalah bila 

seseorang konsumen merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merk, maka 

mereka cenderung akan membeli kembali dan mempromosikan kepada orang 

lain mengenai pengalaman kepuasan mereka. Dan sebaliknya, apabila mereka 

tidak puas, mereka akan mengganti dengan produk merk lain dan akan protes 

kepada manufaktur, pedagang eceran, dan lainnya. Dengan kata lain, kepuasan 
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konsumen adalah sejauh mana kinerja suatu produk melebihi harapannya 

konsumen. 

Selain itu pula, dalam mendefinisikan kepuasan pelanggan sebenarnya 

tidaklah mudah, karena pelanggan memiliki berbagai macam karakteristik, baik 

pengetahuan, kelas sosial, pengalaman, pendapatan maupun harapan. Misalnya, 

seorang pelanggan baru ingin mencoba masakan tertentu dari sebuah restoran. 

Sebelum melakukan pembelian, pelanggan baru tersebut pasti memiliki 

harapan bahwa dia akan dilayani secara baik, pelayanannya ramah, cepat 

tanggap, dan masakan yang ingin dicobanya enak. Jika harapan pelanggan ini 

sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan melebihi harapannya sudah 

dapat dipastikan pelanggan tersebut akan merasa puas. Tetapi bila yang dialami 

dan dirasakan pelanggan tidak sesuai dengan harapannya, misal pelayanannya 

tidak ramah, tidak tanggap dan masakannya tidak enak, sudah dapat dipastikan 

pelanggan tidak merasa puas.  

Dari contoh diatas, kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan 

menggunakan produk dan jasa pelayanan. Dengan kata lain kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) 

yang dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, kenyataan melebihi dari 

harapan, dalam Zulian Yamit (2005). 
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Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen (Tjiptono dan Chandra, 2005). Pelanggan umumnya mengharapkan 

produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan 

dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan, dalam Assauri 

(2003). Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat 

memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya. 

Menurut Brown (1992) dalam Anjar Rahmulyono (2008), kepuasan 

pelanggan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan 

konsumen terhadap suatu produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan 

penampilan dari produk dan jasa. Konsumen yang puas akan mengkonsumsi 

produk tersebut secara terus menerus, mendorong konsumen loyal terhadap 

produk dan jasa tersebut dan dengan senang hati mempromosikan produk dan 

jasa tersebut dari mulut ke mulut. 

Sedangkan Wells dan Prensky (1996) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

dapat diartikan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan merupakan suatu sikap 

konsumen terhadap produk dan jasa sebagai hasil dari evaluasi konsumen 

berdasarkan pengalaman konsumen setelah menggunakan sebuah produk dan 

jasa. Konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan dari produk 

dan jasa menyenangkan hati para konsumen, begitu pula sebaliknya.  

Selanjutnya Kotler dan Keller (2003) memiliki definisi tentang kepuasan 

konsumen adalah perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau ketidak 

puasan yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk dengan 

harapan konsumen atas produk tersebut. Apabila penampilan produk yang 
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diharapkan oleh konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka 

dapat dipastikan konsumen akan merasa tidak puas dan apabila penampilan 

produk tidak sesuai atau lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka 

kepuasan atau kesenangan akan dirasakan konsumen. 

Adapun empat (4) metode yang digunakan agar dapat mengukur kepuasan 

konsumen (Kotler, 1997), antara lain:  

1. Sistem Keluhan dan Saran  

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi 

pelanggan untuk menyampaikan pendapat, saran dan keluhan 

pelanggan. Media yang dapat digunakan antara lain adalah kotak saran, 

guest comment.  

2. Survey Kepuasan Pelanggan 

Penelitian mengenai kepuasan pelanggan banyak dilakukan dengan 

metode survey, baik melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. 

Keuntungan dari menggunakan metode survey adalah perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan juga sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan memperhatikan pelanggannya. Metode ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain: 
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a. Directly reported satisfaction 

Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan seperti: “Seberapa puaskah saudara terhadap produk 

X? Apakah sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat 

puas?”.  

b. Derived reported dissatisfaction  

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan 

besarnya kinerja yang dirasakan pelanggan. 

c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yang 

dihadapi oleh pelanggan yang berkaitan dengan penawaran dari 

perusahaan dan saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d. Importance performance analysis 

Responden diminta untuk mengurutkan berbagai atribut dari 

penawaran, mulai dari yang paling penting hingga yang kurang 

penting. Selain itu juga responden diminta untuk mengurutkan 

kinerja perusahaan dalam masing-masing atribut dari yang 

paling baik hingga yang kurang baik. 
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3. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan 

pesaing. 

4. Analisis Pelanggan Yang Hilang 

Metode ini dilaksanakan dengan cara perusahaan menghubungi para 

pelanggannya yang berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok 

dan perusahaan menanyakan penyebab pelanggan berhenti membeli 

atau beralih pemasok. 

Implikasi dari pengukuran kepuasan pelanggan tersebut adalah pelanggan 

dilibatkan dalam pengembangan produk atau jasa dengan cara mengidentifikasi 

apa yang dibutuhkan pelanggan. Hal ini berbeda dengan pelanggan dalam 

konsep tradisional, dimana mereka tidak dalam pengembangan produk, karena 

mereka berada diluar sistem. 

Tujuan untuk melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk dan jasa 

adalah agar perusahaan dapat memenuhi harapan pelanggan, bahkan jika 

mungkin melebihi harapan pelanggan. Persepsi yang akurat mengenai harapan 

pelanggan merupakan hal yang perlu, namun tidak cukup untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Perusahaan harus mewujudkan harapan pelanggan 

ke dalam desain dan standar kepuasan pelanggan. Desain dan standar kepuasan 

pelanggan dikembangkan atas dasr harapan konsumen dan prioritasnya. 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



Jadi pada penelitian ini, inti dari kepuasan konsumen adalah bila seseorang 

konsumen merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merk, maka mereka 

cenderung akan membeli kembali dan mempromosikan kepada orang lain 

mengenai pengalaman kepuasan mereka. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak 

puas, mereka akan mengganti dengan produk merk lain dan akan protes kepada 

manufaktur, pedagang eceran, dan lainnya. Dengan kata lain, kepuasan 

konsumen adalah sejauh mana kinerja suatu produk melebihi harapan 

konsumen (Peter dan Olson, 1993).  

 

2. 2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya, Anjar Rahmulyono (2008) menganalisa 

pengaruh kualitas pelayanan, khususnya berdasarkan dimensi kualitas jasa 

yaitu terdiri dari variabel-variabel: reliability (keterandalan), responsiveness 

(cepat tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), dan tangible (nyata) 

serta kepuasan pasien. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk 

menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di 

Puskesmas Depok I di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tujuan dari penelitian 

ini, adalah:  

(1) Untuk mengetahui kualitas pelayanan Puskesmas Depok I di 

Kabupaten Sleman selama ini sesuai dengan harapan pasien atau 

belum. 
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(2) Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel reliability, 

responsiveness , assurance, empathy, dan tangible terhadap kepuasan 

pasien. 

(3) Untuk menganalisis variabel apa yang paling dominan dari dimensi 

kualitas pelayanan Puskesmas Depok I di Kabupaten Sleman yang 

mempengaruhi kepuasan pasien. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden, teknik 

pengambilan sampel ditentukan dengan Convinience Sampling. Hipotesis 

penelitian adalah: 

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi kualitas pelayanan 

reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible terhadap 

kepuasan pasien/pelanggan di Puskesmas Depok I Sleman.  

Ha:  Ada pengaruh signifikan antara dimensi kualitas pelayanan reliability, 

responsiveness, assurance, empathy dan tangible terhadap kepuasan 

pasien/pelanggan di Puskesmas Depok I Sleman. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis gap dan metode regresi 

liniear berganda dan menggunakan uji-t, uji-F dengan taraf signifikansi α=5%, 

serta uji- R 2 , dengan menggunakan program spss versi 11.05. Hasil dari 

penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan 

oleh Puskesmas Depok I Sleman Yogyakarta dengan harapan pasien terdapat 

gap sebesar -0.56, skor ini dikategorikan dalam kelompok sedang. Kualitas 

pelayanan dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible 

bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien 
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Puskesmas Depok I Sleman Yogyakarta sebesar 46.4% (F-test = 16.287, 

p=0.000), dimensi yang paling memuaskan pasien adalah dimensi yang 

mempunyai gap paling kecil yaitu dimensi Responsiveness (-0.42). Meskipun 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Depok I Sleman belum 

sepenuhnya memenuhi harapan pasien tetapi pelayanannya sudah cukup baik. 

 

2. 3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2. 1  

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

SUMBER: diolah oleh penulis 

 

Dalam penelitian ini akan dilihat tingkat kepuasan pasien dalam Rumah 

Sakit Marinir Cilandak. Tingkat kepuasan tersebut dilihat melalui gap antara 

harapan dan kenyataan dari lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Apabila harapan lebih 

besar dari kenyataan, maka pasien merasa tidak puas tetapi jika harapan lebih 

kecil dari kenyataan maka pasien akan merasa puas (Peter dan Olson, 1993). 

Dimensi Kualitas 

Pelayanan: 

1.Tangible  

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4.  Assurance 

5.  Emphaty 

 

Pelayanan 
yang 
diharapkan 
konsumen 
(Harapan/Eksp

Pelayanan 
yang dirasakan 
konsumen 
(Kenyataan/Pe
rsepsi) 

Harapan/Ekspektasi 
< 
Kenyataan/Persepsi 
PUAS 
 
 
 
Harapan/Ekspektasi 
> 
Kenyataan/Persepsi 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



2. 4 Hipotesis 

Menurut Simamora (2004), hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang 

sifatnya sementara dan masih dibuktikan kebenarannya atau dugaan awal 

tentang hasil dari penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:  

 

H01 : µ ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

Ha1 : µ > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari seluruh 

dimensi kualitas pelayanan. 

 

H02 : µ Tan ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

dimensi tangible. 

Ha2 : µ Tan > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari dimensi 

tangible. 

 

H03 : µ Rel ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

dimensi reliability. 
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Ha3 : µ Rel > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari dimensi 

reliability. 

 

H04 : µ Res ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

dimensi responsiveness. 

Ha4 : µ Res > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari dimensi 

responsiveness. 

 

H05 : µ Assr ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

dimensi assurance. 

Ha5 : µ Assr > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari dimensi 

assurance. 

 

H06 : µ Empt ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari  

dimensi emphaty. 
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Ha6 : µ Empt > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari  

dimensi emphaty. 

 

Diharapkan berdasarkan hipotesis ini dapat diketahui keadaan yang 

sesungguhnya terjadi antara harapan dan persepsi pelayanan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. 

Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau juga 

melukiskan fenomena serta hubungan antar-fenomena yang diteliti dengan 

sistematis, faktual dan akurat. Setelah itu dilanjutkan dengan riset deskriptif 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu, umumnya karakteristik atau 

fungsi pasar (Maholtra, 1996). Dapat didefinisikan dengan lebih jelas bahwa 

riset deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya (Hadari, 2001) yang bertujuan untuk 

menjelaskan karakteristik pasar pada waktu tertentu (Freddy Rangkuti, 2001). 

 

3. 2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Menurut Sekaran (2006) data primer merupakan data yang 

dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Dalam 

penelitian ini data primer didapat dari penyebaran kuesioner oleh penulis 

kepada pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 
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Sedangkan akses data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan 

internet. 

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menyebar daftar 

pertanyaan (kuesioner), untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian 

tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak, Jakarta Selatan, khususnya dengan lima dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau daftar 

pertanyaan yang terdiri dari dua bagian: 

1. Kuesioner persepsi atau kondisi layanan yang dirasakan oleh pasien. 

Data ini dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana penilaian pasien 

terhadap pelayanan diberikan oleh pihak penyedia jasa pelayanan saat 

ini secara nyata, khususnya jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 

2. Kuesioner ekspektasi pasien. Data ini diperlukan untuk mengetahui 

harapan/keinginan pasien sebelum menggunakan pelayanan yang ada.  

Data kuesioner yang diambil untuk mengukur tingkat kepuasan melalui 

pengukuran harapan dan persepsi pasien yang mencakup dimensi: 

1. Tangibles, meliputi penampilan fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

2. Reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. 
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3. Responsiveness, yaitu kesediaan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. 

4. Assurance, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas 

yang memberikan rasa percaya serta keyakinan. 

5. Empathy, mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para 

pengguna. 

Kelima dimensi tersebut dinilai dengan menggunakan angka satu sampai 

dengan sepuluh dalam skala interval, dimana angka satu menunjukkan sangat 

tidak setuju sampai dengan angka sepuluh menunjukkan sangat setuju.  

 

3. 3 Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari luasnya tinjauan atas variabel-variabel maka diberikan 

definisi operasional yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 

 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Definisi 
Operasional 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

Kualitas 
Pelayanan  

kualitas pelayanan 
adalah ukuran seberapa 
baik tingkat pelayanan 
yang diberikan sesuai 
dengan ekspektasi 
konsumen, memberikan 
kualitas pelayanan 
berarti menyesuaikan 
diri dengan ekspektasi 
pelanggan berdasarkan 
basis yang konsisten 
(Lewis dan Booms, 
1983). 

1. Tangible 
 

1. RS. Marinir 
Cilandak memiliki 
kenyamanan 
diruang  pelayanan 
dan di ruang  
tunggu 

2. Fasilitas fisik di 
RS. Marinir 
Cilandak menarik 
secara 
visual/memadai 
(seperti: gedung, 
tempat parkir dan 
kamar kecil) 

Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Responsi
veness 

3. Tenaga medis dan 
karyawan di RS. 
Marinir Cilandak  
berpenampilan rapi, 
sopan dan 
keserasian seragam 
dalam menjalankan 
tugasnya 

4. Peralatan medis 
yang digunakan 
oleh RS. Marinir 
Cilandak bersih dan 
steril 
 

1. Prosedur pelayanan 
RS. Marinir 
Cilandak tidak 
berbelit-belit 

2. Pelayanan 
pemeriksaan, 
pengobatan dan 
perawatan yang 
dilakukan oleh RS. 
Marinir Cilandak 
cepat dan tepat 

3. Kegiatan 
administrasi RS. 
Marinir Cilandak 
cepat dan teratur 

4. Tenaga medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
memberi pelayanan 
yang memuaskan 
sesuai dengan 
kebutuhan pasien 

5. RS. Marinir 
Cilandak menepati 
janjinya untuk 
melakukan sesuatu 
pada waktu tertentu 

1.Pelayanan RS. 

Marinir Cilandak 

dimulai tepat waktu 

2.Tenaga medis dan 

karyawan RS. 

Marinir Cilandak 

memberikan 

tanggapan yang 

baik dan cepat 

terhadap keluhan 

Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
Interval 1-10 
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pasiennya 

Variabel Definisi 
Operasional 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Assurance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. empathy 

3.Prosedur 

penyampaian 

informasi dari RS. 

Marinir Cilandak  

jelas dan mudah 

dimengerti 

4.Tenaga medis dan 

karyawan RS. 

Marinir Cilandak 

selalu ada sesuai 

jadwal 

 

1. RS. Marinir 
Cilandak 
memberikan  
jaminan apabila 
terjadi kesalahan 
pada hasil kinerja 
tenaga medis dan 
karyawan 

2. Tenaga medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
memiliki sifat 
sopan, ramah, jujur 
dan dapat dipercaya 

3. Penarikan tarif 
biaya pada RS. 
Marinir Cilandak 
sesuai dengan 
kualitas pelayanan 
yang diterima para 
pasien 

4. Tenaga medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
mempunyai 
kemampuan, 
pengetahuan yang 
luas dan kecakapan 
dalam mejalankan 
tugasnya 

 

1. RS. Marinir 
Cilandak 
memberikan 
kemudahan 
pelayanan dalam 

Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
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akses pelayanan 
kesehatan 

 
 

Variabel Definisi 
Operasional 

Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 

   2. Tenaga medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
tidak membiarkan 
pasien menunggu 
antrian terlalu lama 

3. Tenaga medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
memberikan 
perhatian yang baik 
kepada pasien 

4. RS. Marinir 
Cilandak 
mengutamakan 
kepentingan pasien 

5. Komunikasi pasien 
dengan tenaga 
medis dan 
karyawan RS. 
Marinir Cilandak 
berjalan baik dan 
lancar 

Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
 
 
Interval 1-10 
 
 
 
Interval 1-10 

Kepuasan 
Konsumen  

kepuasan konsumen 
adalah bila seseorang 
konsumen merasa puas 
dengan suatu produk, 
jasa atau merk, maka 
mereka cenderung akan 
membeli kembali dan 
mempromosikan 
kepada orang lain 
mengenai pengalaman 
kepuasan mereka. Dan 
sebaliknya, apabila 
mereka tidak puas, 
mereka akan mengganti 
dengan produk merk 
lain dan akan protes 
kepada manufaktur, 
pedagang eceran, dan 
lainnya. Dengan kata 
lain, kepuasan 
konsumen adalah 
sejauh mana kinerja 
suatu produk melebihi 
harapannya konsumen 
(Peter dan Olson, 
1993).  

   

 

 

 

 

 

SUMBER: diolah oleh penulis 
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3. 4 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi adalah suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang, objek, 

transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 

2001). Dalam penelitian ini populasi atau obyek penelitian yang dimaksudkan 

adalah pasien rawat jalan yang datang minimal dua kali berobat di Rumah 

Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.  

3. 4. 1 Sampel Unit 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Sampel 

pada penelitian ini adalah pasien yang datang minimal dua kali berobat rawat 

jalan di Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan dan tidak sedang 

menjalani rawat inap.  

3. 4. 2 Ukuran Sampel 

Jumlah sampel berdasarkan pendapat Roscoe seperti dikutip Sekaran (2000) 

bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 telah mencukupi 

untuk digunakan dalam semua penelitian.  

Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara 

pasti banyaknya jumlah pasien rawat jalan yang minimal dua kali berobat di 

Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Maka dari itu penentuan 

jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui (Bhattacharya, 1997) adalah: 

 

� = � × � ×  �
��/�

�
�

�
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 Keterangan : 

  n  = Jumlah sampel minimum 

  p  = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena 

populasi   tidak diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) 

merupakan nilai terbesar) 

  q  = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

  d  = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

  a  = Tingkat signifikansi (5%) 

  Za/2  = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

  

 Perhitungan: 

  n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]2 

  n = 96,04 

 

 Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan 

menjadi 100 responden. 

3. 4. 3 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan Judgemental Sampling yang 

merupakan bentuk non-probability sampling, dimana elemen populasi dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (judgement) peneliti dalam 

pengambilan sampel responden, yaitu pasien rawat jalan yang datang minimal 

dua kali berobat dan tidak sedang menjalani rawat inap dilokasi penelitian, 

dalam hal ini Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.  
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3. 5 Teknik Pengolahan Data 

3. 5. 1 Teknik Pengujian Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode 

analisis data. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi 

statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for 

windows versi 16. Sebelum mengadakan analisis data dilakukan juga pengujian 

data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

Beberapa uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Simamora, 2004). Suatu instrumen dianggap valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Kuesioner dalam penelitian ini 

dapat dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil pretest untuk setiap 

pertanyaan kuesioner akan diuji dengan metode construct validity. Menurut 

Sekaran (2006), construct validity digunakan untuk menunjukkan seberapa 

baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran cocok dengan teori yang 

mendasari desain tes. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan 

analisa faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO), Measures of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti 

Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari 

tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2: 
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Tabel 3.2  
Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy 
(KMO), merupakan sebuah 
indeks ang digunakan untuk 
menguji kecocokan model 
analisis (Malhotra, 2007). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 
mengindikasikan bahwa analisis 
faktor telah memadai, sedangkan 
nilai KMO kurang dari 0,5 
mengindikasikan analisis faktor 
tidak memadai. 

2 Bartlett’s Test of Sphericity, 
merupakan uji statistik yang 
digunakan untuk menguji 
hipotesis bahwa variabel-
variabel tidak berkorelasi 
dengan populasi. Dengan 
kata lain mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi 
adalah matriks identitas, 
yang mengiindikasikan 
bahwa variabel-variabel 
dalam faktor analisis bersifat 
related (r = 1) atau 
unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai 
kurang dari 0,05 menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara 
variabel, dan merupakan nilai yang 
diharapkan. 

3 Anti Image Matrices, untuk 
memprediksi apakah suatu 
variabel memiliki kesalahan 
terhadap variabel lain. 

Memperhatikan nilai Measure of 
Sampling Adequacy (MSA) pada 
diagonal anti image correlation. 
Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 
dengan 1, dengan kriteria: 
 Nilai MSA sama dengan 1 

menandakan bahwa variabel 
dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain. 

 Nilai MSA lebih dari 0,50 
menandakan bahwa variabel 
masih dapat diprediksi dan 
dapat dianalisis lebih lanjut. 

 Nilai MSA kurang dari 0,50 
menandakan variabel tidak 
dapat diprediksi dan tidak dapat 
dianalisis lebih lanjut. Perlu 
dikatakan pengulangan 
perhitungan analisis faktor 
dengan mengeluarkan indicator 
yang memiliki nilai MSA kurang 
dari 0,50. 
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No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

4 Factor Loading of 
Component Matrix adalah 
besarnya korelasi suatu 
indicator dengan faktor yang 
terbentuk. Tujuannya untuk 
menentukan validitas setiap 
indikator dalam 
mengkonstruk setiap 
variabel. 

Kriteria validitas suatu indicator 
dikatakan valid membentuk suatu 
faktor jika memiliki factor loading 
sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) atau 
akan lebih baik jika factor loading 
sebesar 0,70 (Hair et al., 2006). 

Sumber: Malhotra (2007) 
 
 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel 

adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama (Simamora, 2004).  

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan 

One Shot measures, dilakukan dengan cara mencobakan kuesioner sekali saja, 

kemudian yang diperoleh dianalisis dengan tehnik tertentu. Hasil analisis dapat 

digunakan untuk memprediksi reliabilitas kuesioner. Pengujian instrumen 

kuesioner menggunakan rumus Cronbach Alpha. Suatu butir atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Sunyoto, 

2009). 

 

3. 5. 2 T-test 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis satu sampel T-test (one sample 

T-test). Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara 

populasi yang digunakan terhadap suatu nilai yang dihipotesiskan.  
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Dari hasil uji ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan 

sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan suatu nilai yang 

dihipotesiskan, dan jika ada perbedaan rata-rata manakah yang lebih tinggi. 

(Dwi Priyatno, 2009).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   

4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4. 1. 1 Profil Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC)  

Berawal dari sebuah klinik kecil di Cilandak, yang menempati suatu ruang 

di Mess Bintara KKO, kelak menjadi sebuah rumah sakit yang kemudian 

menjadi Rumah Sakit Marinir Cilandak saat ini. Sesuai kebijaksanaan TNI AL 

pada saat itu, dengan pertimbangan diperlukannya sebuah rumah sakit untuk 

melayani prajurit KKO, maka kemudian Balai Pengobatan dikembangkan 

menjadi rumah sakit dengan status Rumah Sakit Korps Komando TNI AL (RS 

KO) berdasarkan Surat Keputusan Panglima KKO AL NO. 45401/5/1968 

tanggal 22 Maret 1968.  

Tahun 1977, Menhankam/Pangab menetapkan RS AL Lanmar sebagai 

Rumah Sakit ABRI Tingkat IV dengan Skep No. 226/II/1977 tanggal 25 

Februari 1977. Seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit kian berkembang, pada 

periode sekitar tahun 1980 lahir Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. 

226a/II/1980 tanggal 17 Juli 1980 tentang peningkatan Status Rumah. Musibah 

tidak dapat dielakkan, November 1984 terjadi ledakan hebat di gudang amunisi 

Ksatrian Cilandak. Fasilitas bangunan fisik yang belum lama diresmikan 

penggunaannya, menjadi luluh lantak akibat ledakan tersebut. Musibah tersebut 

tidak menyurutkan semangat warga rumah sakit untuk tetap melakukan 

pelayanan kesehatan maupun dukungan kesehatan. Tenda segera didirikan dan 

menjadi tempat sementara untuk kegiatan layanan.  
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Tahun 1987 berbagai upaya perbaikan dan peningkatan fasilitas fisik 

bangunan mulai dilaksanakan secara bertahap. Demikian pula halnya dengan 

sumber daya manusia yang ada mulai ditingkatkan, untuk mengantisipasi 

peningkatan kualitas layanan rumah sakit yang telah mampu memiliki sendiri 

tenaga medis di 5 bidang spesialisasi. Peran serta Rumah Sakit Marinir 

Cilandak dalam lingkup rumah sakit di Jakarta mulai nampak. Berbagai bentuk 

penghargaan khususnya dalam kebersihan serta keindahan taman telah diraih 

oleh Rumah Sakit Marinir Cilandak, hal ini turut memberi kontribusi dalam 

pembentukan citra rumah sakit. Sejalan dengan upaya untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien, 24 Agustus 1990 

ditetapkan Rumah Sakit Marinir Cilandak sebagai kawasan bebas rokok. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kasal Tahun 1996 tentang Penyempurnaan 

Klasifikasi, Standarisasi dan Dislokasi Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan TNI 

AL diputuskan Rumah Sakit Marinir Cilandak yang semula Tingkat III A 

diubah menjadi Tingkat II B. Tahun 1998 dilaksanakan alih bina Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dari Pangkalan Korps Marinir Jakarta menjadi dibawah 

Korps Marinir.  

Komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik Rumah 

Sakit Marinir Cilandak telah terwujud di Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 

1997, yakni pada 5 (lima) bidang pelayanan, Berbagai rangkaian pembangunan 

secara bertahap dilakukan guna terus mengupayakan terciptanya peningkatan 

kualitas pelayanan. Sesuai dengan Visi Rumah Sakit Marinir Cilandak maka 

manajemen dan seluruh staf medis Rumah Sakit Marinir Cilandak senantiasa 
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memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan profesi. 

Seminggu sekali diadakan rapat staff. 

4. 1. 2 Visi dan Misi Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) 

 Visi 

 Mewujudkan Prajurit Korps Marinir sebagai Pasukan Pendarat 

yang bermoral, profesional dan dicintai rakyat.  

Misi 

Untuk mewujudkan visi Korps Marinir dan memberikan peluang 

untuk perubahan sesuai tuntutan lingkungan strategis serta atas dasar 

kewenangan yang dimiliki organisasi ditetapkan misi Korps Marinir 

sebagai berikut: 

a. Terwujudnya organisasi Korps Marinir yang kokoh dan dinamis 

sebagai wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan untuk 

senantiasa siap melaksanakan tugas operasi terhadap setiap bentuk 

ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam 

negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan NKRI. 

b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia prajurit Korps Marinir 

yang disiplin, bermoral dan bermartabat melalui program pendidikan 

yang sistematis, terukur, berkualitas dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

c. Meningkatkan jiwa Korps dan moril prajurit Marinir melalui 

pembinaan perilaku dan tradisi korps, agar dapat menjadi contoh dan 

tauladan dimanapun berada. 
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d. Terwujudnya prajurit Marinir yang bermoral, profesional dan dicintai 

rakyat baik perorangan maupun satuan melalui system pembinaan 

latihan secara bertingkat dan berlanjut serta latihan gabungan TNI 

AL/TNI maupun latihan bersama dengan Negara lain. 

e. Meningkatkan kepemimpinan militer dalam tubuh organisasi Korps 

Marinir yang berwawasan ke depan melalui sistem penilaian yang 

selektif. 

f.  Meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya, berupa 

pemenuhan hak prajurit, sehingga dapat memberikan dampak positif 

bagi kinerja prajurit. 

g. Terpenuhinya perlengkapan dan material tempur yang modern, sesuai 

dengan standar Korps Marinir guna melengkapi kebutuhan serta 

mengganti material tempur/alutsista yang sudah melampaui batas usia 

pakai. 

h. Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan perkembangan tuntutan Korps Marinir melalui kerjasama 

pendidikan pengkajian dan penilaian internal maupun eksternal. 

4. 2 Profil Responden 

 Pada penelitian ini sampel berjumlah 100 responden, yakni pasien yang 

datang minimal dua kali berobat rawat jalan di Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dan tidak sedang menjalani rawat inap. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien yang 

datang minimal dua kali berobat rawat jalan di Rumah Sakit Marinir Cilandak 
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dan tidak sedang menjalani rawat inap, dapat diketahui karakteristik dari 

responden sebagai berikut : 

4. 2. 1  Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin pada kriteria ini berjumlah 100 responden, 

maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

: 

 

Gambar 4. 1 Proporsi Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan gambar 4. 1, jenis kelamin wanita merupakan responden 

terbesar yakni berjumlah 53 responden (53%). Sedangkan jumlah 

responden yang berjenis kelamin pria memiliki responden yang lebih 

sedikit yakni 47 responden (47%).  

4. 2. 2 Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan pendidikan terakhir maka responden dalam penelitian ini 

dapat di klasifikasikan sebagai berikut : 

pria
47%

wanita
53%

Jenis Kelamin
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Gambar 4. 2 Proporsi Pendidikan Terakhir Responden 

 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden pada kriteria ini dibagi 

menjadi 5 kelompok jenjang pendidikan dan 1 kelompok selain 5 kelompok 

pendidikan yang telah disebutkan antara lain: SD, SMP, SMU, Akademi, 

Perguruan tinggi, serta kelompok lainnya. Kelompok jenjang pendidikan 

tersebut ditunjukkan pada gambar 4. 2. Sebagian besar berasal dari jenjang 

SMU yaitu sebesar 41 responden (41%). Untuk kelompok yang berasal dari 

Perguruan Tinggi dan jenjang SMP yaitu sebesar 28 responden (28%) dan 18 

responden (18%). Selebihnya yang berasal dari akademi dan jenjang SD yaitu  

sebesar 8 responden (8%) dan 4 responden (4%). Sedangkan untuk kelompok 

lainnya hanya memiliki 1 responden. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden yang berobat jalan memiliki jenjang pendidikan yang cukup baik 

karena berasal dari jenjang  pendidikan SMU. 

SD
4%

SMP
18%

SMU
41%

AK
8%

PT
28%

LL
1%

Pendidikan Terakhir
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4. 2. 3 Usia 

Berdasarkan usia maka responden dalam penelitian ini dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 3 Proporsi Usia Responden 

 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan usia responden yang dibagi menjadi 5 kelompok, yakni skala 

kurang dari 20 tahun, 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun dan lebih dari 50 

tahun. Gambar 4.3 menunjukan bahwa mayoritas dari responden berada pada 

skala usia antara 20 tahun hingga 29 tahun dengan jumlah sebesar 46 orang 

(46%), selebihnya responden yang berusia antara 30 tahun hingga 39 tahun 

sebesar 22 orang (22%). Lalu yang berusia antara 40 tahun hingga 49 tahun 

sebanyak 18 orang (18%). Responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebesar 

<20
2%

20-29
46%

30-39
22%

40-49
18%

>50
12%

Karakteristik Responden Berdasarkan 
Usia
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12 orang (12%). Dan responden yang berada pada skala usia kurang dari 20 

tahun hanya sebanyak 2 orang (2%). Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata 

responden yang paling banyak yaitu pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak, Jakarta Selatan berada pada skala usia antara 20 tahun hingga 29 

tahun.   

4. 2. 4 Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan maka responden dalam penelitian ini dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 4 Proporsi Pekerjaan Responden 

 

Sumber: data diolah 

 

PNS
6%

TNI/POLRI
22%

SWST
16%

PTNI
1%

BRH
2%

PLJR
11%

LL
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Gambar 4. 4 adalah jenis pekerjaan pada kriteria ini, penulis 

mengklasifikasikan menjadi 6 kelompok pekerjaan dan 1 kelompok pekerjaan 

lainnya, antara lain PNS, TNI/POLRI, Wirausaha, Petani, Buruh, Pelajar dan 

kelompok pekerjaan lainnya seperti ibu rumah tangga/karyawan 

swasta/pensiunan. Sebagian besar kelompok pekerjaan didominasi oleh lainnya 

(ibu rumah tangga/karyawan swasta/pensiunan) yang berjumlah 42 responden 

(42%), kemudian TNI/POLRI merupakan responden terbanyak kedua 

berjumlah 22 responden (22%), wirausaha berjumlah 16 responden (16%), 

pelajar berjumlah 11 responden (11%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 

6 responden (6%). Proporsi jenis pekerjaan paling kecil adalah buruh dengan 

jumlah responden sebanyak 2 responden (2%) dan pekerjaannya sebagai petani 

berjumlah 1 responden (1%). 

4. 2. 5 Frekuensi Berobat dalam 3 bulan 

Berdasarkan frekuensi berobat dalam 3 bulan maka responden dalam 

penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut : 
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Gambar 4. 5 Proporsi Frekuensi Berobat dalam 3 Bulan Responden 

 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tingkat frekuensi berobat dalam 3 bulan responden atau pada 

Gambar 4.5 menunjukan bahwa sebagian responden yang berobat dalam 

frekuensi 2x pada kurun waktu selama 3 bulan sebanyak 40 responden atau 

(40%), selebihnya  responden yang berobat sebanyak 3x sebesar 22 responden 

atau (22%), 20 responden atau (20%) dengan frekuensi berobat sebanyak 4x, 

frekuensi pasien yang berobat sebanyak 5x sebesar 9% atau 9 responden, 6 

responden atau (6%) frekuensi berobat sebanyak 6x, 2 responden atau (2%) 

frekuensi berobat sebanyak 7x, dan 1 responden atau (1%) dengan frekuensi 

berobat dalam 3 bulan sebanyak 8x.  
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4. 3.  Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-Test 

Proses pretest ini dimulai pada tanggal 2 November 2009 dan selesai pada 

tanggal 11 December 2009, jumlah pertanyaan yang tertera pada lembaran 

kuesioner berjumlah dua puluh dua butir pertanyaan ditambah dengan lima 

buah pertanyaan yang menggambarkan kondisi demografi responden. 

Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di bawah ini:  

4. 3. 1.  Uji Validitas 

Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebelum kuesioner disebarkan kepada sampel penulisan sebaiknya 

perlu dilakukan pre-test. Dari uji pre-test kuesioner sebanyak 30 orang, dengan 

mengukur lima dimensi kualitas pelayanan yakni tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty didapat hasil yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 
Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 

Loading 
Kriteria 
Validitas 

1 

T
a

n
g

ib
le

 

Tan1 

.753 

.869 

Valid 2 Tan2 .877 

3 Tan3 .877 

Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 
Loading 

Kriteria 
Validitas 

4 Tangible Tan4  .825 Valid 

5 

R
el

ia
b

il
i

ty
 

Rel1 
.817 

.845 
Valid 

6 Rel2 .808 
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7 Rel3 .914 

8 Rel4 .849 

9 Rel5 .865 

10 

R
es

p
o

n
si

v e
n

es
s 

Res1 

.797 

.808 

Valid 
11 Res2 .841 

12 Res3 .935 

13 Res4 .908 

14 

A
ss

u
ra

n
ce

 

Assr1 

.809 

.766 

Valid 
15 Assr2 .918 

16 Assr3 .924 

17 Assr4 .886 

18 

E
m

p
h

a
ty

 

Empt1 

.824 

.580 

Valid 

19 Empt2 .901 

20 Empt3 .907 

21 Empt4 .956 

22 Empt5 .869 

 Sumber: Data Diolah 

Dari hasil tabel 4.1 dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan untuk hasil KMO Measure of Sampling adequacy (MSA) 

dari kelima variable dimensi kualitas pelayanan masing-masing sebesar 

tangible (.753), reliability (.817), responsiveness (.797), assurance (.809), 

emphaty (.824) ini menunjukkan bahwa analisa faktor ini dapat diproses lebih 

lanjut. 
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Selanjutnya variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty memiliki component matrix factor loadings lebih besar dari 0.5 yakni 

Tan1, Tan2, Tan3, dan Tan4 masing-masing sebesar 0.869, 0.877, 0.877, 

0.825. Sementara itu, untuk Rel1, Rel2, Rel3, Rel4, Rel5 masing-masing 

sebesar 0.845, 0.808, 0.914, 0.849, dan 0.865. Selanjutnya, untuk Res1, Res2, 

Res3, dan Res4 masing-masing sebesar 0.808, 0.841, 0.935 dan 0.908. Lalu 

untuk Assr1, Assr2, Assr3, dan Assr4 masing-masing sebesar 0.766, 0.918, 

0.924, dan 0.886. Variabel yang terakhir yaitu Empt1, Empt2, Empt3, Empt4 

dan Empt5 masing-masing sebesar 0.580, 0.901, 0.907, 0.956, dan 0.869. Jadi 

dari analisa untuk pre-test tersebut secara keseluruhan dari kelima dimensi 

kualitas pelayanan telah dianggap valid dan dapat dilanjutkan kembali 

penelitiannya, karena telah memenuhi syarat lebih dari 0.5. 

4. 3. 2 Uji Reliabilitas 

Keandalan suatu kuesioner dapat dibuktikan apabila dicobakan berulang-

ulang kepada responden yang sama dengan waktu yang sama dengan waktu 

yang berbeda akan menghasilkan jawaban yang sama dengan sebelumnya. 

Akan tetapi dengan pertimbangan waktu yang dimilki oleh penulis sehingga 

pengujian reliabilitas menggunakan data yang berasal dari satu kali pengujian 

kuesioner (One Shot Measures). Data tersebut dapat dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0.6 (Sunyoto, 2009). Didasarkan pada 

teori yang melandasi construct validity, maka pengujian reliabilitas harus 

dihitung per satu variabel.  
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Tabel 4. 2 

Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 
Reliability Statistics 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Tangible 0.885 Reliabel 

2 Reliability 0.906 Reliabel 

3 Responsiveness 0.894 Reliabel 

4 Assurance 0.888 Reliabel 

5 Emphaty 0.899 Reliabel 

 Sumber: Data Diolah 
  

Berdasarkan dari hasil pengujian terhadap 5 variabel dimensi kualitas 

pelayanan yakni tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

yang terdapat pada tabel 4. 2, dimana hasil pengujian tersebut 

mengidentifikasikan bahwa pernyataan pada penulisan tersebut memenuhi 

syarat terpenuhinya reliabilitas suatu instrument karena memiliki  Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0.6, yaitu menghasilkan 88.5%, 90.6%, 89.4%, 88.8% dan 

89.9% jawaban yang sama pada penulisan ini jika pertanyaan tersebut diujikan 

ulang di tiap-tiap variabel tersebut. 

4. 4 Analisis Data dan Pembahasan 

4. 4. 1 Uji Validitas 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap lima dimensi dengan 

menggunakan sampel sebanyak 100 responden, maka hasil dari kelima dimensi 
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tersebut dapat dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 4. 3, masing-masing 

variabel memiliki component matrix lebih dari 0.50. 

 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Validitas 
Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

Pertanyaan Variabel Item KMO 
Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

1 

T
a

n
g

ib
le

 

Tan1 

.767 

.920 

Valid 
2 Tan2 .918 

3 Tan3 .908 

4 Tan4 .870 

5 

R
el

ia
b

il
i

ty
 

Rel1 
.759 

.843 
Valid 

6 Rel2 .849 

  

Pertanyaan 
Variabel Item KMO 

Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

7 

R
el

ia
b

il
it

y 

Rel3 

 

.861 

Valid 8 Rel4 .807 

9 Rel5 .807 

10 

R
es

p
on

si
ve

n
es

s 

Res1 

.809 

.757 

Valid 
11 Res2 .897 

12 Res3 .926 

13 Res4 .901 

14 

su
r

a
n Assr1 .837 .832 Valid 
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15 Assr2 .886 

16 Assr3 .887 

17 Assr4 .909 

18 

E
m

p
h

a
ty

 

Empt1 

.902 

.922 

Valid 

19 Empt2 .820 

20 Empt3 .938 

21 Empt4 .951 

22 Empt5 .910 

 Sumber: Data Diolah 

 

Dari hasil tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan untuk hasil KMO dan masing-masing Measure of 

Sampling adequacy (MSA) dari kelima variable dimensi kualitas pelayanan 

masing-masing sebesar untuk tangible KMO (.767) dan MSA Tan1 (.735), 

Tan2 (.740), Tan3 (.803), Tan4 (.802). Untuk reliability KMO (.759) dan MSA 

Rel1 (.829), Rel2 (.777), Rel3 (.854), Rel4 (.675), Rel5 (.682). Untuk 

responsiveness KMO (.809) dan MSA Res1 (.913), Res2 (.852), Res3 (.749), 

Res4 (.782). Lalu untuk assurance KMO(.837) dan MSA Assr1 (.878), Assr2 

(.847), Assr3 (.824), Assr4 (.809). Serta yang terakhir untuk emphaty KMO 

(.902) dan MSA Empt1 (.901), Empt2 (.963), Empt3 (.891), Empt4 (.850), 

Empt5 (.932), ini menunjukkan bahwa analisa faktor ini dapat diproses lebih 

lanjut. 
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Variabel Tangible memiliki hasil component matrix yang ditunjukkan 

dengan Tan1 (.920), Tan2 (.918), Tan3 (.908), dan Tan4 (.870). Variabel 

reliability memiliki hasil component matrix yang ditujukan dengan Rel1 (.843), 

Rel2 (.849), Rel3 (.861), Rel4 (.807), dan Rel5 (.807). Selanjutnya untuk 

variabel responsiveness dan assurance masing-masing memiliki hasil Res1 

(.757), Res2 (.897), Res3 (.926), dan Res4 (.901) serta Assr1 (.832), Assr2 

(.886), Assr3 (.887), dan Assr4 (.909). Lalu untuk variabel terakhir yaitu 

variabel emphaty memiliki hasil Empt1 (.922), Empt2 (.820), Empt3 (.938), 

Empt4 (.951) dan Empt5 (.910). 

Jadi analisa tersebut secara keseluruhan dari kelima dimensi kualitas 

pelayanan telah dianggap valid dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, 

karena telah memenuhi syarat lebih dari 0.5. 

4. 4. 2 Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap lima variabel dimensi kualitas 

pelayanan yakni tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden, maka hasil dari kelima 

variabel tersebut dapat dinyatakan reliable secara keseluruhan, karena memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan jika 

pertanyaan pada penulisan tersebut ditanyakan kembali akan menghasilkan 

lebih dari 60% jawaban yang sama pada penulisan ini apabila pertanyaan 

tersebut diujikan ulang ditiap-tiap variabel tersebut. Berikut penulis dapat 

sajikan hasil dari pengujian reliabilitas kelima variabel tersebut yang terdapat 

pada table 4. 4. 
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Tabel 4.4  

Uji Reliabilitas 

Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 
Reliability Statistics 

No Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Keterangan 

1 Tangible 0.925 Reliabel 

2 Reliability 0.888 Reliabel 

3 Responsiveness 0.893 Reliabel 

4 Assurance 0.901 Reliabel 

5 Emphaty 0.945 Reliabel 

  Sumber: Data Diolah 

4. 4. 3 Analisis Tingkat Kepuasan Secara Keseluruhan 

Hipotesis:  

H01 : µ ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan dilihat dari 

seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

Ha1 : µ > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat dari seluruh 

dimensi kualitas pelayanan. 
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Tabel 4. 5 

Analisis Tingkat Kepuasan Uji T Keseluruhan 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

overall 100 -.6427 1.04932 .10493 

   Sumber: Data Diolah 
 

Tabel 4. 6 

Analisis Tingkat Kepuasan Uji T Keseluruhan 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

overall -6.125 99 .000 -.64275 -.8510 -.4345 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4. 5 dan 4. 6, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T secara keseluruhan sebagai berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar -6.125 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari seluruh dimensi kualitas pelayanan.  
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4. 4. 4 Analisis Tingkat Kepuasan Perdimensi 

Pada pembahasan dalam kerangka pemikiran, dimensi yang terdapat dalam 

penelitian ini ada lima, meliputi tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty. Adapun hasil analisis tingkat kepuasan pada masing-

masing dimensi adalah yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 7 

Analisis Tingkat Kepuasan Uji T Perdimensi 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bentuk Fisik 100 -.5400 1.10066 .11007 

Keandalan 100 -.5900 1.18377 .11838 

cepat tanggap 100 -.7200 1.17329 .11733 

Jaminan 100 -.6238 1.13157 .11316 

Empati 100 -.7400 1.17060 .11706 

  Sumber: Data Diolah 

Tabel 4. 8 

Analisis Tingkat Kepuasan Uji T Perdimensi 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Bentuk Fisik -4.906 99 .000 -.54000 -.7584 -.3216 

Keandalan -4.984 99 .000 -.59000 -.8249 -.3551 

cepat tanggap -6.137 99 .000 -.72000 -.9528 -.4872 

Jaminan -5.512 99 .000 -.62375 -.8483 -.3992 

Empati -6.322 99 .000 -.74000 -.9723 -.5077 

  Sumber: Data Diolah 
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4. 4. 4. 1. Tangible 

Hipotesis: 

H02 : µ Tan ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan 

dilihat dari dimensi tangible. 

Ha2 : µ Tan > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat 

dari dimensi tangible. 

Berdasarkan tabel 4. 7 dan 4. 8, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T tiap-tiap dimensi dari dimensi tangible (bentuk fisik) sebagai 

berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar -4.906 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari dimensi tangible.  

4. 4. 4. 2. Reliability 

Hipotesis: 

H03 : µ Rel ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan 

dilihat dari dimensi reliability. 
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Ha3 : µ Rel > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat 

dari dimensi reliability. 

Berdasarkan tabel 4. 7 dan 4. 8, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T tiap-tiap dimensi dari dimensi reliability (keandalan) sebagai 

berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar -4.984 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari dimensi reliability.  

4. 4. 4. 3. Responsiveness 

Hipotesis: 

H04 : µ Res ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan 

dilihat dari dimensi responsiveness. 

Ha4 : µ Res > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat 

dari dimensi responsiveness. 
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Berdasarkan tabel 4. 7 dan 4. 8, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T tiap-tiap dimensi dari dimensi responsiveness (cepat 

tanggap) sebagai berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar -6.137 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari dimensi responsiveness.  

4. 4. 4. 4. Assurance 

Hipotesis: 

H05 : µ Assr ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan 

dilihat dari dimensi assurance. 

Ha5 : µ Assr > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat 

dari dimensi assurance. 

Berdasarkan tabel 4. 7 dan 4. 8, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T tiap-tiap dimensi dari dimensi Assurance (jaminan) sebagai 

berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  
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Pada penelitian ini T test adalah sebesar -5.512 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari dimensi assurance.  

4. 4. 4. 5. Emphaty 

Hipotesis: 

H06 : µ Empt ≤ 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai tidak memuaskan 

dilihat dari  dimensi emphaty. 

Ha6 : µ Empt > 0  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit Marinir Cilandak dinilai memuaskan dilihat 

dari  dimensi emphaty. 

Berdasarkan tabel 4. 7 dan 4. 8, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T tiap-tiap dimensi dari dimensi emphaty (empati) sebagai 

berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar -6.322 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test < T tabel, yang berarti H0 tidak dapat 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 

95% kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak 

dinilai tidak memuaskan dilihat dari dimensi emphaty. 
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Jadi kesimpulan dari analisis tingkat kepuasan secara keseluruhan maupun 

perdimensi pada pasien rawat jalan yang minimal dua kali berobat dan tidak 

sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Marinir Cilandak adalah tidak 

memuaskan. Jika dilihat secara parsial, hal yang paling berpengaruh terhadap 

ketidakpuasan pasien Rumah Sakit Marinir Cilandak adalah dimensi emphaty 

dikarenakan nilai perbedaan rata-rata ketidakpuasan paling tinggi (-0.74000) 

dan dimensi kedua yang harus diperhatikan adalah dimensi responsiveness (-

0.72000). Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pasien 

rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak hal yang menyebabkan 

ketidakpuasan tersebut seperti waktu tunggu yang lama, kurangnya 

komunikasi yang baik antara pasien dengan karyawan rumah sakit, akses 

pelayanannya yang dimulai kurang tepat waktu, pihak rumah sakit 

memberikan tanggapan yang kurang baik terhadap keluhan pasien, 

penyampaian informasi dari pihak rumah sakit kepada para pasien kurang 

cepat dan tepat, serta teratur. 

Namun, banyaknya pasien yang merasa tidak puas belum tentu karena 

kualitas pelayanannya yang kurang baik, tetapi bisa saja mungkin disebabkan 

oleh tingginya ekspektasi pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit Marinir 

Cilandak, Jakarta Selatan.  

Untuk mengetahui apakah  ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh 

harapan yang terlalu tinggi atau persepsi layanan yang terlalu rendah, maka 

peneliti ingin menguji kembali. Teknik pengujian yang dilakukan dengan 
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melihat rata-rata persepsi pasien terhadap layanan. Dengan asumsi, jika 

persepsi layanan Rumah Sakit Marinir Cilandak dipandang baik, maka 

kemungkinan yang terjadi adalah harapan pasien yang terlalu tinggi terhadap 

layanan. Untuk mendukung pengujian tersebut diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

 H0 : µ ≤ 5.5 Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai tidak baik dilihat dari rata-rata 

keseluruhan persepsi. 

Ha : µ > 5.5  Kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Marinir Cilandak dinilai baik dilihat dari rata-rata 

keseluruhan persepsi. 

 

Tabel 4. 9 

Analisis Uji T Rata-Rata Keseluruhan Persepsi 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

overalrataPERSEPSI 100 7.4539 1.13596 .11360 

Sumber: Data diolah 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



Tabel 4. 10 

Analisis Uji T Rata-Rata Keseluruhan Persepsi 

One-Sample Test 

 Test Value = 5.5                                      

 

T Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

overalrataPERSEPSI 17.200 99 .000 1.95386 1.7285 2.1793 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4. 9 dan 4. 10, dengan jumlah responden sebesar 100 

orang, hasil Uji T secara rata-rata keseluruhan persepsi sebagai berikut:  

H0 ditolak jika: T test > T tabel  

Pada penelitian ini T test adalah sebesar 17.200 dan T tabel sebesar 1.66. 

Hasil tersebut menunjukkan T test > T tabel, yang berarti H0 dapat ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% 

kualitas pelayanan pasien rawat jalan Rumah Sakit Marinir Cilandak dinilai 

baik dilihat dari rata-rata keseluruhan persepsi.  

Jadi dengan pengujian ulang oleh peneliti, menunjukkan bahwa pasien 

yang merasa tidak puas tersebut bukan dikarenakan oleh kualitas pelayanan 

yang kurang baik, akan tetapi disebabkan oleh tingginya ekspektasi pasien 

terhadap Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan 
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4. 5 IMPLIKASI MANAJERIAL 

Kepuasan pasien bisa menjadi salah satu indikator untuk mengetahui 

kualitas pelayanan suatu fasilitas. Semakin banyaknya pasien yang puas 

terhadap layanan mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang ada sudah 

baik. Ada lima dimensi dari kualitas pelayanan yang telah dibahas dalam 

penelitian ini, meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty. Pada penelitian ini, masih banyaknya pasien yang tidak puas 

terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Marinir Cilandak.  

Ada beberapa masukan yang diberikan peneliti kepada manajerial, agar 

menjadi pertimbangan Rumah Sakit Marinir Cilandak dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik kepada para pasien, sehingga merasa puas. Hal 

utama yang harus menjadi perhatian manajemen Rumah Sakit Marinir 

Cilandak adalah dimensi emphaty, yaitu dengan cara akses pelayanannya 

dipermudah, antrian pasien tidak terlalu lama, lebih mengutamakan 

kepentingan pasien khususnya yang membutuhkan tindakan cepat, dan 

komunikasi antara pasien dengan pihak rumah sakit berjalan baik dan lancar. 

Dimensi kedua yang harus diperhatikan adalah dimensi responsiveness. 

Mengingat hasil penelitian menyatakan dimensi responsiveness memiiki rata-

rata tingkat ketidakpuasan tertinggi kedua, yaitu dengan cara akses 

pelayanannya dimulai lebih tepat waktu, pihak rumah sakit memberikan 

tanggapan yang baik terhadap keluhan pasien, penyampaian informasi dari 

pihak rumah sakit kepada para pasien lebih cepat dan tepat, serta teratur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

Bab IV, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan pada penulisan 

skripsi ini, antara lain: 

1. Hasil analisis tingkat kepuasan pasien jika dilihat dari keseluruhan dimensi 

yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty, melalui rata-rata ekspektasi pasien terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan adalah 

pihak pasien menaruh ekspektasi yang berlebihan sebelum mendapatkan 

persepsi dari pihak Rumah Sakit Marinir Cilandak, sehingga hal ini 

terlihat bahwa pasien merasa tidak puas dengan keseluruhan dimensi 

kualitas pelayanan Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan setelah 

mendapatkan pelayanan.  

Namun, peneliti melakukan pengujian ulang dengan melihat rata-rata 

persepsi pasien terhadap layanan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah  

ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh harapan yang terlalu tinggi atau 

persepsi layanan yang terlalu rendah. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 

pasien yang merasa tidak puas tersebut bukan dikarenakan oleh kualitas 

pelayanan yang kurang baik, akan tetapi disebabkan oleh tingginya 

ekspektasi pasien terhadap Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan 
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2. Hasil analisis tingkat kepuasan pasien jika dilihat dari tiap-tiap dimensi 

menunjukkan bahwa rata-rata ekspektasi pasien sebelum mendapatkan 

pelayanan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata persepsi yang ada 

pada tiap-tiap dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa pasien merasa tidak 

puas setelah persepsi yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi pasien yang 

berlebihan terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Marinir Cilandak, 

Jakarta Selatan pada tiap-tiap dimensi.  

Dengan pengujian ulang yang dilakukan peneliti dengan melihat rata-rata 

persepsi pasien terhadap layanan, menunjukkan bahwa pasien yang merasa 

tidak puas tersebut bukan dikarenakan oleh kualitas pelayanan yang 

kurang baik, akan tetapi disebabkan oleh tingginya ekspektasi pasien 

terhadap Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan 

 

5. 2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan ketidakpuasan pasien 

terhadap kualitas pelayanan, maka sebagai masukan untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian dengan cara memetakan 

pasien, yaitu pasien yang tidak dikenakan biaya rawat jalan seperti anggota 

TNI, keluarga TNI, maupun yang memiliki askes karena dengan tidak 

adanya pungutan biaya tersebut diharapkan tingkat kepuasan akan berbeda 

jika dibandingkan dengan pasien umum yang dikenakan biaya. 

2. Berdasarkan penelitian ini, bagi pihak Rumah Sakit Marinir Cilandak, 

Jakarta Selatan, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki 
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kualitas layanan khususnya pada dimensi emphaty dan responsiveness. 

Untuk dimensi emphaty dengan cara akses pelayanannya dipermudah, 

antrian atau waktu tunggu pasien tidak terlalu lama, pihak rumah sakit 

lebih mengutamakan kepentingan pasien khususnya yang membutuhkan 

tindakan cepat, dan komunikasi antara pasien dengan pihak rumah sakit 

berjalan baik dan lancar. Serta dimensi responsiveness seperti akses 

pelayanannya dimulai lebih tepat waktu, pihak rumah sakit memberikan 

tanggapan yang baik terhadap keluhan pasien, penyampaian informasi dari 

pihak rumah sakit kepada para pasien lebih cepat dan tepat, serta teratur. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Kuesioner 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KUALITAS 

PELAYANAN RUMAH SAKIT MARINIR CILANDAK, 

JAKARTA SELATAN 

 
Nama saya adalah Siti Chadidjah Maulidya, mahasiswi dari Indonesia Banking 

School (IBS) sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS 

TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN RS. 

MARINIR CILANDAK, JAKARTA SELATAN”. Pada penelitian ini, saya 

menggunakan kuesioner yang terbagi 2 bagian pertanyaan (tingkat kondisi 

layanan saat ini/persepsi pasien dan tingkat harapan/ekspektasi pasien terhadap 

pelayanan yang diberikan). Tujuan dari penyebaran kuesioner ini untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pada RS. Marinir Cilandak, Jakarta 

Selatan yang diberikan selama ini terhadap kepuasan pasien. Terimakasih atas 

waktu dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner ini. 
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Identitas Responden 

Jenis Kelamin        Laki-laki                     Perempuan 

Pendidikan Terakhir 
       SD                               SMP                            SMU 

       Akademi                     PT                               Lain-lain ________ 

Umur Pasien 
       <20                               20-29                          30-39 

       40-49                            >50 

Pekerjaan 

       PNS                             TNI/POLRI              WIRAUSAHA 

       PETANI                     BURUH                     PELAJAR 

       LAIN-LAIN______________ 

Frekuensi Berobat 

Dalam 3 Bulan 

 

______ kali 

 
 
 
Pertanyaan 
Berikut ini daftar pertanyaan mengenai HARAPAN/EKSPEKTASI dan 
KONDISI LAYANAN SAAT INI/PERSEPSI Saudara/i selaku pasien terhadap 
pelayanan RS. Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. 
Petunjuk:  1------------------------------------------------10  
   STS      SS   
 
 
Pengisian dengan angka, untuk 1=sangat tidak setujusampai 
dengan10=sangat setuju 
 

N
O 

PERNYATAAN 
110 1 10 

Ekspektas
i 

Persepsi 

 TANGIBLES (bentuk fisik)   

1 RS. Marinir Cilandak memiliki kenyamanan di ruang  pelayanan dan di ruang  
tunggu 

  

2 Fasilitas fisik di RS. Marinir Cilandak menarik secara visual/memadai (seperti: 
gedung, tempat parkir dan kamar kecil) 

  

3 Tenaga medis dan karyawan di RS. Marinir Cilandak  berpenampilan rapi, sopan 
dan keserasian seragam dalam menjalankan tugasnya 

  

4 Peralatan medis yang digunakan oleh RS. Marinir Cilandak bersih dan steril   
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 RELIABILITY (keandalan)   
5 Prosedur pelayanan RS. Marinir Cilandak tidak berbelit-belit   
6 Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh RS. 

Marinir Cilandak melayani  sesuai dengan prosedur  
  

7 Kegiatan administrasi RS. Marinir Cilandak teratur dan professional   
8 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak memberi pelayanan yang 

memuaskan sesuai dengan kebutuhan pasien 
  

9 RS. Marinir Cilandak menepati janjinya untuk melakukan sesuatu pada waktu 
tertentu 

  

 RESPONSIVENESS (cepat tanggap)   
10 Pelayanan RS. Marinir Cilandak dimulai tepat waktu   
11 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak memberikan tanggapan yang 

baik dan cepat terhadap keluhan pasiennya 
  

12 Prosedur penyampaian informasi dari RS. Marinir Cilandak secara cepat dan tepat   
13 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak selalu cepat dan teratur   

 ASSURANCE (jaminan)   
14 RS. Marinir Cilandak memberikan  jaminan apabila terjadi kesalahan pada hasil 

kinerja tenaga medis dan karyawan 
  

15 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak memiliki sifat sopan, ramah, 
jujur dan dapat dipercaya 

  

16 Penarikan tarif biaya pada RS. Marinir Cilandak sesuai dengan kualitas pelayanan 
yang diterima para pasien  

  

17 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak mempunyai kemampuan, 
pengetahuan yang luas dan kecakapan dalam  menjalankan tugasnya 

  

 EMPHATY (empati)   
18 RS. Marinir Cilandak memberikan kemudahan pelayanan dalam akses pelayanan 

kesehatan 
  

19 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak tidak membiarkan pasien 
menunggu antrian terlalu lama 

  

20 Tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak memberikan perhatian yang 
baik kepada pasien 

  

21 RS. Marinir Cilandak mengutamakan kepentingan pasien   
22 Komunikasi pasien dengan tenaga medis dan karyawan RS. Marinir Cilandak 

berjalan baik dan lancer 
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Lampiran 2  Pre-Test 
 

Tangible 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 62.544 

df 6.000 

Sig. .000 

 
 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

TanP1 .869 

TanP2 .877 

TanP3 .877 

TanP4 .825 

Undefined error #11401 - Cannot open text file 

"C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.885 4 
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Reliability 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 91.307 

df 10.000 

Sig. .000 

 
 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

RelP5 .845 

RelP6 .808 

RelP7 .914 

RelP8 .849 

RelP9 .865 

Undefined error #11401 - Cannot open text file 

"C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 5 
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Responsiveness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69.338 

df 6.000 

Sig. .000 

 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

ResP10 .808 

ResP11 .841 

ResP12 .935 

ResP13 .908 

Undefined error #11401 - Cannot open text file 

"C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.894 4 

 
 

Assurance 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 71.677 

Df 6.000 

Sig. .000 
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Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

AssrP14 .766 

AssrP15 .918 

AssrP16 .924 

AssrP17 .886 

Undefined error #11401 - Cannot open text file "C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.888 4 

 
Emphaty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 108.525 

df 10.000 

Sig. .000 
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Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

EmptP18 .580 

EmptP19 .901 

EmptP20 .907 

EmptP21 .956 

EmptP22 .869 

Undefined error #11401 - Cannot open text file "C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 5 
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Lampiran 3 Analisis Validitas dan Reliabilitas 
 

Tangible 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .767 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 352.120 

Df 6.000 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  TanE1 TanE2 TanE3 TanE4 

Anti-image Covariance TanE1 .167 -.133 -.043 -.007 

TanE2 -.133 .171 -.021 -.025 

TanE3 -.043 -.021 .268 -.181 

TanE4 -.007 -.025 -.181 .327 

Anti-image Correlation TanE1 .735
a
 -.785 -.203 -.028 

TanE2 -.785 .740
a
 -.099 -.104 

TanE3 -.203 -.099 .803
a
 -.613 

TanE4 -.028 -.104 -.613 .802
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.271 81.764 81.764 3.271 81.764 81.764 

2 .454 11.352 93.117    

3 .181 4.523 97.640    

4 .094 2.360 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

TanE1 .920 

TanE2 .918 

TanE3 .908 

TanE4 .870 

Undefined error #11401 - Cannot open text file 

"C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 4 
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Reliability 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .759 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 369.350 

Df 10.000 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  RelE5 RelE6 RelE7 RelE8 RelE9 

Anti-image Covariance RelE5 .340 -.158 -.092 -.033 .012 

RelE6 -.158 .298 -.141 .031 -.040 

RelE7 -.092 -.141 .341 -.039 .001 

RelE8 -.033 .031 -.039 .212 -.177 

RelE9 .012 -.040 .001 -.177 .214 

Anti-image Correlation RelE5 .829
a
 -.495 -.269 -.123 .046 

RelE6 -.495 .777
a
 -.441 .125 -.159 

RelE7 -.269 -.441 .854
a
 -.147 .002 

RelE8 -.123 .125 -.147 .675
a
 -.831 

RelE9 .046 -.159 .002 -.831 .682
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.476 69.514 69.514 3.476 69.514 69.514 

2 .930 18.591 88.105    

3 .268 5.364 93.469    

4 .214 4.271 97.740    

5 .113 2.260 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

RelE5 .843 

RelE6 .849 

RelE7 .861 

RelE8 .807 

RelE9 .807 

Undefined error #11401 - Cannot open 

text file "C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err

": N 

a. 1 components extracted. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.888 5 
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Responsiveness 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 260.919 

Df 6.000 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  ResE10 ResE11 ResE12 ResE13 

Anti-image Covariance ResE10 .613 -.121 -.054 -.021 

ResE11 -.121 .343 -.108 -.063 

ResE12 -.054 -.108 .228 -.155 

ResE13 -.021 -.063 -.155 .274 

Anti-image Correlation ResE10 .913
a
 -.264 -.143 -.052 

ResE11 -.264 .852
a
 -.386 -.206 

ResE12 -.143 -.386 .749
a
 -.619 

ResE13 -.052 -.206 -.619 .782
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.047 76.176 76.176 3.047 76.176 76.176 

2 .535 13.374 89.550    

3 .267 6.677 96.227    

4 .151 3.773 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

ResE10 .757 

ResE11 .897 

ResE12 .926 

ResE13 .901 

Undefined error #11401 - Cannot open text 

file "C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 4 

 

 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



Assurance 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .837 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 244.635 

Df 6.000 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  AssrE14 AssrE15 AssrE16 AssrE17 

Anti-image Covariance AssrE14 .480 -.086 -.038 -.137 

AssrE15 -.086 .367 -.135 -.098 

AssrE16 -.038 -.135 .349 -.135 

AssrE17 -.137 -.098 -.135 .312 

Anti-image Correlation AssrE14 .878
a
 -.205 -.092 -.353 

AssrE15 -.205 .847
a
 -.378 -.291 

AssrE16 -.092 -.378 .824
a
 -.411 

AssrE17 -.353 -.291 -.411 .809
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.091 77.282 77.282 3.091 77.282 77.282 

2 .412 10.306 87.588    

3 .271 6.774 94.362    

4 .226 5.638 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

AssrE14 .832 

AssrE15 .886 

AssrE16 .887 

AssrE17 .909 

Undefined error #11401 - Cannot open text file 

"C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.901 4 
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Emphaty 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .902 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 496.908 

Df 10.000 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  EmptE18 EmptE19 EmptE20 EmptE21 EmptE22 

Anti-image Covariance EmptE18 .210 -.036 -.022 -.081 -.036 

EmptE19 -.036 .455 -.061 -.025 -.022 

EmptE20 -.022 -.061 .181 -.067 -.062 

EmptE21 -.081 -.025 -.067 .136 -.048 

EmptE22 -.036 -.022 -.062 -.048 .251 

Anti-image Correlation EmptE18 .901
a
 -.117 -.112 -.479 -.158 

EmptE19 -.117 .963
a
 -.213 -.099 -.067 

EmptE20 -.112 -.213 .891
a
 -.425 -.291 

EmptE21 -.479 -.099 -.425 .850
a
 -.258 

EmptE22 -.158 -.067 -.291 -.258 .932
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.134 82.676 82.676 4.134 82.676 82.676 

2 .395 7.903 90.579    

3 .210 4.191 94.770    

4 .163 3.256 98.027    

5 .099 1.973 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 
 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

EmptE18 .922 

EmptE19 .820 

EmptE20 .938 

EmptE21 .951 

EmptE22 .910 

Undefined error #11401 - Cannot open text 

file "C:\Program 

Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 

a. 1 components extracted. 

 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.945 5 
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LAMPIRAN 3  T-TEST 
 
 

Uji T Keseluruhan 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

overall 100 -.6427 1.04932 .10493 

 
 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

overall -6.125 99 .000 -.64275 -.8510 -.4345 

 
 
 

 
Uji T Perdimensi 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bentuk Fisik 100 -.5400 1.10066 .11007 

Keandalan 100 -.5900 1.18377 .11838 

cepat tanggap 100 -.7200 1.17329 .11733 

Jaminan 100 -.6238 1.13157 .11316 

empati 100 -.7400 1.17060 .11706 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Bentuk Fisik -4.906 99 .000 -.54000 -.7584 -.3216 

Keandalan -4.984 99 .000 -.59000 -.8249 -.3551 

cepat tanggap -6.137 99 .000 -.72000 -.9528 -.4872 

Jaminan -5.512 99 .000 -.62375 -.8483 -.3992 

empati -6.322 99 .000 -.74000 -.9723 -.5077 

 
 

 
 

Uji T Rata-Rata Keseluruhan Persepsi 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

overalrataPERSEPSI 100 7.4539 1.13596 .11360 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 5.5                                      

 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

overalrataPERSEPSI 17.200 99 .000 1.95386 1.7285 2.1793 
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RIWAYAT HIDUP   

         
 

I. JATI DIRI 

 

Nama Lengkap  : Siti Chadidjah Maulidya 

Nama Panggilan  : Lidya 

NIM    : 2004 11 003 

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 07 Desember 1984 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Agama    : Islam 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Alamat Rumah  : Jl. Margasatwa Raya No.120 rt014 rw02 

Pondok 

Labu, Jakarta-Selatan 12450 INDONESIA 

Telepon Rumah  : 021-99942341 

Telepon Selluler  : 0813-80244225 

Alamat Email   : sitichadidjahmaulidya@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., Siti Chadidjah Maulidya, Ma.-IBS, 2010



II. PENDIDIKAN FORMAL 

 

September 2004 – Maret 2010 : Indonesia Banking School, Fakultas  

       Ekonomi Jurusan Manajemen Pemasaran,  

       Kemang, Jakarta-Selatan 

Agustus 2003 – Mei 2004  : HIBT (Hertfordshire International     

       Business and Technology) University Of  

       Hertfordshire, United  Kingdom 

July 2003 – Agustus 2003  : FMUI (Faculty Medical University Of  

    Indonesia), Salemba, Jakarta-Pusat 

Juni 2000 – Mei 200   : SMU N 3, Setiabudi, Jakarta-Selatan 

Juli 1997 – Mei 2000   : SLTP N 13, Jakarta-Selatan 

Juli 1990 – Mei 1997   : SDs.Muhammadiyah 5, Jakarta-Selatan 

Juli 1988 – Mei 1990     : TK. Aisyiyah Muhammadiyah, Jakarta- 

       Selatan 

  

 

 

III. PENDIDIKAN NON FORMAL 

 

 TBI     (English Course) 

 Quantum   (Bimbingan Belajar) 

 SSC      (Bimbingan Belajar) 

 EEP    (English Course) 

 VISI    (Bimbingan Belajar) 

 CCF    (Centre Culture France)  

 English Course  (Private) 
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IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

TEKNIS/FUNGSIONAL 

 

2008 : Pelatihan Letter of Credit di IBS 

2006 :  Pelatihan Customer Service Excellence di  IBS 

2006 :  Pelatihan Basic Treasury di IBS 

2006 :  Pelatihan Credit Analysis di IBS 

2005 :  Pelatihan Service Excellence di IBS 

 

V. PENGALAMAN KERJA 

 

2010 : PT. Platon Niaga Berjangka (Bursa Efek 

   Indonesia) 

2009 : Perusahaan Pengadaan Barang Cetakan 

2008 : Program Magang di Bank Mandiri, Cabang 

   Roxy  

2005 : Program Magang di BPR Bandung 

 

 

VI. PENGALAMAN ORGANISASI 

 

2002  : Bendahara Club Mobil [‘GeLiTz”] 

2001  : Bendahara OSIS SMU N 3, Setiabudi, Jakarta 
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