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ABSTRACT
Customer satisfaction is one element that is very important for
customers to consume a service. Consumer satisfaction is a requirement that
must be met to be able successful companies create and retain customers. If the
customer is not satisfied then it is very likely the patient will be moved to other
health care providers. The purpose of this study was to determine the effect of
service quality, price and facilities to client satisfaction RSIA Andhika Jakarta
partially or simultaneously.
The samples used in this study were 100 respondents to the sampling
technique using a non-probability sampling. Mechanical analysis of this study
using multiple linear regression analysis.
The results showed that the quality of service and price effect on patient
satisfaction RSIA Andhika Jakarta, while facility did not significantly influence
patient satisfaction RSIA Andhika Jakarta. Results of research on the data visible
F count 13.745 or greater than the F table value of 2.70 which means that there
are three independent variables influence of quality of service (X1), price (X2)
and facilities (X3). It reinforced the value of the probability p-value
(significance) of 0.000 or less than the tolerance value alpha of 0.05 (5%).
Therefore, based on these results reject Ho and accept Ha stating there is
significant influence between quality of service (X1), price (X2) and facilities
(X3).

Keywords: service quality, price, facilities, consumer satisfaction
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat, baik bisnis yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. Untuk dapat
memperoleh keunggulan dalam persaingan tersebut maka setiap perusahaaan
harus mampu memenuhi kepuasan pelanggannya, dengan strategi yang sesuai
dengan jasa yang ia tawarkan. Adapun kepuasan pelanggan dapat dipenuhi
perusahaan salah satunya melalui pelayanannya. Dengan demikian setiap
perusahaan harus mampu memenuhi kepuasan konsumen melalui kualitas
pelayanan yang diberikan.
Dewasa ini sektor jasa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat,
seperti yang terjadi pada industri jasa Perhotelan, Asuransi, Perbankan,
Penerbangan, Pariwisata dan Telekomunikasi. Demikian pula pada industri jasa
kesehatan, apakah itu Rumah Sakit maupun Puskesmas, agar usaha tersebut bisa
hidup dan berkembang diperlukan pengetahuan tentang pelayanan pasien yang
baik.
Di Indonesia, dunia kesehatan mengalami perkembangan yang sangat
signifikan dan memiliki prospek yang cukup bagus. Sehingga kondisi seperti ini
membuat persaingan menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu setiap
perusahaan yang bergerak dalam industri jasa kesehatan harus mampu
menggunakan berbagai cara agar dapat menarik pelanggan melalui kualitas
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pelayanannya.
Industri jasa kesehatan bukan hanya mengenai masalah penyembuhan
terhadap suatu penyakit namun juga fokus terhadap tindakan pencegahan
penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik
lagi. Maraknya penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan
masyarakat di Indonesia akan sulit diatasi apabila masyarakat dan penyedia jasa
kesehatan hanya fokus pada penyembuhan penyakit daripada upaya menjaga
kesehatan dan penanggulangan/pencegahan penyakit. Karena itu perlu dilakukan
tindakan yang mengutamakan pencegahan sebagai perwujudan semangat
mencegah lebih baik daripada mengobati.
Semakin

tingginya

tingkat

pendidikan

masyarakat

menyebabkan

masyarakat semakin sadar akan pentingnya kualitas. Masyarakat cenderung
menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat. Hal ini menimbulkan
persaingan yang semakin ketat bukan hanya antara sesama rumah sakit namun
juga dengan puskesmas dan klinik klinik kesehatan di kota-kota maupun di
daerah yang semakin banyak jumlahnya. Banyak penyedia jasa kesehatan yang
menyadari hal tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus mewujudkan
kepuasan pelanggan tersebut dalam berbagai strategi agar dapat mempertahankan
pelanggan.
Sebagai pelayanan kesehatan masyarakat umum, Rumah Sakit memiliki
masalah utama yaitu mengenai pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai
harapan pasien atau tidak. Oleh karena itu, pihak Rumah Sakit dituntut untuk
selalu menjaga kepercayaan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanannya.
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Azwar (2010) mengatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada
tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan yang diselenggarakan yang di satu
pihak dapat memuaskan para pengguna jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik profesi serta standar yang telah
ditetapkan. Menurut Tjiptono dan Chandra (2005) kualitas layanan adalah ukuran
seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi
pelanggan.
Pihak rumah sakit perlu memberikan pelayanan sesuai dengan yang
diharapkan pasien, dengan pelayanan yang sesuai maka harapan pasien terhadap
pelayanan suatu jasa dapat terpenuhi atau bahkan melebihi harapannya, sehingga
menimbulkan kepuasan dalam diri pasien. Rumah Sakit perlu mengetahui
bagaimana cara melayani pasien yang efektif dan cepat. Pelayanan jasa telah
berorientasi pada pasien karena ukuran persepsi kualitas bukan berada pada
pandangan penyedia jasa kesehatan namun terletak pada diri pasien. Apabila
pelayanan yang diterima oleh pasien sesuai dengan yang di harapkan maka
pelayanan tersebut dapat dikatakan baik. Dalam mencapai tujuan pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan pasien maka perlu diperhatikan hal yang berperan
penting dalam menentukan persepsi kualitas pasien antara lain meliputi fasilitas,
peranan dokter , tenaga medis dan perawat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen,
Rumah Sakit juga perlu memikirkan tentang harga pelayanannya. Harga yang
ditetapkan haruslah tepat atau sesuai di mata konsumen, karena harga yang tidak
sesuai atau terlalu mahal malah justru akan membuat konsumen pindah ke
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pelayanan kesehatan lain. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas
produk / jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat–
manfaat karena memiliki atau menggunakan produk / jasa tersebut (Kotler &
Amstrong. 2008).
Selain kualitas layanan dan harga, hal yang tidak kalah penting agar jasa
dapat disampaikan dengan baik oleh Rumah Sakit yaitu keberadaan fasilitas
penunjang pelayanan kesehatan. Menurut Zakiah Dradjat (2012), fasilitas adalah
segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam
rangka mencapai suatu tujuan. Keberadaan fasilitas seperti kotak saran dan
keluhan akan membantu Rumah Sakit dalam memperoleh informasi mengenai
hal-hal apa saja yang diinginkan dan menjadi kebutuhan pelanggan.
Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit juga perlu dilakukan
untuk mencegah munculnya hambatan dalam pemberian pelayanan kesehatan
yang berkualitas. Peningkatan sarana dan prasarana diharapkan rumah sakit
mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis di lapangan yang dihadapi oleh
pasien dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
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Kepuasan pelanggan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi pelanggan
dalam mengkonsumsi suatu jasa. Kepuasan konsumen merupakan syarat yang harus di penuhi
perusahaan agar mampu sukses menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Apabila
pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali
mengggunakan jasa yang sama. Namun apabila pelanggan tidak merasa puas maka sangat
mungkin pasien akan pindah ke penyedia layanan kesehatan lain. Selain itu pelanggan juga
mungkin akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain yang justru dapat menimbulkan
citra buruk di mata pelanggan.
Rumah Sakit

memiliki peranan penting yaitu mendukung tercapainya tujuan

pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Rumah Sakit agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat
2015.
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta merupakan rumah sakit yang memiliki visi
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, didukung rasa kekeluargaan, keramahan dan
kenyamanan. Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta berlokasi di Jl. Warung Sila 8 Rt
004/06, Jakarta Selatan 12630 DKI Jakarta.
Adapun tingkat kualitas pelayanan, harga dan fasilitas di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika jakarta saat ini sudah dapat dikatakan baik. Dilihat dari segi kualitas pelayanan, kini
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta kini telah menerapkan sistem online dari segi
administrasi. Sedangkan untuk harga, bila membandingkan harga vaksinansi anjuran pemerintah
dengan rumah sakit ibu dan anak lainnya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta jauh lebih
murah. Meninjau dari segi fasilitas, Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta saat ini memiliki
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ruang senam ibu hamil, ruang konseling dan pijat bayi serta arena bermain anak yang tidak
dimiliki oleh rumah sakit ibu dan anak lainnya yang berada di wilayah tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Ibu Dan Anak Andika Jakarta”

1.2

Rumusan Masalah
Pada bisnis jasa kesehatan, Rumah Sakit dituntut untuk secara konsisten melakukan

pelayanan yang berkualitas agar pasien merasa tertarik dan tidak berpindah ke Rumah Sakit lain
karena merasa puas telah menggunakan jasa yang di berikan Rumah Sakit. Berdasarkan uraian
dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pasien rawat jalan pada
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan pasien rawat jalan pada Rumah Sakit Ibu
dan Anak Andika Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien rawat jalan pada Rumah Sakit Ibu
dan Anak Andika Jakarta?

1.3

Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi ruang lingkup sebagai berikut :
1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan
sebagai bahan masukan dalam penyusunan karya ilmiah. Pada penelitian ini,
difokuskan kajiannya hanya pada kualitas pelayanan, harga dan fasilitas Rumah Sakit
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Ibu dan Anak Andika Jakarta dan pengaruhnya terhadap kepuasan pasien rawat jalan.
Menurut Moison, Walter dan White (dalam Haryanti, 2000) kualitas pelayanan, harga
dan fasilitas merupakan aspek cukup penting dalam penentuan kepuasan pasien.
Seperti kualitas pelayanan, kepuasan muncul dari kesan pertama terhadap kualitas
pelayanan yang didapatkan. Harga (biaya) yang dikeluarkan dipersepsikan sesuai
dengan kesetaraan terhadap kepuasan pasien. Dan fasilitas yang baik dapat menarik
perhatian konsumen dan menentukan tingkat kepuasan pasien. Alasan diambilnya
sampel pasien rawat jalan sebab jumlah pasien rawat jalan lebih banyak dan lebih
memiliki pengalaman lebih sering dalam menggunakan pelayanan dan fasilitas pada
rumah sakit.
2. Pemilihan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta karena Rumah Sakit Ibu dan
Anak Andika Jakarta merupakan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang cukup memadai
bagi kalangan menengah ke bawah serta berada di tempat yang cukup ramai sehingga
cukup mudah diteliti.
Segmen pasien menengah ke bawah yang diambil dalam penelitian ini dipengaruhi
juga oleh harga pada pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andhika Jakarta ini.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pasien pada Rumah
Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta ?
2. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika Jakarta?
3. Menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Ibu dan
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Anak Andika Jakarta?
4. Menganalisis variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan
pasien rawat jalan Ibu dan Anak Andika Jakarta.
1.5

Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak yang berkaitan yaitu :
1. Bagi Rumah Sakit, dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan
untuk mengadakan evaluasi bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta dalam
meningkatkan kepuasan pasien.
2. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang akan mengadakan
penelitian lebih mendalam tentang kepuasan pasien dan fektor-faktor yang
mempengaruhinya di bidang jasa Rumah Sakit.
3. Bagi konsumen dan pembaca, Sebagai sumbangan pustaka dan bahan tambahan
pengetahuan mengenai kegiatan pemasaran khususnya tentang kepuasan pasien.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Pemasaran
Aktivitas pemasaran sangat penting artinya untuk mencapai tujuan perusahaan, karena

aktivitas pemasaran diarahkan untuk mengetahuii dan memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan. Adapun pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah sebuah
proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan
jasa yang bernilai dengan orang lain.
Menurut Djaslim Saladin (2006) istilah pemasaran dapat diartikan sebagai suatu sistem
total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan
mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar serta
tujuan perusahaan.
Kegiatan pemasaran harus dapat memuaskan konsumennya sehingga konsumen
mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap perusahaan, di mana hal ini adalah kunci
sukses untuk mencapai kepuasan konsumen.
2.2

Jasa
Menurut Philip Kotler (2002), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak berwujud dan

tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu
produk fisik.
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Sedangkan Fandy Tjiptono (2005) mendefinisikan jasa sebagai tindakan atau perbuatan
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible
(tidak berwujud fisik) dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu.
Berdasarkan definisi jasa di atas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa jasa
pada dasarnya tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, terdapat interakasi antara
penyedia jasa dengan pengguna jasa, serta dapat memberikan kepuasan konsumen yang untuk
memenuhinya terkadang memerlukan adanya penggunaan benda nyata yang berwujud.
Menurut Tjiptono (2005), jasa memiliki karakteristik unik untuk membedakannya dengan
barang-barang, yaitu :
1. Intangibility (tidak berwujud)
Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda,
maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja
(performance) atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,
didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.
2. Insperability (tidak dapat dipisahkan)
Barang biasanya diprodiksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa pada
umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada
waktu dan tempat yang sama.
3. Variability (berubah-ubah)
Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya
banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan dan di mana
jasa tersebut diproduksi.
4. Perishability (kurangnya daya tahan)
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Perishability berarti jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila permintaan
bersifat konsisten, kondisi ini tidak menjadi masalah, karena staf dan penyedia jasa
bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan.
5. Lack of ownership
Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada
pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat
produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya.
Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses
personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar hotel,
bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan).
Maka dapat disimpulkan bahwa jasa memiliki karakter, di antaranya adalah tidak
berwujud karena tidak dapat dirasakan seperti halnya benda yang dapat disentuh, jasa tidak dapat
dipisahkan karena produksi dan konsumsi pada saat yang bersamaan, jasa bervariasi tergantung
dari siapa, kapan dan di mana jasa tersebut dilakukan, jasa tidak bertahan lama, oleh karena itu
jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di lain waktu, berbeda dengan barang, jasa memiliki
jangka waktu kepemilikan yang terbatas.
2.3

Kualitas
Kualitas memiliki definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tidak ada definisi

tentang kualitas yang diterima secara universal. Banayk pakar di bidang kualitas yang telah
mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.
Yamit (2005) membuat definisi kualitas yang lebih luas jangkauannya yaitu “kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas
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bukan hanya menekankan pada aspek akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas
manusia, kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang
berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas”.
Sedangkan secara objektif kualitas menurut Yamit (2005), kualitas adalah suatu standar
khusus di mana kemampuannya (availability), kinerja (performance), keandalannya (reliabillity),
kemudahan pemeliharaannya (maintanability) serta karakteristiknya dapat diukur.
Dari beberapa pengertian kualitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
merupakan usaha memenuhi atau melebihi harapan yang mencakup produk, jasa, manusia,
proses dan lingkungan.
2.3.1 Konsep Kualitas Pelayanan Jasa
Dalam industri jasa kesehatan, kualitas pelayanan merupakan salah satu strategi bisnis
yang ditekankan pada pemenuhan keinginan konsumen. Di sisi lain, kinerja perusahaan dan
kepuasan konsumen merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Kinerja berpengaruh
langsung terhadap kepuasan konsumen. Oleh karena itu suatu unit bisnis diharapkan dapat
meningkatkan kinerjanya, dimulai dengan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan yang
diperoleh konsumen. Menurut Tjiptono dan Chandra (2005) kualitas layanan adalah ukuran
seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.
Ada dua faktor utama mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan (expected
service) dan jasa yang dirasakan (perceived service), (Parasuraman , et al., 1985). Tjiptono
(2004) juga menyatakan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Implikasi
baik buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan
pelanggannya secara konsisten.
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Untuk dapat mengelola produk atau jasa dengan berkualitas, maka perusahaan harus
memperhatikan lima kesenjangan yang berkaitan dengan sebab kegagalan perusahaan. Menurut
Rambat Lupiyoadi (2006), ada lima kesenjangan yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi
mengenai kualitas pelayanan, yaitu :
1. Gap persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut
pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa.
Kesenjangan ini terjadi karena kurang orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan
yang tidak memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak
manajemen dan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai,
serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen.

2. Gap spesifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai
harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan ini terjadi antara
lain: karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi
mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas dan tidak adanya
penyusunan tujuan.
3. Gap penyampaian pelayanan, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan
penyampaian jasa (service delivery) dan teamwork. Kesenjangan ini terutama
disebabkan oleh faktor-faktor konflik peran, kesesuaian pegawai dengan tugas yang
harus dikerjakannya, kesesuaian teknologi yang digunakan pegawai, sistem
pengendalian dari atasan, kontrol yang dirasakan (perceived control), kerjasama
sekelompok (teamwork).
4. Gap komunikasi pemasaran, yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan
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komunikasi

eksternal.

Ekspektasi

pelanggan

mengenai

kualitas

pelayanan

dipengaruhi pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran.
5. Gap dalam pelayanan yang dirasakan, yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang
dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka
perusahaan akan memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila yang diterima
lebih renddah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan menimbulkan
permasalahan bagi perusahaan.

2.4

Harga

2.4.1 Pengertian Harga
Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas produk / jasa, atau jumlah dari nilai
yang ditukar konsumen atas manfaat–manfaat karena memiliki atau menggunakan produk / jasa
tersebut (Kotler & Amstrong. 2001). Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran
yang memberikan pendapatan bagi organisasi (Tjiptono, 2004).
Sedangkan menurut Basu swastha (2007) Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa
barang kalau mungkin) yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang
beserta pelayanannya.
Biasanya para pemasar menetapkan harga untuk kombinasi antara:
a. Barang/jasa spesifik yang menjadi obyek transaksi
b. Sejumlah layanan pelengkap
c. Manfaat pemuasan kebutuhan yang diberikan produk bersangkutan
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah
sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat
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dari produk yang dibeli tersebut.

2.4.2 Konsep Harga
Harga adalah sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (nonmoneter)
yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa.
Utilitas merupakan atribut atau faktor yang berpotensi memuasakan kebutuhan dan keinginan
tertentu.
Terdapat 5 jenis pokok utilitas, yaitu:
1. Utilitas bentuk (Form Utility)
Berhubungan dengan proses produksi/konversi, yaitu perubahan fisik atau kimiawiyang
membuat suatu produk menjadi lebih bernilai.
Contoh: bahan bangunan yang diolah sedemikian rupa menjadi rumah oleh arsitek ,
pengembang dan pihak terkait lainnya.
2. Utilitas Tempat (Place Utility)
Terbentuk jika produk tersedia di lokasi-lokasi tempat konsumen ingin membelinya. Contoh:
Sepatu Reebok akan memiliki utilitas tempat apabila sudah dikirim dari pabrik ke gerai ritel
seperti mal / toserba.
3. Utilitas Waktu (Time Utility)
Tercipta apabila suatu produk tersedia saat dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. Contoh
kartu natal dan tahu baru bisa saja diproduksi di bulan Mei namun belum dipasarkan hingga
akhir November atau awal Desember.Dengan menyimpan kartu natal dan tahun baru hingga
saat dibutuhkan, pemasar telah menciptakan utilitas waktu.
4. Utilitas Informasi (Information Utility)
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Dengan jalan menginformasikan calon pembeli mengenai keberadaan atau ketersediaan suatu
produk. Bila kosumen belum mengetahui keberadaan suatu produk dan tempat penjualannya,
maka produk bersangkutan blom ada nilainya. Salah satu bentuk utilitas informasi adalah
utilitas citra (image utility) yakni berupa nilai emosional / psikologis yang diasosiasikan
dengan produk / merek tertentu . Utilitas citra bisa dijumpai pada produk-produk prestisius
seperti universitas terkemuka, jasa penerbangan terkenal, butik dan galeri terkemuka.
5. Utilitas Kepemilikan (Ownership Utility)
Tercipta jika terjadi transfer kepemilikan atau hak milik atau suatu produk dari produsen ke
konsumen.
Pendeknya berbagai benefit yang dimiliki oleh suatu produk jasa harus dibandingkan
dengan berbagai biaya (pengorbanan) yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi layanan jasa
tersebut. Dalam berbagai situasi, konsumen dihadapkan pada berbagai pertimbangan mengenai
apa yang akan mereka dapatkan dengan harga sekian apabila mengkonsumsi layanan jasa
tersebut.
Konsumen sangat tergantung pada harga sebagai indikator kualitas sebuah produk terutama
pada waktu mereka harus membuat keputusan beli sedangkan informasi yang dimilki tidak
lengkap. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas produk
berubah-ubah seiring perubahan
yang terjadi pada harga. Konsep yang lain menunjukkan apabila harga sebuah barang yang dibeli
konsumen dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka dapat dikatakan bahwa penjualan
total perusahaan akan berada pada tingkat yang memuaskan, diukur dalam nilai rupiah, sehingga
dapat menciptakan langganan. Dalam harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk
membedakan

penawarannyta

dari

para

pesaing.

Sehingga
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dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi differensiasi barang dalam pemasaran. (Basu
Swastha, 2007).

2.4.3 Tujuan Penetapan Harga
Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering memilih
harga yang lebih tinggi diantara 2 barang karena mereka melihat adanya perbedaan. Apabila
harga lebih tinggi, orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. Konsumen
sering pula menggunakan harga sebagai kriteria utama dalam menentukan nilainya. Barang
dengan harga tinggi biasanya dianggap superior dan barang yang mempunyai harga rendah
dianggap inferior (rendah tingkatannya) (Basu Swastha, 2007).
Penetapan harga jasa penting karena terkait dengan pendapatan, citra, kualitas, distribusi
dan lain-lain. Keputusan penetapan harga juga sedemikian penting dalam menentukan seberapa
jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen, dan juga dalam proses membangun citra.
Penetapan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas (Lupiyoadi, 2013).
Menurut Tjiptono (2008), tujuan umum penetapan harga adalah untuk mendukung
strategi bauran pemasaran secara keseluruhan. Ada tiga kategori tujuan spesifik penetapan harga
jasa, yakni :
1. Tujuan berorientasi pendapatan
a. Mengejar profit :
1. Menghasilkan surplus sebesar mungkin
2. Mencapai tingkat target spesifik, tetapi tidak berusaha memaksimalkan laba
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b. Menutup biaya :
1. Menutup biaya teralokasi secara penuh (termasuk biaya overhead institusional)
2. Menutup biaya penyediaan satu kategori jasa atau produk tertentu (setelah
dikurangi biaya overhead institusional dan segala macam hibah spesifik).
3. Menutup biaya penjualan inkremental kepada satu pelanggan ekstra.
2. Tujuan berorientasi kapasitas
Yaitu dengan mengubah harga sepanjang waktu untuk memastikan bahwa permintaan sesuai
dengan penawaran yang tersedia pada waktu tertentu.
3. Tujuan berorientasi pelanggan
a. Memaksimumkan permintaan (apabila kapasitasnya tidak terbatas) dalam rangka
mencapai tingkat pendapatan minimum tertentu.
b. Menetapkan harga sesuai dengan perbedaan kemampuan membayar berbagai segmen
pasar yang menjadi target pemasaran organisasi.
c. Menawarkan metode pembayaran (termasuk fasilitas kredit) yang bisa meningkatkan
kemungkinan membeli.
2.4.4 Faktor Pertimbangan dalam Penetapan Harga
Menurut Kotler & Amstrong (2008) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam
menetapkan harga di bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Fakor internal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga, meliputi :
a. Sasaran pemasaran
b. Strategi bauran pemasaran
c. Biaya
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d. Pertimbangan organisasi
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga, meliputi:
a. Pasar dan permintaan
b. Biaya harga dan tawaran pesaing
c. Faktor-faktor eksternal yang lain

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2013) penetapan harga perlu dijabarkan ke dalam program
penetapan harga jasa dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
1. Elastisitas permintaan
Efektivitas program penetapan harga tergantung pada dampak perubahan harga terhadap
permintaan, karena itu perubahan unit penjualan sebagai akibat perubahan harga perlu diketahui.
Namun, perubahan harga memiliki dampak ganda terhadap penerimaan penjualan perusahaan,
yaitu perubahan unit penjualan dan perubahan penerimaan per unit. Jadi, manajer jangan hanya
berfokus pada sensitivitas harga di pasar, namun juga mempertimbangkan dampak perubahan
harga terhadap pendapatan total.
2. Faktor persaingan
Reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor penting yang perlu
dipertimbangkan setiap perusahaan.
3. Faktor biaya
Struktur biaya perusahaan ( biaya tetap dan biaya variabel ) merupakan faktor pokok yang
menentukan batas bawah harga.
4. Faktor lini produk
Perusahaan bisa menambah lini produknya dalam rangka memperluas served market dengan
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cara perluasan lini dalam bentuk vertikal (vertical extension) dan perluasan horizontal.
5. Faktor pertimbangan lain
Faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam rangka merancang program
penetapan harga antara lain :
a. Lingkungan politik dan hukum, misalnya regulasi, perpajakan, perlindungan konsumen.
b. Lingkungan internasional, di antaranya lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya,
sumber daya alam dan teknologi dalam konteks global.
Basu Swastha (2007) mengatakan bahwa selain faktor-faktor tersebut, juga perlu
diperhatikan prosedur-prosedur dalam penetapan harga, yang meliputi :
1. Mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut
2. Mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan
3. Menentukan market share yang dapat diharapkan
4. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar
5. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan

2.4.5 Persepsi Harga dari sisi Konsumen
Pada saat konsumen melakukan evaluasi dan penelitian terhadap harga dari suatu produk
sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. Menurut Philip Kotler (2009), perilaku
konsumen dipengaruhi empat aspek utama yaitu budaya, sosial, personal (umur, pekerjaan,
kondisi ekonomi) serta psikologi (motivasi, persepsi, kepercayaan).
Persepsi adalah suatu proses dari seorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan
dan menterjemahkan stimulus-stimulus atau informasi yang datang menjadi suatu gambaran
yang menyeluruh. Dengan demikian penilaian terhadap harga suatu produk dikatakan mahal,
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murah atau biasa saja dari setiap individu tidaklah harus sama, karena tergantung dari
persepsiindividu yang dilatar-belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. Dalam
kenyataannya konsumen dalam menilai harga suatu produk, sangat tergantung bukan hanya dari
nilai nominal secara absolut tetapi melalui persepsi mereka pada harga. Secara umum persepsi
konsumen terhadap harga tergantung dari perception of price differences (persepsi mengenai
perbedaan harga) dan reference prices (referensi harga). (Isman Pepadri, 2002)
Persepsi harga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan atau dikorbankan untuk
mendapatkan jasa atau produk . Dalam memandang suatu harga konsumen mempunyai beberapa
pandangan berbeda. Harga yang ditetapkan di atas harga pesaing dipandang mencerminkan
kualitas yang lebih baik atau mungkin juga dipandang sebagai harga yang terlalu mahal.
Sementara harga yang ditetapkan di bawah harga produk pesaing akan dipandang sebagai produk
yang murah atau dipandang sebagai produk yang berkualitas rendah (Leliana Suryandari, 2004).
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kewajaran suatu harga.
Pertama, perception of price differences, menurut hukum Weber-Fechner, dalam buku The
Strategic dan Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably (Nagle & Hogan, 2006),
pembeli cenderung untuk selalu melakukan evaluasi terhadap perbedaan antara harga yang
ditawarkan terhadap harga dasar yang diketahui. Sebagai contoh, Suatu perusahaan menawarkan
produk-produk berkualitas dengan nilai harga yang lebih tinggi dianggap sebagai satu hal yang
relevan dan rasional,sehingga konsumen dapat menerima tawaran harga pada tiap-tiap produk
yang ditawarkan perusahaan tersebut. Dari hukum Weber-Fechner dapat disimpulkan bahwa
persepsi konsumen terhadap perubahan harga tergantung pada prosentase dari perubahan harga
tersebut, bukan terhadap perbedaan absolutnya dan besaran harga baru tersebut tetap berada pada
acceptable price (Isman Pepadri, 2002). Faktor lain yang mempengaruhi persepsi terhadap
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kewajaran suatu harga adalah price references yang dimiliki oleh konsumen yang didapat dari
pengalaman sendiri (internal price) dan informasi luar yaitu iklan serta pengalaman orang lain
(external references price). Informasi dari luar tersebut sangat dipengaruhi :
1.

Harga kelompok produk (product line) yang dipasarkan oleh perusahaan yang
sama.

2.

Perbandingan dengan harga produk saingan.

3.

Urutan produk yang ditawarkan (Top Down Selling).

4.

Harga produk yang pernah ditawarkan konsumen (Recalled Price)

Persepsi terhadap kewajaran harga dapat pula dijelaskan dengan teori acquisition
transaction utility. Konsumen akan melakukan pembelian (acquisition utility) apabila harga
tersebut dikaitkan dengan keuntungan atau kerugian dalam perspektif fungsi produk. Sedangkan
transaction utility, konsumen mempersepsikan harga dengan kenikmatan atau ketidaknyamanan
dalam aspek keuangan yang didapat dari perbedaan antara internal reference prices dengan
harga pembelian (Isman Pepadri, 2002).
Hermann (2007) mengemukakan bahwa konsumen menganggap penting untuk
memperhatikan harga didalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk.
Secara spesifik, setiap konsumen menyadari hubungan yang relatif antara harga dan tingkat
harapan mereka tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya, kuota dari suatu harga yang
ditawarkan dapat dibandingkandengan pengalaman dan harapan konsumen, sehingga harga yang
ditawarkan dapat diterima atau setidaknya sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan.
Keputusan tentang harga (terutama dalam konteks pemasaran jasa) tidak mudah dilakukan.
Di satu sisi harga yang terlalu mahal bias meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain
sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan competitor. Sedangkan bila harga terlalu
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murah, pangsa pasar bias melonjak, namun margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh
akan berkurang. Selain itu, sebagian konsumen bias saja mempersepsikan kualitasnya jelek
(Tjiptono 2008).

2.5

Fasilitas
Menurut Zakiah Dradjat (2010), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah

upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut
Suryosubroto (2010) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar
pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang. Dari pengertia tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu yang mempermudah pasien
dalam memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan rumah sakit.
Pada sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antar pelanggan dengan
fasilitas jasa berpengaruh signifikan terhadap kualitas jasa bersangkutan di mata pelanggan
(Tjiptono & Chandra 2008). Apabila fasilitas jasa tersedia dengan baik dan memadai maka
pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat optimal. Pasien juga akan merasa terlayani
dengan baik sehingga dengan ketersesiaan fasilitas yang baik dapat menimbulkan kepuasan
pasien.
2.6

Kepuasan Pelanggan
Ada berbagai macam definsi yang disampaikan oleh para pakar mengenai pelanggan,

antara lain :
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1. Tjiptono (2008)
Kepuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksuesuaian
(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual yang
dirasakan setelah pemakaiannya.
2. Kotler (2007) dalam Lupiyoadi (2013)
Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil
perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan yang diharapkan.
Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui adanya kesamaan tentang komponen
kepuasan pelanggan yaitu harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.
Menurut Tjiptono (2008) pada umumnya harapan-harapan pelanggan merupakan
perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya bila membeli atau
mengkonsumsi suatu produk, sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan
terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk atau jasa yang dibeli.
Ada dua faktor yang sangat menentukan kepuasan konsumen yaitu harapan pelanggan
dan kinerja yang mereka rasakan. Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana
produk tersebut seharusnya berfungsi (performance expectation), harapan tersebut adalah standar
kualitas yang akan dibandingkan dengan kinerja produk yang sesungguhnya dirasakan.
Maka pada dasarnya pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu
produk dan jasa yaitu dengan membandingkan kinerja yang pelanggan rasakan dengan suatu
tingkat harapan pelanggan yang telah dipersepsikan terlebih dahulu. Apabila pelanggan merasa
puas maka akan menciptakan kelekatan emosional terhadap merk tersebut yang dapat
mendorong kemungkinan dilakukannya pembelian ulang atas produk tersebut. Menurut Tjiptono
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(2008), ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan
pelanggan, yaitu :
a. Strategi relationship marketing
Merupakan strategi di mana suatu transaksi antara penjual dan pembeli berkelanjutan dan
tidak berhenti setelah proses pennjualan selesai. Dengan kata lain terjalin suatu kemitraan
dengan pelanggan secara terus menerus.
b. Strategi superior customer service
Merupakan strategi di mana perusahaan berorientasi untuk menawarkan pelayanan yang
lebih baik daripada pesaing. Perusahaan yang menggunakan strategi ini, akan
memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. Meskipun pada
akhirnya strategi ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia,
dan usaha yang gigih agar tercipta suatu pelayanan superior.
c. Strategi penanganan keluhan yang efisien.
Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang
tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas. Kecepatan dan ketepatan
penanganan merupakan hal penting bagi terwujudnya kepercayaan pelanggan terhadap
perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, maka pelanggan akan berpikir
bahwa perusahaan tidak mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak
yang ada dalam perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan
terutama pihak manajemen puncak.
d. Strategi unconditional service guarantee
Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang
pada gilirannya akan menjadi kebijakan program penyempurnaan mutu produk atau jasa
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dan kinerja perusahaan. Garansi atau jaminan dalam hal ini mutlak dir ancang untuk
meringankan resiko atau kerugian pelanggan, dalam hal yang tidak puas dengan produk
atau jasa yang telah dibayar oleh pelanggan.
e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan
Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan,
memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship dan public
relations kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk
memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan memberikan
empowerment yang lebih besar kepada karayawan dalam melaksanakan tugasnya.
f. Menerapkan quality function deployment
Strategi ini untuk merancang proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan,
QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang
dihasilkan organisasi. Dengan demikian QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk
memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap
kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. Hal
ini dilaksanakan dengan melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk
secepat mungkin.

2.6.1 Cara Mengukur Kepuasan
Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur
dan memantau pelanggann perusahaan. Kotler (2007) dan Tjiptono (2008) mengemukakan
beberapa metode yang bisa digunakan yaitu :
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1. Sistem Keluhan dan Saran
Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan
dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan
kritik dan saran, pendapat serta keluhan mereka. Media yang digunakan bias meliputi
kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar,
menyediakan saluran telepon khusus dan lain-lain. Mengingat zaman sekarang
teknologi sudah maju, perusahaan-perusahaan dapat membuat akun di jejaring social
dan mengirimkan keluhan atau dapat melalui e-mail.
2. Ghost Shopping (belanja samaran)
Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan orang (ghost shopper) untuk
berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan
pesaing. Kemudian ghost shopper

menyampaikan temuan-temuan mengenai

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman
mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.
3. Lost Customer Analysis (analisis pelanggan yang hilang)
Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti
membeli atau telah beralih pemasok dan diharapkan diperoleh informasi penyebab
terjadinya hal tersebut
4. Survei Kepuasan Pelanggan
Survei kepuasan pelanggan dilakukan dengan metode survey baik melalui pos,
telepon, maupun wawancara pribadi. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan
umpan balik secara langsung dari pelanggan sekaligus juga memberikan tanda positif
bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.
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2.7

Rerangka pemikiran
Rerangka pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
Kualitas pelayanan
(X1)
Harga
Kepuasan Konsumen

(X2)

(Y)
Failitas
(X3)

Sumber : diadopsi dari penelitian Wahyu Kartika Aji (2011)

2.8

Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih

akan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai
berikut :
H01 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta
Ha1 :

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta

H02 : Harga tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta
Ha2 :

Harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Ibu
dan Anak Andika Jakarta
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H03 : Fasilitas tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta
Ha3 :

Fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Rumah Sakit
Ibu dan Anak Andika Jakarta

2.9

Penelitian Terdahulu
Penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

kepuasan konsumen, di mana kualitas pelayanan, harga dan fasilitas berpengaruh terhadap
kepuasan pasien.
Tabel 2.1
Peneliti
Judul Penelitian
Variabel
Alat
dan
Analisis
Tahun
Wahyu
Analisis
Independen Kualitas
Regresi
Kartika
Pengaruh
Pelayanan, Linier
Aji (2011) Kualitas
Harga dan Berganda
Pelayanan, Harga
Fasilitas
dan
Fasilitas
Dependen
Kepuasan
terhadap
Pasien
Kepuasan Pasien
(studi
pada
pasien Klinik As
Syifa di Kab.
Bekasi)
Independen Kualitas
Analisis
Miftahul
Pengaruh
pelayanan regresi
Huda1
Kualitas
dan harga linier
Kholid
Pelayanan Dan
berganda
Murtadlo2 Harga Terhadap
Dependen
Kepuasan
(2014)
Kepuasan Pasien
pasien
Berobat
Di Poli Umum
PUSKESMAS
PurwosariPasuruan
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Hasil Penelitian
Kualitas
Pelayanan,
Harga
dan
Fasilitas
memiliki
pengaruh yang
positif signifikan
terhadap
kepuasan pasien
hasil
analisis
menjelaskan
bahwa variabel
kualitas
pelayanan
memiliki
pengaruh yang
positif
dan
signifikan
terhadap
kepuasan pasien
berobat di poli
umum
dan

i

Mukhlis
Arwani
Nina
Ernawati
(2013)

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Fasilitas Dan
Harga Terhadap
Kepuasan Pasien
(Studi Kasus
Pada Rs Pku
Muhammadyah
Gubug)

Independen Kualitas
pelayanan,
fasilitas
dan harga
Dependen

Analisis
regresi
linier
berganda

Kepuasan
pasien
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variabel harga
(X2) constant,
maka
akan
menurunkan
peluangkepuasan
pasien berobat di
poli
umum
puskesmas
purwosaripasuruan sebesar
-1,803.
Diperoleh
regresi
linear
berganda Y =
0,228 X1 +
0,379 X2 +
0,321 X3. Hasil
penelitian:
kalitas
pelayanan (X1),
fasilitas
(X2),
dan harga (X3)
secara
parsial
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
kepuasan
konsumen
RS
PKU
Muhammadyah
Gubug.
Koefisien
determinasi
sebesar 0,509 ini
berarti
50,9%
kepuasan
konsumen dapat
dijelaskan oleh
(variabel
kualitas
pelayanan,
fasilitas
dan
harga),
sedangkan

i
Has
il
Pen
eliti
an
yan
g
Rel
eva
n

Randy
Pelle
(2013)

Analisis Mutu
Layanan, Harga
Dan Fasilitas
Terhadap
Kepuasan Pasien
( Studi Pada
Puskesmas
Motoling
Kabupaten
Minahasa
Selatan)

Independen Kualitas
pelayanan,
harga dan
fasilitas
Dependen

Analisis
regresi
linier
berganda

Kepuasan
pasien
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59,1% kepuasan
konsumen dapat
dijelaskan dari
variabel
lain
selain
ketiga
variabel tersebut.
1.Mutu layanan,
harga dan
fasilitas
berpengaruh
terhadap
kepuasan pasien
pada Puskesmas
Motoling
Kabupaten
Minahasa
Selatan.
2. Mutu
Layanan
berpengaruh
terhadap
kepuasan pasien
pada Puskesmas
Motoling
Kabupaten
Minahasa
Selatan.
3. Harga
berpengaruh
terhadap
kepuasan pasien
pada Puskesmas
Motoling
Kabupaten
Minahasa
Selatan.
4. Fasilitas
berpengaruh
terhadap
kepuasan pasien
pada Puskesmas
Motoling
Kabupaten
Minahasa
Selatan.

i
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.1.1 Variabel Penelitian
Sugiyono (2008) menyatakan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sutrisno Hadi (dalam Arikunto, 2002) menyatakan
variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya/tingkatannya.
Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel
independen:
a. Variabel independent (tidak terikat):
Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya
variabel dependen (Husein Umar, 2010). Variabel independent yang akan diteliti pada
penelitian ini adalah :
1. Kualitas Layanan (X1)
2. Harga (X2)
3. Fasilitas (X3)
b. Variabel dependent (terikat):
Variabel dependent adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen
(Husein Umar, 2001). Variabel dependent yang akan diteliti pada penelitian ini adalah
kepuasan pasien (Y).
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3.1.2 Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan
kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Definisi operasional menjelaskan
variabel, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengukuran dengan cara yang
sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik, Indriantoro & Supomo (2002).
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel bebas (independent), yang terdiri dari :
a. Kualitas Pelayanan (X1)
Menurut Tjiptono dan Chandra (2005) Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.
Indikator :
1. Bangunan dan ruangan bersih, nyaman dan rapi
2. Kecepatan dan ketepatan dalam melayani pasien
3. Kesiagaan dan kecepatan petugas dalam menghadapi keluhan pasien
4. Pengetahuan dan ketrampilan petugas medis
5. Kepedulian dan Perhatian terhadap keluhan dan kebutuhan pasien

b. Harga (X2)
Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas produk / jasa, atau jumlah dari nilai yang
ditukar konsumen atas manfaat –manfaat karena memiliki atau menggunakan produk / jasa
tersebut (Kotler & Amstrong. 2001).
Indikator :
1. Kesesuaian antara harga dengan manfaat yang diterima oleh pasien
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2. Keterjangkauan harga dengan daya beli pasien
c. Fasilitas (X3)
Menurut Zakiah Daradjat (2002), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah
upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut
Suhaisimi Arikonto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan, memperlancar
pelaksanaan suatu usaha.
Fasilitas merupakan segala sesuatu yang mempermudah pasien dalam memperoleh manfaat
dari jasa yang di berikan rumah sakit.
Indikator :
1. Kelengkapan peralatan medis
2. Kenyamanan ruangan rumah sakit
2. Variabel terikat (dependent), yaitu : Kepuasan Pelanggan (Y)
Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang
diharapkan Kotler (1997).
Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah :
a. Fasilitas rumah sakit menunjang kepuasan
b. Pelayanan yang diberikan memuaskan
c. Kembali menggunakan jasa
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Selanjutnya agar lebih jelas disajikan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.3
Tabel indikator kepuasan konsumen
Variabel
Penelitian
1. Kualitas
Pelayanan

Indikator

Kuesioner

1. Bangunan dan 1. Bangunan dan
ruangan bersih,
ruangan Rumah
nyaman
dan
Sakit Ibu dan
rapi
Anak
Andika
bersih, nyaman
dan rapi
2. Kecepatan dan
ketepatan dalam
melayani pasien

2.

3. Kesiagaan dan 3.
kecepatan
petugas dalam
melayani
keluhan pasien
4. Pengetahuan
dan
keterampilan
petugas medis

4.

5. Kepedulian dan 5.
perhatian
terhadap
keluhan
dan
kebutuhan
pasien

2. Harga

Pengukuran

1. Kesesuaian
antara
harga
dengan manfaat

Skala
Ordinal
1=sangat
tidak setuju
2=tidak
setuju
3=ragu-ragu
Petugas Rumah 4=setuju
Sakit Ibu dan 5=
sangat
Anak
Andika setuju
cepat dan tepat
dalam melayani
pasien
Petugas Rumah
Sakit Ibu dan
Anak
Andika
sigap dan cepat
dalam
menanggapi
keluhan pasien
Petugas medis
terampil
dan
memiliki
pengetahuan luas
Petugas Rumah
Sakit Ibu dan
Anak
Andika
peduli
dan
perhatian
terhadap keluhan
dan kebutuhan
pasien
1. Harga yang Skala
ditawarkan
Ordinal
Rumah Sakit 1=sangat
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yang diterima
pasien

2. Keterjangkauan
harga dengan
daya beli pasien

3. Fasilitas

1. Kelengkapan
peralatan medis

2. Kenyamanan
ruangan rumah
sakit

Ibu dan Anak
Andika
sesuai
dengan
manfaat yang
diterima
pasien
2. Harga yang
ditawarkan
oleh Rumah
Sakit Ibu dan
Anak Andika
terjangkau
oleh
daya
beli pasien

tidak setuju
2=tidak
setuju
3=ragu-ragu
4=setuju
5=
sangat
setuju

1. Peralatan
medis yang
tersedia
di
Rumah Sakit
Ibu dan Anak
Andika
lengkap

Skala
Ordinal
1=sangat
tidak setuju
2=tidak
setuju
3=ragu-ragu
4=setuju
5=
sangat
setuju

2. Ruangan
Rumah Sakit
Ibu dan Anak
Andika
sangat
nyaman

4. Kepuasan 1. Fasilitas rumah
Konsumen
sakit menunjang
kepuasan

1. Fasilitias
yang dimiliki
Rumah Sakit
Ibu dan Anak
Andika
menunjang
kepuasan
konsumen

2. Pelayanan yang
diberikan
memuaskan

2. Pelayanan
yang
diberikan
oleh Rumah
Sakit Ibu dan

Skala
Ordinal
1=sangat
tidak setuju
2=tidak
setuju
3=ragu-ragu
4=setuju
5=
sangat
setuju
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3. Kembali
menggunakan
jasa

Sumber : Wahyu Kartika Aji (2011)

Anak Andika
sangat
memuaskan
3. Pasien akan
kembali
menggunaka
n jasa Rumah
Sakit Ibu dan
Anak Andika
apabila sakit

3.2 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien
rawat jalan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika. Berdasarkan data pada bulan Januari 2015
hingga April 2015 terdapat 118.787orang pasien.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.
Sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2009).
3.3 Metode Penentuan Sampel
Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode Non Probability Sampling
yaitu metode sampling yang tidak memberi kesempatanatau peluang yang sama bagi setiap unsur
atau populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009). Sedangkan jenis Non Probability
Sampling yang dipakai adalah purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan elemenelemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel
tersebut representative atau mewakili populasi (Supranto, 2013). Pada purposive sampling,
sampel yang di ambil menggunakan pertimbangan tertentu yaitu pasien rawat jalan yang pernah
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memakai jasa Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta.
Dari Arsip Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika diketahui bahwa jumlah pasien rawat jalan
bulan Mei 2015 adalah 17.590 orang. Dari data tersebut maka dapat dihitung sampel untuk
penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sujarweni, 2014) adalah
𝑛=
𝑛=

N
(N. d2 + 1)
17590
17590. 0.12 + 1

n = 99.43
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh
orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Iqbal
Hasan, 2010). Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data dari
kuesioner yang secara langsung diisi oleh responden yaitu pasien rawat jalan Rumah Sakit
Ibu dan Anak Andika.
b. Data Skunder
Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Iqbal Hasan, 2010). Data skunder yang
diperoleh pada penelitian ini berasal dari arsip dan dokumen lain yang berasal dari Rumah
Sakit Ibu dan Anak Andika.
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3.4.2 Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang berasal
dari pasien dan pengelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika.
3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara (Interview)
Merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan. Wawancara
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pengelola dan pasien
rawat jalan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika.
2. Kuesioner (Angket)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk
diisi oleh responden yaitu pasien rawat jalan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika.
3. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap pasien dan pengelola Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
4. Dokumentasi
Pengumpulan data melalui dokumen seperti arsip data dari Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika.
3.6 Teknik Analisis
Data yang masuk berwujud data mentah yang perlu diolah lebih dahulu sebelum
dilakukan analisis. Pengolahan meliputi kegiatan editing, koding dan tabulating. Proses
memecah data menjadi beberapa bagian pokok dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan dalam perumusan masalah dan menguji hipotesis disebut proses analisis (Marzuki,
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2005).
Menurut Marzuki (2005) Analisis berarti kategorisasi, Penataan, manipulasi, dan
peringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian. Kegunaan analisis ialah
mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu
hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji , intrepretasi atau penafsiran
menggarap hasil-hasil analisis itu, membuat inferensi yang relevan dengan relasi penelitian yang
dikaji serta membuat kesimpulan tentang relasi tersebut.
Dalam penelitian kali ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Terdapat 2
jenis statistik yang digunakan dalam analisis kuantitatif yaitu statistik deskriptif dan inferensial.
Ada beberapa tahap dalam pengolahan data pada penelitian ini, yaitu :
1. Editing
Penelitian kembali catatan-catatan untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu cukup
baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Biasanya editing
dilakukan terhadap daftar-daftar pertanyaan yang disusun secara berstruktur dan diisi
lewat wawancara formal. Lewat cara editing diharapkan akan dapat meningkatakan
keandalan (reability) data yang akan hendak diolah dan dianalisis.
2. Koding
Koding adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut
macamnya. Dengan kata lain tujuan dari koding adalah untuk mengklasifikasikan
jawaban-jawaban ke dalam kategori-kategori yang penting.
3. Tabulasi
Merupakan proses penghitungan frekuensi yang terbilang di dalam masing-masing
kategori. Istilah tabulasi seringkali diartikan sebagai proses penyusunan data ke dalam
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bentuk tabel.
4. Verifikasi
Adalah pemeriksaan benar atau tidaknya hasil survei yang telah
dilakukan.Verifikasi dilakukan dengan 2 cara:
a. Penyelidikan dari sumber-sumber kesalahan (bias) yag mungkin ada dalam
penelitian.
b. Evaluasi tentang tingkat akseptabilitas (acceptability) hasil baik atas dasar teoritis
maupun empiris.
3.7 Metode Analisis Data
Menurut Iqbal Hasan ( 2010 ) analisis data adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan
menurut Sugiyono (2009) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden
terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari
seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis langkah terakhir tidak dilakukan.
Menurut Marzuki (2005) Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalaam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Jadi data yang bersifat menyeluruh
diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil sehingga
dari komponen-komponen ini dapat (Supranto, 2013):
a. Diketahui komponen yang menonjol (nilai ekstrim)
b. Dibandingkan komponen satu dengan lainnya (angka rasio)
c. Dibandingkan satu komponen atau beberapa komponen terhadap keseluruhan
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(persentase)
d. Lebih jauh dapat diperkirakan atau diperhitungkan pengaruh peubahan satu
komponen atau kejadian terhadap komponen atau kejadian lainnya.
3.7.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam
statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran,
pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil,
persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi,
perhitungan prosentase (Sugiyono, 2009).
Menurut Indriantoro dan Supomo (1999 ) Statistik deskriptif dalam penelitian pada
dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah
dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk
memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi
responden (jika ada). Ukuran yang digunakan deskripsi antara lain berupa : Frekuensi, tendensi
sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi
antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe
skala pengukuran consruct yang digunakan dalam penelitian.
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3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas
3.7.2.1 Uji Validitas
Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan datanya
sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau atau alat pengumpul data yang digunakan.
Instrumen itu disebut berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya apabila sudah
terbukti validitas dan reliabilitasnya (Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2005).
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data
(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa
yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009). Valid atau tidaknya setiap butir dalam instrumen
dapat diukur dengan mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Pengujian validitas
tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang
merupakan jumlah tiap skor butir. (Sugiyono, 2009).
Sugiyono (2009) menyatakan “item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium
(skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas
yang tinggi pula”. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor
tersebut merupakan construct yang kuat (Sugiyono, 2009). Dan bila korelasi kurang dari 0,3
maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer
yaitu SPSS for Windows 19 dan jika suatu alat ukur yang mempunyai korelasi yang signifikan
antara skor item terhadap skor totalnya, maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid (Imam
Ghozali, 2008).
Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas (Indriantoro &
Supomo, 1999 ):
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1. Content (face) validity
Merupakan salah satu konsep pengukuran validitas dimana suatu instrumen dinilai
memiliki content validity jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan
representatif untukmengukur construct sesuai dengan yang diinginkan peneliti.
2. Criterion-related validity
Merupakan konsep pengukuran validitas yang menguji tingkat akurasi dari instrumen
yang baru dikembangkan.
3. Construct validity
Merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk mengukur construct tertentu .
Construct validity merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah
suatu instrumen mengukur construct sesuai dengan yang diharapakan.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Arikunto, 2008). Suatu pengukur
adalah andal sepanjang pengukur tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten. Keandalan
berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu pengukur bebas dari kesalahan acak atau tidak
stabil (Cooper & Emory, 1996).
Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan Internal Consistency
Reliability, yaitu peneliti hanya memerlukan sekali pengujian dengan menggunakan teknik
statisik tertentu terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari penggunaan instrumen
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yang bersangkutan. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal yaitu
dengan teknik Cronbach’s alpha.
Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS
for Windows 19 dengan menggunakan model Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan
reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Imam
Ghozali, 2008).
3.7.3 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat,
variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik
adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari
grafik distribusi normal (Imam Ghozali,2008).
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada
sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan
keputusan antara lain (Ghozali, 2008):
a. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
b. Jika data (titik) menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi
tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinearitas
Pada dasarnya Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna
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(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Mudrajad Kuncoro, 2001).
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model
regresi digunakan matrik korelasi variabel-variabel bebas, dan melihat nilai tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF) dengan perhitungan bantuan program SPSS versi 19 for
Windows.
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model
regresi digunakan matrik korelasi variabel-variabel bebas, dan melihat nilai tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF) dengan perhitungan bantuan program SPSS versi 19 for
Windows.
Jika dari matrik korelasi antar variabel bebas ada korelasi cukup tinggi (umumnya di atas
0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya problem multikolinearitas, dan sebaliknya. Nilai
cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya problem multikolinearitas adalah
Tolerance< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2008).
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians tersebut menunjukkan
pola tetap, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).
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Dasar analisis:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas.
b Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,
maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
bebas yaitu kualitas pelayanan, harga dan fasilitas terhadap variabel terikat yaitu kepuasan
pasien. Karena jumlah variabel independentnya 2 atau lebih maka regresi yang digunakan adalah
regresi berganda.
Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan :

Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 +

(3.2)

Y = Kepuasan Pasien
a = konstanta
b1= koefisien untuk variabel kualitas pelayanan
b2= koefisien untuk variabel harga
b3= koefisien untuk variabel fasilitas
X1= Kualitas pelayanan
X2= Harga
X3= Fasilitas
e = error

Analisis Pengaruh..., Dian Nurul Fitria, Ma.-IBS, 2016

i

3.7.5 Pengujian Hipotesis
3.7.6 3.7.5.1 Uji t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh variabel Kualitas pelayanan, Harga dan Fasilitas terhadap variabel Kepuasan
pelanggan secara terpisah atau parsial.
Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :
0 ∶ =0, =1,2,3 , artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel
dependen secara parsial.
1 ∶ ≠0,=1,2,3 , artinya ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen
secara parsial.
Dasar pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut (Ghozali, 2005) :
1. Dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel
a. Jika t tabel > t hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak
b. jika t tabel < t hitung maka H0 ditolak dan H1 diterima
2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi.
a. Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
b. Apabila nilai signifikansinya < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
3.7.5.2 Uji f
Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua vaiabel bebas yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan Uji f maka
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dapat diketahui apakah kualitas pelayanan, harga dan fasilitas benar-benar berpengaruh secara
simultan (bersama-sama) terhadap variabel kepuasan pelanggan.
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
0∶ 1= 2=0 : tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara
simultan
1∶ 1≠ 2≠0 : ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen sesecara
simultan.
Kriteria pengujian dengan membandingkan F hitung dengan F tabel (Ghozali, 2006) :
a. F hitung < F tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya variabel independen secara
bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
b. F hitung > F tabel maka Ho tolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan.
Kriteria pengujian dengan melihat probabilities values :
a. Jika probabilitas f hitung > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya variabel
independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
b. Jika probabilitas f hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
3.7.6 Koefisien Determinasi
Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti
kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas.

Analisis Pengaruh..., Dian Nurul Fitria, Ma.-IBS, 2016

i
Nilai yang mendekati satu berarti variabel –veriabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel dependen (Kuncoro,
2008).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Objek Penelitian
Rumah Sakit Ibu dan Anak Andhika adalah rumah sakit yang merupakan

pengembangan dari rumah bersalin Andhika di jalan Warung Silah No. 8 Gudang Baru,
Ciganjur, Jakarta Selatan yang telah beroperasi sejak tahun 1984. Seperti rumah sakit tipe C
lainnya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Andhika difasilitasi dengan peralatan, tenaga medis dan
non medis yang handal serta sistem pelayanan yang terus ditingkatkan. Untuk
memaksimalkan pelayanan tersebut, managemen RSIA Andhika menyediakan dokter umum,
dokter spesialis, 20 dokter praktek dan visite. RSIA Andhika juga mengikuti perkembangan
teknologi modern dengan menyediakan fasilitas USG 4 dimensi yang dapat membantu pasien
untuk melihat bayi dalam kandungan serta gerakan secara nyata yang dapat direkam dalam
bentuk CD. Kegiatan senam hamil dan pijat bayi dilakukan setiap hari bagi ibu hamil dan
menyusui. Semua dilakukan untuk tujuan memberikan pendidikan kesehatan bagi pasien
serta memfasilitasi pasien dan kegiatan dokter.
Menjunjung visi “Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak yang memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu, didukung rasa kekeluargaan, keramahan dan kenyamanan.” serta
misi “Memberikan pelayan kesehatan ibu dan anak secara cepat, aman dan profesional serta
terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.” membuat RSIA Andhika mampu bersaing
dengan rumah sakit ibu dan anak lainnya. Dengan moto Aman, Nyaman, Dialogis, Humanis,
Interaktif, Kekeluargaan, Arief menjadi cerminan RSIA Andhika dalam memberikan
pelayanan berkualitas kepada pasien.
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Didukung dengan kualitas pelayanan yang baik, RSIA Andhika memiliki jumlah
tenaga medis yang memadai dan seimbang dengan jumlah pasien yang di mana semua tenaga
medis berasal dari institusi terpercaya dan memiliki pendidikan akhir yang sesuai dengan
kebutuhan. RSIA Andhika memiliki 3 orang dokter kandungan, 3 orang spesialis anak, 1
orang spesialis penyakit dalam, 1 orang spesialis bedah, 5 orang spesialis gigi, 1 orang
spesialis kulit dan kelamin, 1 orang spesialis mata dan 1 orang spesialis syaraf. Dan untuk
selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi tingkat
kepuasan pasien, RSIA Andhika menyediakan kuesioner untuk diberikan kepada pasien.
Selain pelayanan yang baik, RSIA Andhika juga menetapkan tarif yang cukup dapat
dijangkau seluruh masyarakat. Dengan perkiraan tarif sebagai berikut :

Jenis Tindakan
Persalinan Normal dengan
Bidan

Jenis Tindakan
Persalinan Normal (Ibu Hj. Sri
Fatimah, SSIT. MM. Kes)

Jenis Tindakan
Persalinan Normal dengan
Dokter Spesialis (Resusitasi
dengan Bidan )

Tabel 4.1
Tarif Pelayanan Tindakan Medis
Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Total
5200000
4300000
3800000
3100000
2550000

Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Total
5700000
4700000
4100000
3400000
2800000

Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Total
9800000
8200000
7100000
5900000
5000000
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Jenis Tindakan
Persalinan Normal dengan
Dokter Spesialis (Resusitasi
dengan Dokter Spesialis)

Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Perkiraan Tarif Obstretri & Ginekologi
Kelas
VIP
Operasi Sectio Caesaria (SC)
Utama
I
II
III
Jenis Tindakan

Jenis Tindakan
Operasi Sectio Caesaria +
Steril (SC + MOW)

Jenis Tindakan
Operasi Sectio Caesaria
Gemelly (Kembar 2)

No
1

Total
10400000
8600000
7400000
6200000
5200000
Total
16400000
13800000
11900000
10000000
8600000

Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Total
17600000
15000000
13100000
11200000
9800000

Kelas
VIP
Utama
I
II
III

Total
19300000
16900000
15300000
13500000
11800000

Tabel 4.2
Ketentuan Uang Muka
Keterangan
Operasi Sectio Caesaria
Kelas VIP
Kelas Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III

Tarif
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000

2

Perawatan Perina
Kelas III

1000000

3

Perawatan Isolasi
Kelas IB

2000000
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Sumber: RSIA Andika

Perawatan Khusus
Ruang HCU

3000000

Untuk menunjang pelayanan kepada pasien, RSIA Andika dilengkapi dengan fasilitas
penunjang seperti IGD, laboratorium, fisioterapi, radiologi, konseling, senam hamil, pijat
bayi, USG 4 dimensi, khitan, imunisasi, ambulans, instalasi farmasi, ruang operasi besar dan
kecil, ruangan bayi, ruang tindakan serta lahan bermain yang aman untuk anak-anak,
mushola dan lahan parkir basement.
4.2
Hasil Penelitian
4.2.1 Karakteristik Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui koesioner yang
diberikan kepada pasien RSIA Andika Jakarta sebagai responden, maka dapat diketahui
karakteristik setiap pasien. Deskripsi kerakteristik responden adalah menguraikan atau
memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini. Sebab dengan
menguraikan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, akan dapat
dikatahui identitas responden secara terperinci. Oleh karena itulah dalam deskripsi
karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan/bulan. pendidikan terakhir, menggunakan
jasa rumah sakit dan jarak tempat tinggal dengan RSIA Andika.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 100 orang responden, dimana
dari 100 kuesioner yang dibagikan kepada responden, semua kuesioner telah dikembalikan
dan semuanya dapat diolah lebih lanjut. Oleh karena itu akan disajikan deskripsi
karakteristik responden yaitu sebagai berikut :
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a.

Jenis Kelamin
Jenis kelamin dapat menunjukkan kondisi fisik dari seseorang. Dalam kaitannya
dengan bidang kesehatan, jenis kelamin sering kali memberikan arti akan kekuatan
fisik seseorang. Gambaran umum mengenai pasien RSIA Andika Jakarta berdasarkan
jenis kelamin dapat dilihat dalam gambar berikut
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

laki-laki
perempuan

Dapat dijelaskan bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan
yaitu sebanyak 67 responden atau 67% dan sisanya adalah laki-laki dengan jumlah 33
responden atau 33%.
b.

Usia
Usia juga mencerminkan kondisi fisik dari seseorang. Dalam kaitannya dengan
bidang kesehatan, umur dapat mencerminkan mengenai kebutuhan perawatan
kesehatan tertentu pada diri seseorang. Dilihat dari faktor usia, responden
dikelompokkan ke dalam 5 kategori yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No.
1
2
3
4
5

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
Jumlah
Persentase
< 20 tahun
16
16
20-30 tahun
37
37
31-40 tahun
26
26
41-50 tahun
21
21
>50 tahun
0
0
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Sumber : Data diolah, 2015

100

100

Berdasarkan tabel di atas, yaitu persentase responden menurut usia, yang
menunjukkan bahwa tingkat persentase pengelonpokan responden yang terbesar
adalah lebih banyak didominasi pasien yang berumur 20 – 30 tahun dengan
persentase sebesar 37%. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar pasien rawat
inap lebih banyak didominasi oleh pasien yang berumur 20 – 30 tahun, sedangkan
pada kelompok usia 31-40 tahun persentasenya sebesar 26%, pasien dengan usia 4150 tahun sebanyak 21%, pasien dengan usia <20 tahun presentasinya 16%, dan tidak
ada pasien dengan usia lebih dari 50 tahun.
c.

Pendapatan/bulan
Pendapatan seringkali mencerminkan kemampuan seseorang dalam membeli sesuatu
produk suatu barang atau jasa. Gambaran umum mengenai pasien Puskesmas Barabaraya berdasarkan pendapatan/bulan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan/Bulan
No.
Pendapatan/bulan
Jumlah
Persentase
1
<1.000.000
0
0
2
1.000.000-3.000.000
13
13
3
3.000.000-5.000.000
47
47
4
5.000.000-7.000.000
28
28
5
>7.000.000
12
12
100
100
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan tabel di atas, yaitu persentase responden menurut pendapatan/bulan
menunjukkan

bahwa

mayoritas

pasien

RSIA

Andika

Jakarta

memiliki

pendapatan/bulan antara 3.000.000-5.000.000, yaitu sebanyak 47%, kemudian
berpendapatan 5.000.000 – 7000.000 sebanyak 28%, responden dengan pendapatan
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1.000.000 – 3.000.000 sebesar 13%, responden dengan pendapatan lebih dari
7.000.000 sebanyak 12% dan tidak ada pasien yang berpendapatan dibawah
1.000.000.
d.

Pendidikan Terakhir
Tingkat pendidikan mencerminkan tingkat intelektualitas dari seseorang. Kondisi ini
seringkali juga mencerminkan pemilihan lokasi untuk pemeriksaan kesehatan.
Gambaran umum mengenai pengunjung pengguna jasa RSIA Andika Jakarta
berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
No.
Pendidikan
Jumlah
Persentase
terakhir
1
≤ SMA
23
23
2
Akademi (D1-D3)
27
27
3
S1
37
37
4
S2
11
11
5
S3
2
2
100
100
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan tabel di atas, yaitu persentase responden menurut pendidikan terakhir,
yang menunjukkan bahwa tingkat persentase pengelompokan responden yang terbesar
adalah lebih banyak didominasi pasien dari kalangan yang berpendidikan S1 sebanyak
37%, kemudian dari kalangan Akademi sebanyak 27%, responden yang berpendidikan
SMA sebanyak 23% serta responden yang berpendidikan Pascasarjana 13%

e.

Pengunaan Jasa Rumah Sakit
Gambaran umum mengenai responden RSIA Andika Jakarta berdasarkan penggunaan
jasa rumah sakit dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Jasa
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No.
1
2
3
4
5

Penggunaan Jasa
1 kali dalam setahun
2 kali dalam setahun
1 – 6 kali dalam setahun
6 – 12 kali dalam setahun
>12 kali dalam setahun

Sumber : Data diolah, 2015

Jumlah
53
36
7
4
0
100

Persentase
53
36
7
4
0
100

Berdasarkan tabel di atas, yaitu persentase responden menurut penggunaan jasa pada
RSIA Andika, yang menunjukkan bahwa tingkat responden yang terbesar pasien
dengan jumlah menggunakan jasa sebanyak satu kali dalam setahun, yaitu sebanyak
53%, sebanyak 36% responden menggunakan 2 kali jasa rumah sakit, sebanyak 7%
sebanyak 1-6 kali ke rumah sakit, sebanyak 4% responden menyatakan 6-12 kali
dalam setahun menggunakan jasa rumah sakit, dan tidak ada responden yang
menggunakan jasa rumah sakit lebih dari 12 kali dalam setahun.
f.

Jarak Rumah Sakit
Gambaran umum mengenai responden RSIA Andika Jakarta berdasarkan jarak rumah
sakit dengan tempat tinggal pasien dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak dengan RSIA Andika
No.
Jarak
Jumlah
Persentase
1
≤ 5 km
54
54
2
5 – 10 km
27
27
3
10 – 15 km
11
11
4
≥ 15 km
8
8
100
100
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan tabel di atas, yaitu persentase responden menurut jarak tempat tinggal
pasien dengan RSIA Andika, yang menunjukkan bahwa responden yang terbesar
adalah pasien dengan jarak tempuh ke rumah sakit kurang dari 5 km, yaitu sebanyak
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54%, pasien dengan jarak 5-10 km sebanyak 27%, pasien dengan jarak tempuh 10-15
km sebanyak 11%, dan pasien dengan jarak tempuh lebih dari 15 km sebanyak 8%.
4.2.2 Hasil Frekuensi Jawaban Responden
Hasil tanggapan atas pernyataan responden dalam kuesioner dapat dilihat pada
beberapa tabel berikut:
Tabel 4.9
Bangunan dan ruangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta bersih,
nyaman dan rapi
X1.1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

1

1.0

1.0

3.0

Kurang setuju

39

39.0

39.0

42.0

Setuju

26

26.0

26.0

68.0

Sangat setuju

32

32.0

32.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan kurang setuju banhwa bangunan dan ruangan Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika Jakarta bersih, nyaman dan rapi, yaitu sebanyak 39%

menyatakan kurang

setuju, sebanyak 32% menyatakan sangat setuju, sebanyak 26% responden menyatakan
setuju, sebanyak 2% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1% menyatakan sangat
tidak setuju.
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Tabel 4.10
Petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta cepat dan tepat dalam melayani
pasien
X1.2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

2

2.0

2.0

4.0

Kurang setuju

42

42.0

42.0

46.0

Setuju

29

29.0

29.0

75.0

Sangat setuju

25

25.0

25.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan kurang setuju bahwa petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta
cepat dan tepat dalam melayani pasien, yaitu sebanyak 42%, sebanyak 29%
menyatakan setuju, sebanyak 25% menyatakan sangat setuju, sebanyak 2% menyatakan
tidak setuju dan sebanyak 2% menyatakan sangat tidak setuju..
Tabel 4.11
Petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta sigap dan cepat dalam
menanggapi keluhan pasien
X1.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

1

1.0

1.0

3.0

Kurang setuju

34

34.0

34.0

37.0

Setuju

35

35.0

35.0

72.0

Sangat setuju

28

28.0

28.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan setuju bahwa Petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta sigap
dan cepat dalam menanggapi keluhan pasien, yaitu sebanyak 35%, sebanyak 34%
menyatakan kurang setuju, sebanyak 28% menyatakan sangat setuju, sebanyak 2%
menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1% menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.12
Petugas RSIA Andika medis terampil dan memiliki pengetahuan luas
X1.4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

3

3.0

3.0

3.0

Tidak setuju

7

7.0

7.0

10.0

Kurang setuju

41

41.0

41.0

51.0

Setuju

25

25.0

25.0

76.0

Sangat setuju

24

24.0

24.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Sumber: Data diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan kurang setuju bahwa Petugas RSIA Andika medis terampil dan memiliki
pengetahuan luas, yaitu sebanyak 4%, sebanyak 25% menyatakan setuju, sebanyak
24% menyatakan sangat setuju, sebanyak 7% menyatakan tidak setuju dan sebanyak
3% menyatakan sangat tidak setuju.
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Tabel 4.13
Petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta peduli dan perhatian terhadap
keluhan dan kebutuhan pasien
X1.5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

1

1.0

1.0

1.0

Tidak setuju

4

4.0

4.0

5.0

Kurang setuju

37

37.0

37.0

42.0

Setuju

27

27.0

27.0

69.0

Sangat setuju

31

31.0

31.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan kurang setuju bahwa Petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta
peduli dan perhatian terhadap keluhan dan kebutuhan pasien, yaitu sebanyak 37%,
sebanyak 31%

menyatakan sangat setuju, sebanyak 27% menyatakan setuju,

sebanyak 4% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1% menyatakan sangat tidak
setuju.
4.2.3

Deskripsi Jawaban Variabel Harga
Untuk mengetahui persepsi responden terhadap harga atau tarif yang dikenakan RSIA
kepada pasien dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.14
Harga yang ditawarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta sesuai dengan
manfaat yang diterima pasien
X2.1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

3

3.0

3.0

5.0

Kurang setuju

31

31.0

31.0

36.0

Setuju

36

36.0

36.0

72.0

Sangat setuju

28

28.0

28.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan setuju bahwa Harga yang ditawarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika
Jakarta sesuai dengan manfaat yang diterima pasien, yaitu sebanyak 36%, sebanyak
31% menyatakan kurang setuju, sebanyak 28% menyatakan sangat setuju, sebanyak
3% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2% menyatakan sangat tidak setuju.
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Tabel 4.15
Harga yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika terjangkau oleh daya beli
pasien
X2.2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

5

5.0

5.0

7.0

Kurang setuju

28

28.0

28.0

35.0

Setuju

29

29.0

29.0

64.0

Sangat setuju

36

36.0

36.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Sumber: Data diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan sangat setuju bahwa Harga yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan
Anak Andika terjangkau oleh daya beli pasien, yaitu sebanyak 36%, sebanyak 29%
menyatakan setuju, sebanyak 28% menyatakan kurang setuju, sebanyak 5%
menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2% menyatakan sangat tidak setuju.
4.2.4

Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Fasilitas
Untuk mengetahui jawaban responden terhadap fasilitas RSIA dalam menunjang
pelayanan kepada pasien dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.16
Peralatan medis yang tersedia di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika Jakarta lengkap
X3.1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

4

4.0

4.0

4.0

Tidak setuju

5

5.0

5.0

9.0

Kurang setuju

42

42.0

42.0

51.0

Setuju

24

24.0

24.0

75.0

Sangat setuju

25

25.0

25.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan kurang setuju bahwa Peralatan medis yang tersedia di Rumah Sakit Ibu
dan Anak Andika Jakarta lengkap, yaitu sebanyak 42%, sebanyak 25% menyatakan
sangat setuju, sebanyak 24% menyatakan setuju, sebanyak 5% menyatakan tidak
setuju dan sebanyak 4% menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.17
Ruangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta sangat nyaman
X3.2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

2

2.0

2.0

2.0

Tidak setuju

4

4.0

4.0

6.0

Kurang setuju

28

28.0

28.0

34.0

Setuju

39

39.0

39.0

73.0

Sangat setuju

27

27.0

27.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
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Sumber: Data diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan setuju Ruangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta sangat
nyaman, yaitu sebanyak 39%, sebanyak 28% menyatakan kurang setuju, sebanyak
27% menyatakan sangat setuju, sebanyak 4% menyatakan tidak setuju dan sebanyak
2% menyatakan sangat tidak setuju.
4.2.5

Kepuasan Pasien
Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kepuasan atas pelayanan RSIA
kepada pasien dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.18
Fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta menunjang
kepuasan pasien
Y1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent

Valid Sangat tidak setuju

5

5.0

5.0

5.0

Kurang setuju

20

20.0

20.0

25.0

Setuju

34

34.0

34.0

59.0

Sangat setuju

41

41.0

41.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan sangat setuju bahwa Fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika Jakarta menunjang kepuasan pasien, yaitu sebanyak 41%, sebanyak 34%
menyatakan setuju, sebanyak 20% menyatakan kurang setuju, sebanyak 5%
menyatakan sangat tidak setuju dan sebanyak tidak ada responden yang menyatakan
tidak setuju.
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Tabel 4.19
Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika sangat memuaskan
Y2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

3

3.0

3.0

3.0

Tidak setuju

3

3.0

3.0

6.0

Kurang setuju

22

22.0

22.0

28.0

Setuju

41

41.0

41.0

69.0

Sangat setuju

31

31.0

31.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan setuju bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak
Andika sangat memuaskan, yaitu sebanyak 41%, sebanyak 31% menyatakan sangat
setuju, sebanyak 22% menyatakan kurang setuju, sebanyak 3% menyatakan tidak
setuju dan sebanyak 3% menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.20
Saya akan kembali menggunakan jasa Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta apabila
sakit
Y3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Sangat tidak setuju

3

3.0

3.0

3.0

Tidak setuju

3

3.0

3.0

6.0

Kurang setuju

28

28.0

28.0

34.0

Setuju

31

31.0

31.0

65.0

Sangat setuju

35

35.0

35.0

100.0

100

100.0

100.0

Total
Sumber: Data diolah, 2015
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Berdasarkan Tabel 4.20 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
menyatakan sangat setuju bahwa Saya akan kembali menggunakan jasa Rumah Sakit
Ibu dan Anak Andika Jakarta apabila sakit, yaitu sebanyak 35%, sebanyak 31%
menyatakan setuju, sebanyak 28% menyatakan kurang setuju, sebanyak 3%
menyatakan tidak setuju dan sebanyak 3% menyatakan sangat tidak setuju.
4.3

Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas
Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk 12 pertanyaan :

Variabel

Tabel 4.21
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
Butir
Pearson
Kesimpulan
Correlation

Kualitas
pelayanan
(X1)

Harga (X2)

Fasilitas (X3)
Kepuasan pasien
(Y)

X1_1

.479**

Valid

X1_2

.365*

Valid

X1_3

.661**

Valid

X1_4

.707**

Valid

X1_5

.711**

Valid

X2_1

.653**

Valid

X2_2

.693**

Valid

X3_1

.899**

Valid

X3_2

.855**

Valid

KP 1

.928**

Valid

KP 2

.925**

Valid

KP 3

.721**

Valid

Korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan
construct yang kuat (Sugiyono, 2009), sehingga dinyatakan valid.
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4.3.2 Uji Reliabilitas
Berikut ini hasil pengujian reliabilitas keseluruhan instrumen penelitian:
Tabel 4.22
Hasil Uji Reliabilitas
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

%
30

100.0

0

.0

Total
30
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.951
12
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.22 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen dalam penelitian
adalah reliable atau dapat dipercaya karena mempunyai nilai Cronbach’s Alpha berkisar
antara di atas 0,06.

4.4

Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal ataukah tidak.
Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada
Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan
dari uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
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arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data
menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Gambar 4.2
Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan gambar diatas didapatkan hasil bahwa semua data
berdistribusi secara normal, sebaran data berada di sekitar garis diagonal.
4.4.2

Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara
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untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan
Grafik Scatterplot. Pada uji ini dapat dilihat dari grafik scatterplot berikut ini:
Gambar 4.3
Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2015
Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak
membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di
bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi
klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat.

4.4.3

Uji Multikolinieritas
Pada dasarnya model persamaan regresi berganda dengan menggunakan dua
variabel bebas atau lebih, hampir selalu terdapat kolinier ganda. Multikolinier
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ditandai dengan nilai R (korelasi berganda) yang tinggi. Uji multikolinearitas
dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dalam model
regresi. Apabila terjadi multikolinearitas maka variabel bebas yang berkolinier dapat
dihilangkan. Mengetahui ada tidaknya multikolinier menurut perhitungan yang
dilakukan dengan program SPSS 17 dapat diketahui dengan berpedoman bahwa nilai
VIF < 10 dan Tolerance > 0,1. Mengacu pada kedua pendapat di atas maka
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh nilai:
Tabel 4.23
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Correlations
Model
1

Zero-order

Partial

Collinearity Statistics
Part

Tolerance

VIF

Kualitas pelayanan

.464

.383

.347

.895

1.117

Harga

.417

.322

.284

.902

1.109

.054

.045

.978

1.022

Fasilitas
.125
a. Dependent Variable: Kepuasan pasien
Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas
dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 sedangkan nilai toleransi semua variabel bebas
lebih dari 0,1 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala
multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.4.4

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang
terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model
regresi. Uji yang digunakan adalah Uji Durbin – Watson (uji DW). Kriteria
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pengambilan keputusan berdasarkan metode Durbin-Watson seperti terlihat pada
Tabel 4.24 berikut ini.
Tabel 4.24
Keputusan Autokorelasi
Hipotesis Nol
Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
Tidak ada autokorelasi positif
No Decision
Tidak ada korelasi negatif
Tolak
Tidak ada korelasi negatif
No Decision
Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ditolak
atau negatif
Sumber : Ghozali (2007)

Jika
0 < d < dl
dl < d < du
4 – dl < d < 4
4-du < d < 4-dl
du < d < 4-du

Setelah dilakukan pengujian, maka diperoleh hasil seperti yang tertera pada
Tabel 4.25 berikut ini :
Tabel 4.25
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

a

1
.548
.300
.279
1.88061
a. Predictors: (Constant), Fasilitas, Harga, Kualitas pelayanan
b. Dependent Variable: Kepuasan pasien
Sumber : Data diolah, 2015

DurbinWatson
1.846

Berdasarkan uji di atas diperoleh nilai DW (Durbin Watson) sebesar 1.846. Tabel
DW dengan signifikansi 5%, n = 100 (n adalah jumlah data), dan k = 3. Diperoleh nilai
dU = 1.736, nilai 4-dU = 2.264. Hal ini berarti dU < d < 4-dU yaitu 1.736< 1.846 <
2.264. Oleh karena itu, berdasarkan uji Durbin-Watson tidak ada autokorelasi positif atau
negatif.
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4.5

Uji Godness Fit
1) Koefisien Korelasi
Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah
hubungan dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel
mempunyai hubungan searah.

Tabel 4.26
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Kualitas Layanan, Harga, dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pasien
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1
.548a
.300
.279
1.88061
a. Predictors: (Constant), Fasilitas, Harga, Kualitas pelayanan
b. Dependent Variable: Kepuasan pasien
Sumber: Data diolah, 2015

DurbinWatson
1.846

Dari hasil perhitungan seperti pada Tabel 4.26 di atas, terlihat bahwa besarnya
nilai R adalah 0,546 hal ini berarti antar variabel memiliki hubungan pada level
sedang. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,300, yaitu sebesar 30%. Artinya
sebesar 30% variabel kepuasan pasien RSIA Andika dijelaskan oleh variabel kualitas
pelayanan, harga dan fasilitas.
2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Dasar untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel Kualitas
pelayanan (X1), Harga (X2) dan Fasilitas (X3) secara bersama-sama terhadap
kepuasan pasien (Y), maka digunakan uji statistik F yang digunakan untuk
mengetahui apakah semua variabel independent atau bebas (Kualitas layanan, Harga
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dan Fasilitas yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependent /terikat (Kepuasan pasien).

Dengan

ketentuan:
Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima
Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak
Atau
Jika nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05 menolak Ho
Jika nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05 menerima Ho
Hipotesis penelitiannya:
H0 :

Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas layanan , harga, dan
fasilitas secara simultan terhadap kepuasan pasien.

Ha :

Terdapat pengaruh variabel kualitas layanan , harga, dan fasilitas secara
simultan terhadap kepuasan pelanggan.
Tabel 4.27
Hasil Uji Fhitung

Kualitas Layanan, Harga, dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

Df

Mean Square

Regression

145.836

3

48.612

Residual

339.524

96

3.537

F
13.745

Total
485.360
99
a. Predictors: (Constant), Fasilitas, Harga, Kualitas pelayanan
b. Dependent Variable: Kepuasan pasien
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Tabel 4.28
Ringkasan Hasil Uji Fhitung
Variabel

F hitung

>/< F tabel Sig. Keterangan

Kualitas pelayanan (X1)
Harga (X2)

Ho ditolak,
13,745

>

2.70

Fasilitas (X3)

000 dan menerima
Ha

Kepuasan pasien (Y)
Nilai Ftabel dapat dicari dengan ketentuan:
Numerator

: jumlah variabel dikurangi (4 - 1 = 3) dan

Denumerator

: jumlah responden dikurangi jumlah variabel independent (100–3 =
97).

Berdasarkan ketentuan persamaannya Ŷ = a + x1 + x2 + x3 tersebut diperoleh angka
F tabel sebesar 2.70.
Tabel 4.28 terlihat nilai Fhitung 13,745 dan nilai F tabel 2.70 yang berarti
terdapat pengaruh dari ketiga variabel bebas Kualitas layanan (X1), harga (X2) dan
fasilitas (X3) terhadap Kepuasan pasien (Y). Hal ini diperkuat nilai probabilitas Pvalue (signifikansi) sebesar 0,000 < alpha 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini
secara bersama-sama ternyata kualitas layanan, harga, dan fasilitas berpengaruh
signifikan terhadap Kepuasan pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Andika Jakarta.
3) Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel dengan tingkat kesalahan α = 5%,
dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
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a) H0 diterima jika thitung < ttabel
b) H0 ditolak jika thitung > ttabel
Untuk memudahkan analisis, dari tabel hasil analisis regresi untuk model
coefficients, dapat ditulis kembali seperti di bawah ini.
Tabel 4.29
Hasil Uji thitung
Kualitas Layanan, Harga, dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien
Model

1

(Constant)
Kualitas
Pelayanan
Harga
Fasilitas

Unstandardize
Coefficients

Standardize
Coefficients

B

Std.
Error

Beta

2.521
.301
.414
.067

1.614
.074
.124
.126

.366
.299
.046

t

Sig.

1.562
4.060
3.330
.530

.122
.000
.001
.598

Nilai t tabel dapat dicari berdasarkan taraf kesalahan alpha 0,05 (5%) dan
nilai degree of freedom (df) jumlah konsumen dikurangi 4 atau (100– 4) maka
berdasarkan itu nilai t tabel = 1,98.
a) Analisis Pengaruh Secara Parsial Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Pelanggan
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif
yang significant variabel Kualitas pelayanan (X1) terhadap variabel kepuasan
pasien (Y).
b = 0.301
Berarti setiap ada kenaikan 1 score skala likert penilaian konsumen terhadap
Kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan score rata-rata Kualitas pelayanan
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sebesar 0.301 skala likert, dengan asumsi variabel kualitas pelayanan tetap
konstan.
Model hipotesis penelitian yang digunakan untuk H1 adalah:
Ho :  = 0 (tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y)
H1 :  > 0 (terdapat pengaruh positif variabel X1 terhadap variabel Y).
Dari tabel koefisien regresi tersebut berpengaruh signifikan dengan alpha jauh di
bawah 5%.

Artinya terdapat pengaruh signifikan positif variabel Kualitas

pelayanan (X1) terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y) pada taraf yaitu 5%,
dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000 atau setara dengan nilai
toleransi alpha 0,05 (5%) yang mengindikasikan adanya pengaruh yang
signifikan..
b) Analisis Pengaruh Secara Parsial Harga Terhadap Kepuasan Pasien
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif
yang significant variabel harga (X2) terhadap variabel Kepuasan pasien (Y).
b = 0.414
Berarti setiap ada kenaikan 1 score skala likert penilaian konsumen terhadap
harga, maka akan meningkatkan score rata-rata harga sebesar 0.414 skala likert,
dengan asumsi variabel harga tetap konstan.
Model hipotesis penelitian yang digunakan untuk H1 adalah:
Ho :  = 0 (tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y)
H1 :  > 0 (terdapat pengaruh positif variabel X2 terhadap variabel Y).
Dari tabel koefisien regresi tersebut berpengaruh signifikan dengan alpha jauh di
bawah 5%.

Artinya terdapat pengaruh signifikan positif variabel harga (X 2)
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terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y) pada taraf yaitu 5%, dengan nilai
probabilitas (signifikansi) sebesar 0,001 atau setara dengan nilai toleransi alpha
0,05 (5%) yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan.
c) Analisis Pengaruh Secara Parsial Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif
yang significant variabel Fasilitas (X3) terhadap variabel Kepuasan pasien (Y).
b = 0.067
Berarti setiap ada kenaikan 1 score skala likert penilaian terhadap fasilitas,
maka akan meningkatkan score rata-rata Fasilitas sebesar 0.067 skala likert,
dengan asumsi variabel Kualitas Produk tetap konstan.
Model hipotesis penelitian yang digunakan untuk H1 adalah:
Ho :  = 0 (tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y)
H1 :  > 0 (terdapat pengaruh positif variabel X3 terhadap variabel Y).
Dari tabel koefisien regresi tersebut berpengaruh signifikan dengan alpha jauh di
bawah 5%. Artinya terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan variabel
Fasilitas (X3) terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y) pada taraf yaitu 5%,
dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,598 atau setara dengan nilai
toleransi alpha 0,05 (5%) yang mengindikasikan adanya pengaruh yang tidak
signifikan.
4.6

Analisis Regresi Berganda
Perubahan nilai suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya, namun

perubahan nilai variabel itu dapat pula disebabkan oleh berubahnya variabel itu dan dapat
pula disebabkan oleh variabel lainnya yang berhubungan dengan variabel tersebut. Untuk
mengetahui perubahan nilai variabel kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh variabel
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kualitas layanan, harga dan fasilitas diperlukan alat analisis yang memungkinkan penulis
untuk membuat perkiraan atau peramalan nilai variabel tersebut pada nilai tertentu
variabel yang mempengaruhinya. Dalam ilmu statistika, teknik analisis yang umumnya
digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi.

Pada penelitian ini menggunakan

analisis berganda dan diolah dengan program SPSS Vers 20.0 Adapun model yang
digunakan adalah:
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e

Tabel 4.30
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

t

Sig.

2.521

1.614

1.562 .122

Kualitas pelayanan

.301

.074

.366 4.060 .000

Harga

.414

.124

.299 3.330 .001

Fasilitas
.067
a. Dependent Variable: Kepuasan pasien
a. Dependent Variable: Kepuasan pasien
Sumber: Data diolah, 2015

.126

.046 .530 .598

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada Tabel 4.24
dengan variabel dependen kepuasan pelanggan, kolom kedua (Unstandardized
Coefficients) bagian B diperoleh nilai b1 variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar
0.301, nilai b2 variabel harga (X2) sebesar 0,414 dan nilai b3 variabel fasilitas
(X3) sebesar 0,067 dengan nilai konstanta (a) sebesar 2,521 sehingga dapat
diperoleh persamaan linear berganda untuk model pertama:
Y= 2,521 + 0,301X1 + 0,414X2 +0,067X2
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Berikut penjelasan berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk:
a) Konstanta (a) = 2,521 menunjukkan nilai konstan, dimana jika tanpa
dipengaruhi variabel Kualitas Layanan, harga dan fasilitas maka Kepuasan
pasien RSIA Andika Jakarta adalah sebesar 2,521 poin dengan anggapan
variabel bebas lain besarnya konstan.
b) Koefisien b1 (X1) = 0.301 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap Kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Sehingga
apabila variabel harga ditingkatkan sebesar satu satuan, maka kepuasan pasien
akan meningkat sebesar 0.301 satuan.
c) Koefisien b2 (X2) = 0.414 menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif
terhadap Kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Sehingga apabila variabel
harga ditingkatkan sebesar satu satuan, maka Kepuasan pasien akan meningkat
sebesar 0.414 satuan.
d) Koefisien b3 (X3) = 0.067 menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif
terhadap kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Sehingga apabila variabel
fasilitas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka kepuasan pelanggan

akan

meningkat sebesar 0.067 satuan.
e) Pengaruh variabel yang paling dominan yaitu X2 (harga). Menunjukkan bahwa
harga paling dominan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien RSIA
Andhika.
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4.7 Implikasi Manajerial
Setelah melakukan analisis secara seksama pada uraian sub hasil penelitian,
disimpulkan bahwa berdasarkan model hipotesis dalam penelitian ini, H0 ditolak dan Ha
diterima di mana setiap variabel berpengaruh independen berpengaruh positif terhadap
Kepuasan Pasien. Berikut ini dipaparkan secara jelas hasil uraian perhitungan tersebut
yang kemudian dijadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini.
1. Pengaruh secara parsial harga terhadap kepuasan pelanggan uji parsial diketahui bahwa
terdapat pengaruh antara variabel harga terhadap kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta,
dengan Nilai t hitung untuk variabel harga sebesar 3,330 atau lebih besar dari nilai t
tabel (1,98) dan dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,001 atau setara dengan
nilai toleransi alpha 0,05 (5%) yang mengindikasikan adanya pengaruh, dimana
pengaruh harga terhadap kepuasan pasien sebesar 12,5%.
Pengujian hipotesis 2 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan pada
variabel harga terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang tepat
akan meningkatkan kepuasan konsumen. Perusahaan akan memberikan kepuasan yang
lebih besar jika harga produk jasa usaha mereka berada pada kondisi yang tepat. Hasil
ini mendukung penelitian sebelumnya. Hasil perolehan data empiris dari penelitian ini
mendapatkan bahwa tarif jasa rumah sakit dinilai memiliki harga yang tepat. Hal ini
nampaknya terkait dengan adanya perbandingan dengan tarif pada sarana pemeriksaan
kesehatan yang lain. Hasil ini menjelaskan bahwa bagaimanapun, calon konsumen akan
mempertimbangkan seberapa besar uang yang akan dikeluarkannya dengan kebutuhan
dan kepuasan atas produk jasa yang akan dibelinya. Pertimbangan harga yang relatif
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murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik nyaman sebagaimana yang
diharapkan nampaknya sangat menjadi perhatian calon konsumen.
Di Jakarta, sarana pelayanan rumah sakit cukup banyak, sehingga persaingan harga
cukup bersaing. Secara rata-rata penilaian konsumen atas harga yang ditetapkan oleh
RSIA Andika Jakarta relatif murah. Reaksi atau keputusan yang diambil oleh konsumen
atas pembelian produk jasa RSIA Andika Jakarta tersebut searah dengan penilaian
mengenai harga. Artinya secara relatif, konsumen yang menilai bahwa rumah sakit telah
menerapkan harga yang relatif murah, maka kepuasan konsumen relatif lebih tinggi
dibanding pada konsumen yang menilai bahwa harga atau tarif yang diberikan relatif
lebih mahal.
Sehingga diperlukan adanya riset untuk mengevaluasi harga terhadap konsumen apakah
sudah sesuai dengan harapan terhadap kualitas pelayanan yang didapat serta melakukan
survey pembandingan terhadap rumah sakit lain.
2. Pengaruh secara parsial kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan uji parsial
diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan
pasien RSIA Andika Jakarta, dengan Nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan
sebesar 4,060 atau lebih besar dari nilai t tabel (1,98) dan dengan nilai probabilitas
(signifikansi) sebesar 0,000 atau setara dengan nilai toleransi alpha 0,05 (5%) yang
mengindikasikan adanya pengaruh cukup kuat, dimana pengaruh kualitas layanan
terhadap kepuasan pelanggan sebesar 17%.
Pengujian hipotesis 1 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan pada
variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Pengujian
hipotesis 1 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan
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kepuasan yang dirasakan oleh pasien. Pelanggan yang menerima layanan jasa yang
berkualitas, maka dengan demikian ia akan mendapatkan nilai dari jasa yang telah dibeli
sebelumnya. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa
kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Sebagaimana yang
dinyatakan bahwa faktor utama dari kualitas pelayanan yaitu jasa yang diharapkan dan
yang diterima. Apabila pelayanan yang diterima / dirasakan sesuai dengan yang
diharapkan maka kualitas pelayanan tersebut dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika
pelayanan yang diterima/dirasakan melampaui harapan pelanggan maka kualitas
pelayanan tersebut dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan
yang diterima/dirasakan lebih rendah dari pada harapan pelanggan maka kualitas
pelayanan yang buruk, dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan yang
diberikan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pelanggan secara konsisten.
Di sisi lain kepuasan yang dirasakan adalah merupakan hasil dari evaluasi yang
didasarkan pada pengalaman konsumen terhadap jasa yang diperoleh. Kualitas dari jasa
yang dibeli adalah merupakan tujuan dari konsumen. Hal ini berarti bahwa kepuasan
yang dirasakan oleh konsumen akan tergantung pada pelayanan yang diberikan oleh
penyedia jasa. Data empiris penelitian ini mendapatkan adanya pelayanan yang baik
yang diberikan oleh RSIA Andika Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya
jawaban-jawaban dengan skor yang tinggi mengenai pelayanan. Sebagai hasil atas
pemberian pelayanan tersebut, selanjutnya diperoleh adanya kepuasan yang tinggi dari
pasien.
3. Pengaruh secara simultan variabel kualitas layanan, harga dan fasilitas

terhadap

kepuasan pasien pada RSIA Andika Jakarta, ditentukan berdasarkan hasil penelitian
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olah data terlihat nilai F hitung 13,745 atau lebih besar dari nilai F tabel 2,70 yang
berarti terdapat pengaruh dari kedua variabel bebas kualitas layanan (X1), harga (X2)
dan fasilitas (X3). Hal ini diperkuat nilai probabilitas p-value (signifikansi) sebesar
0,000 atau lebih kecil dari nilai toleransi alpha 0,05 (5%). Dengan demikian
berdasarkan hasil penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha yang menyatakan
terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan (X1), harga (X2) dan fasilitas
(X3).
Semua variabel independen penelitian berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien.
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda yang menunjukkan bahwa nilai
koefisien variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0.301, variabel harga (X2) sebesar
0,414 dan variabel fasilitas (X3) sebesar 0,067 dengan nilai konstanta (a) sebesar 2,521.
Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan
adalah variabel harga dengan koefisien 0,414 Sedangkan kualitas pelayanan dan
fasilitas hanya mempengaruhi kepuasan pasien dengan koefisien 0,301 dan 0,067. Dapat
dikatakan bahwa harga merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan pasien.

Analisis Pengaruh..., Dian Nurul Fitria, Ma.-IBS, 2016

i
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Hasil uji parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel kualitas layanan terhadap
kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan akan
meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pasien. Pelanggan yang menerima layanan
jasa yang berkualitas, maka dengan demikian ia akan mendapatkan nilai dari jasa yang
telah dibeli sebelumnya. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya, yang menunjukkan
bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel harga
terhadap kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang
tepat akan meningkatkan kepuasan konsumen. Perusahaan akan memberikan kepuasan
yang lebih besar jika harga produk jasa usaha mereka berada pada kondisi yang tepat.
Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya. Hasil perolehan data empiris dari penelitian
ini mendapatkan bahwa tarif jasa rumah sakit dinilai memiliki harga yang tepat.
3. Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui variabel fasilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pasien RSIA Andika. Hasil ini bertentangan dengan
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh signifikan positif
terhadap kepuasan pasien. Hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kepuasan
merupakan fungsi dari harapan dan kinerja penyedia jasa. Sedangkan fasilitas diberikan
untuk memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian kepuasan yang diperoleh oleh
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pasien akan semakin meningkat jika fasilitas semakin baik dan modern serta
memudahkan pasien menggunakan jasa RSIA Andika Jakarta. Hasil perolehan data
empiris dari penelitian ini mendapatkan bahwa fasilitas RISA dinilai kurang baik oleh
responden. Keberadan fasilitas tersebut belum memberikan tingkat kepuasan yang tinggi
kepada konsumen.
4. Pengaruh secara simultan variabel kualitas layanan, harga dan fasilitas terhadap kepuasan
pasien RSIA Andika Jakarta, ditentukan berdasarkan hasil penelitian olah data terlihat
nilai F hitung 13,745 atau lebih besar dari nilai F tabel 2,70 yang berarti terdapat
pengaruh dari kedua variabel bebas kualitas layanan (X1), harga (X2) dan fasilitas (X3).
Hal ini diperkuat nilai probabilitas p-value (signifikansi) sebesar 0,000 atau lebih kecil
dari nilai toleransi alpha 0,05 (5%). Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini
menolak Ho dan menerima Ha yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara
kualitas pelayanan (X1), harga (X2) dan fasilitas (X3). Kualitas pelayanan merupakan
variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dengan nilai standardized
coefficient 0,366.

B. Saran
1. Perlu dilakukan riset terhadap konsumen mengenai harga yang ditetapkan apakah sudah
sesuai dengan harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Serta
melakukan survey perbandingan harga dengan rumah sakit lainnya.
2. Pihak RSIA Andika Jakarta harus terus mempertahankan kualitas pelayanan, bahkan
lebih meningkatkan kembali agar pasien merasa semakin puas. Rumah Sakit dapat
melakukan pelatihan customer service secara periodik dan memberikan penghargaan
terhadap para pekerja yang mendapat penilaian terbaik atas pelayanan yang diberikannya.
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3. Perlu dilakukan peningkatan lebih pada kualitas pelayanan dan tarif harga karena hasil
penelitian menunjukkan variabel-variabel tersebut memberikan hasil pengaruh terhadap
kepuasan pasien RSIA Andika Jakarta.
4. Variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, namun perlu dilakukan
peningkatan fasilitas oleh pihak perusahaan sehingga fasilitas yang diberikan kepada
konsumen akan menjadi semakin baik dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
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