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ABSTRAK 

HUBUNGAN PERSEPSI PASIEN RAWAT INAP TENTANG DIMENSI 

KUALITAS FUNGSIONAL DENGAN CITRA RUMAH SAKIT PARU 

DUNGUS MADIUN TAHUN 2017 

Fika Triwinaryanti 

107 Halaman + 22 Tabel + 3 Gambar + Lampiran 

Berdasarkan survei pendahuluan dengan melakukan penyebaran kuesioner 

yang dilakukan kepada pasien rawat inap pada tahun 2017, 60% pasien 

menyatakan dimensi kualitas fungsional di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

belum memenuhi harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungsn 

dimensi kualitas fungsional terhadap citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian adalah pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun pada bulan Juni Sampai Juli 2017, jumlah sampel yaitu 80 

responden yang diambil secara purposive sampling. Cara mengetahui hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen serta untuk mengetahui 

hasil analisis digunakan uji Kendal Tau. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk dimensi kualitas fungsional 

dihasilkan baik (42,5%), kurang baik (16,3%) dan tidak baik (41,3%) sedangkan 

untuk citra rumah sakit mengatakan baik (36,3%), kurang baik (17,5%) dan tidak 

baik (46,3%). Maka Ada hubungan antara dimensi kualitas fungsional dengan 

citra rumah sakit di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 dengan nilai 

p = 0,000. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

masih mengalami permasalahan mengenai dimensi kualitas fungsional (reability, 

attitudes, service recovery). Disarankan kepada Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun agar meningkatkan mutu pelayanan yang telah ada di rumah sakit dan 

termasuk yang ada pada indikator dimensi kualitas fungsional (reability, 

attitudes, service recovery) agar dapat meningkatkan citra rumah sakit dan dapat 

memberikan kepuasan kepada pasien yang sesuai dengan harapan pasien.  

 

Kata Kunci : kualitas pelayanan, citra, dimensi kualitas fungsional 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION BETWEEN PATIENT PERCEPTION OF INPATIENT 

UNIT ABOUT FUNCTIONAL DIMENSION QUALITY WITH HOSPITAL 

IMAGE OF PULMONARY HOSPITAL OF DUNGUS MADIUN 2017 

 

Fika Triwinaryanti 

107 pages + 22 table + 3 picture + enclose 

Based to  antecedent survey by do spreading of conducted questionnaire 

to patient of inpatient unit 2017, 60% patient express that functional quality 

dimension at Pulmonary Hospital of Dungus Madiun is not fulfilled expectation 

yet. This research aim was to analyze correlation between patient perception of 

inpatient unit about functional dimension quality with hospital image of 

Pulmonary hospital of Dungus Madiun at 2017. 

This Research represent quantitative research with approach of cross 

sectional. Population in research was patient of inpatient unit of Paru Dungus 

Madiun in June Until July 2017, amount of sampel that is 80 responders that 

taken by purposive sampling. Way of knowing correlation between dependent 

variable with independent variable and also to know result of analysis used by 

test of Kendal Tau.  

Result of analysis indicate that for the dimension of yielded by functional 

qualityof goodness ( 42,5 is%), unfavourable ( 16,3%) and is bad ( 41,3%) while 

for the image of hospital tell goodness ( 36,3 is%), unfavourable ( 17,5%) and is 

bad ( 46,3%). Hence There was correlation between functional quality dimension 

with ill hospital image At Home Paru Dungus Madiun Year 2017 with p value  = 

0,000 

Result of research indicate that Pulmonary Hospital of Dungus Madiun 

still experience of problems concerning of functional dimension quality  

(reability, attitudes, recovery service). Suggested to Pulmonary Hospital of 

Dungus Madiun to be upgrading service which had in hospital and including 

exist in functional dimension quality indicator ( reability, attitudes, recovery 

service) to can improve hospital image and can give satisfaction to patient 

matching with patient expectation. 

 

Keyword : Service Quality, Image, Functional Dimension Quality 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sudah memasuki era pasaran AFTA tahun 2003. Tahun 2010 pasar 

bebas ASEAN dimulai dengan China. Persaingan bebas, termasuk di sektor 

kesehatan, merupakan salah satu ciri dari persaingan bebas yang juga akan 

dihadapi oleh institusi pelayanan kesehatan dasar sampai ke rumah sakit. Untuk 

menghadapi persaingan bebas, institusi pelayanan kesehatan harus berusaha terus 

menerus mengembangkan mutu dan produk pelayanannya sehingga akan dapat 

memberikan kepuasan kepada setiap pengguna jasa pelayanannya (pelanggan). 

Kondisi seperti ini akan tercipta kalau setiap institusi pelayanan kesehatan di 

Indonesia menerapkan manajemen mutu sebagai landasan kerjanya. Mutu 

pelayanan, tidak hanya harus menjadi perhatian puncak pimpinan institusi, tetapi 

sikap dan perilaku staf pemberi pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan 

dengan pengguna pelayanan juga harus menjadi perhatian mereka. Sikap seperti 

itu menunjukkan kuatnya komitmen pimpinan dan staf institusi pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan mutu prodak dan jasa pelayanan yang selalu 

berorintasi kepada kepuasan pelanggan (AFTA, 2010). 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran 

yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia. Pola pelayanan kesehatan yang diharapkan adalah
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pelayanan yang berkualitas mampu meredukasi angka kesakitan dan kematian 

serta menciptakan masyarakat yang sehat sejahtera (Muthmainnah, 2014). 

Pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan organisasi termasuk rumah 

sakit, banyak peneliti yang berusaha lebih jauh meneliti tentang kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Seperti Yuniar Rouf Fuadi (2008) 

dalam muthmainnah (2014) di Rumah Sakit Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, 

dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri 

dari Profesionalism and skill, Accesibility & Flexibility, dan Reputation & 

Credibility mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepuasan 

konsumen baik secara individu maupun bersama-sama, kualitas pelayanan 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Gronroos (1979,1982) mengemukakan 3 dimensi kualitas jasa yang 

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu kualitas teknis, kualitas 

fungsional, dan citra (Tjiptono, 2011). Menurut Puspita, 2009 bahwa kualitas 

teknis terdiri dari professionalism (profesional) dan kualitas fungsional terdiri 

dari reability (ketepatan waktu), attitudes (sikap, perhatian), accessibility 

(kemudahan mendapatkan pelayanan), service recovery (petugas mampu 

mengatasi masalah) dan serviscape (kondisi fisik, aspek lingkungan) (Tjiptono, 

2011).  

Menurut Tjiptono, 2004 Indikasi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit 

dapat tercermin dari persepsi pasien atas pelayanan kesehatan yang telah 

diterimanya. Persepsi pasien/pelanggan tentang kualitas pelayanan merupakan
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penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa atau pelayanan (puspita, 

2009).  

Tjiptono tahun 2005 dalam jurnal Muthmainnah (2014) menurut 

Gummesson persepsi pelanggan terhadap kualitas total akan mempengaruhi 

citra perusahaan dalam benak pelanggan. 

Rumah sakit Paru Dungus, sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan 

kesehatan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

pelanggan/ pasien. Rumah Sakit Paru Dungus di tetapkan menjadi Rumah Sakit 

Paru berdasarkan pada Perda Nomor 37 Tahun 2000 serta Pergub Nomor 26 

Tahun 2002 di kembangkan dengan memberikan pelayanan umum selain paru 

pada tahun 2009. Pada tahun 2011 ditetapkan sebagai Rumah Sakit terakreditasi 

5 pelayanan dasar, pada tahun 2012 ditetapkan sebagai PPK-BLUD unit kerja 

dengan status penuh. 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun memiliki 4 kelas 

pelayanan rawat inap dengan total tempat tidur 52, diantaranya kelas 3, kelas 2, 

kelas 1 dan kelas utama. Tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur (BOR) Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

No Tahun Presentase BOR 

1 2014 37% 

2 2015 38,33% 

3 2016 47% 

Sumber: Data Primer Rumah Sakit Paru Dungus Madiun, 2017 
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Tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2014 sebesar 37%, Tahun 2015 sebesar 38,33% dan pada Tahun 

2016 sebesar 47%. 

Menurut pattinama tahun 2005, BOR adalah prosentase pemanfaatan atau 

pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini 

menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur pada suatu rumah sakit. Nilai 

parameter BOR ini idealnya antara 60-85%. Jadi Angka BOR yang rendah 

menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit dalam hal 

ini pemanfaatan tempat tidur oleh masyarakat (Adam, 2008). 

Menurut Kotler tahun 2003 dalam Bachtiar (2015)  citra adalah seperangkat 

kepercayaan, daya ingat dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu 

obyek tersebut. Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, tetapi 

wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran dan 

pengertian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat, dari publik 

sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan sebagai sebuah badan 

usaha ataupun terhadap personilnya (dipercaya, profesional dan dapat diandalkan 

dalam pemberian pelayanan yang baik). 

Menurut Tjiptono dalam jurnal Muthmainnah (2014) berpendapat bahwa 

citra pelayanan kesehatan Indonesia semakin hari semakin menurun, hal ini 

dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat untuk berobat ke luar negeri 

seperti Malaysia dan Singapura. Alasan masyarakat memilih jalan tersebut secara 
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umum dikarenakan oleh faktor kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan yang 

dibuktikan memenuhi harapan pasien. 

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 10 

responden pasien rawat inap yang ada di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun pada 

Maret 2017. Diperoleh hasil yaitu persepsi pasien rawat inap tentang dimensi 

kualitas fungsional di rumah sakit yang menyatakan baik sebesar 40%, 

sedangkan kurang baik sebesar 60%. Serta pasien rawat inap menyatakan bahwa 

citra rumah sakit baik yaitu sebesar 40% dan 60% pasien rawat inap menyatakan 

citra rumah sakit kurang baik. Sarwono tahun 2003 dalam jurnal Muthmainnah 

(2014) bahwa Rosentock menyatakan perilaku individu ditentukan oleh motif 

dan kepercayaannya terhadap institusi pelayanan kesehatan itu sendiri. Motif dan 

kepercayaan tersebut merupakan bagian integral dari citra suatu institusi pemberi 

jasa. Kunjungan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga 

tergantung pada citra rumah sakit itu sendiri dari persepsi masyarakat khususnya 

berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi pasien maka 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dapat meningkatkan pelayanan kesehatan 

yang ada. Sehingga, terbentuk kepercayaan yang baik terhadap rumah sakit 

tersebut yang secara otomatis citra rumah sakit tercipta dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang 

Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah Sakit Paru Madiun”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

“Apakah ada Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi 

Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah Sakit Paru Madiun?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan dimensi kualitas fungsional terhadap citra 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi Kualitas 

Fungsional (reliability, attitudes, accessibility, service recovery dan 

serviscape) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017. 

b. Mengidentifikasi Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017. 

c. Menganalisis Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi 

Kualitas Fungsional dengan citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Rumah sakit 

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit untuk membuat rencana 

strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengembangan 

rumah sakit terutama dalam memperbaiki citra rumah sakit di masyarakat.  

1.4.2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi tambahan di perpustakaan STIKES Bhakti 

Husada Mulia Madiun yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan tema sejenis dari mahasiswa 

prodi Kesmas STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. 

1.4.3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan diri dari 

fakta yang terjadi. Juga dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah 

diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan. 

1.4.4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama dan dapat memberikan sumbangan 

wacana ilmu penelitian dengan tema yang sama dan dapat memberikan wacana 

ilmu pengetahuan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang “Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi 

Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 

2017” merupakan penelitian yang mirip dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

Hubungan Persepsi 

Pasien Tentang 

Kualitas Pelayanan 

Dengan Citra 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kabupaten Aceh 

Tamiang oleh Ika 

Puspita tahun 2009 

Desain 

penelitian 

kuantitatif 

Ada hubungan 

persepsi pasien 

tentang 

kualitas 

pelayanan 

yang terdiri 

dari kualitas 

teknis dan 

dimensi 

fungsional 

dengan citra 

RSUD 

Kabupaten 

Aceh Tamiang 

Penelitian ini 

menggunaka

n 2 variabel 

yaitu dimensi 

kualitas 

teknis dan 

fungsional 

serta 

dilakukan di 

Rumah Sakit 

Umum 

Daerah 

Kabupaten 

Aceh 

Tamiang 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n tehnik 

Purposive 

Sampling 

dan 

menggunaka

n desain 

kuantitatif, 

sama-sama 

di lakukan di 

rawat inap. 

Hubungan Kualitas 

Fungsional 

pelayanan 

Kesehatan Dengan 

Citra Di Instalasi 

Rawat Inap RS 

Bhayangkara 

Makassar oleh Siti 

Muthmainnah 

Ikmal tahun 2014 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

Ada hubungan 

persepsi pasien 

tentang 

dimensi 

fungsional 

attitudes, 

reliability, 

accebility dan 

service 

recovery 

dengan citra 

RS 

Data 

dianalisis 

dengan Chi-

Square 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n variabel 

dimensi 

fungsional 

dan sama-

sama 

meneliti di 

bagian rawat 

inap  
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Bhayangkara 

Makassar 

 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan 

Kepuasan Pasien 

Terhadap Citra 

RSUD Salatiga 

oleh Irvan Bachtiar 

tahun 2015 

Desain 

penelitian 

kuantitatif 

Ada hubungan 

persepsi pasien 

tentang 

kualitas 

pelayanan 

yang terdiri 

dari kualitas 

teknis dan 

dimensi 

fungsional 

dengan citra 

RSUD 

Kabupaten 

Aceh Tamiang 

Penelitian ini 

dilakukan di 

RSUD 

Salatiga  

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunaka

n responden 

pasien rawat 

inap dan 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumah Sakit 

2.1.1.  Definisi Rumah Sakit 

Berdasarkan Undang-Undang tentang rumah sakit no.44 tahun 2009, rumah 

sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat.  

Menurut Siregar (2004) Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan 

tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan 

diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), 

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu, dan berkesinambungan (Herlambang,S dan Murwani,A. 2012) 

2.1.2. Tugas dan Fungsi Rumah sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit. rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
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Manajemen rumah sakit dan hotel itu hampir sama. Yang membedakan 

hanya pengunjungnya. Pengunjung rumah sakit adalah orang yang tidak sehat 

dan keluarga yang mengantarkannya. Mereka pada umumnya mempunyai beban 

sosial psikologis akibatnya penyakit yang diderita oleh salah seorang dari 

anggota keluarganya. Kompleksitas fungsi kegiatan di sebuah rumah sakit 

dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu: 

a. Sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen penerima 

jasa pelayanan (customer services). Hasil perawatan pasien sebagai 

customer rumah sakit ada tiga kemungkinan yaitu: sembuh sempurna, 

cacat (squalae) atai mati. Apapun kemungkinan hasilnya, kualitas 

pelayanan harus diarahkan untuk kepuasan pasien (customer 

satisfaction) dan keluarga yang mengantarkannya. 

b. Pelaksanaan fungsi kegiatan di sebuah rumah sakit cukup kompleks 

karena tenaga yang bekerja di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis 

profesi dan keahlian, medis maupun non medis. 

2.1.3. Kewajiban Rumah Sakit 

Ada dua kewajiban utama rumah sakit, yaitu: 

a. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan rumah 

sakit melalui “Good Corporate Governance”. 

b. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen klinis yang baik sesuai standar 

pelayanan medis dan standard operating procedure yang telah 

ditetapkan agar tercipta “Good Clinical Governance”. 
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Kewajiban Pelayanan Kesehatan di rumah sakit diatur dalam undang-

undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dalam undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa: 

1. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib 

melaksanakan good corporate dan good clinical governance yaitu: 

a. Mempunyai organisasi yang responsible dan akuntabel. 

b. Mempunyai hospital by laws dan medikal staff by laws. 

c. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur rumah sakit. 

d. Memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak pasien, 

keamanan dan keselamatan pasien. 

e. Melaksanakan program-program mutu dan keselamatan pasien 

(quality and safety). 

2. Rumah sakit wajib mempunyai kemampuan pelayanan sesuai dengan 

kelasnya. 

3. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan bagi keluarga miskin; di 

rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk pelayanan 

rawat inap kelas III secara gratis.  

4. Rumah sakit wajib meningkatkan peran sertanya dalam penurunan angka 

kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). 
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5. Rumah sakit wajib meningkatkan kesiapannya sebagai tempat perawatan 

dan rujukan penyakit menular antara lain DBD, Antraks, HIV/ AIDS, TB, 

SARS dan penyakit tidak menular (PTM) 

6. Rumah sakit wajib mengantisipasi tuntutan hukum terhadap dugaan 

kesalahan pelayanan. 

7. Rumah sakit wajib melaksanakan infection prevention and control (IPC). 

8. Rumah sakit pendidikan dan rumah sakit khusus diarahkan untuk menjadi 

pusat ungulan dan penapisan iptek. 

9. Rumah sakit wajib melaksanakan: 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

b. Peningkatan pelayanan life saving (IGD, ICU,ICCU, NICU/PICU). 

c. Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang medik (radiologi, 

anestesi dan laboratorium). 

d. Pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumber daya 

manusia. 

10. Setiap rumah sakit harus memenuhi ketentuan perizinan (mendirikan dan 

penyelenggaraan) sebelum di operasionalkan. 

2.1.4. Standar Pelayanan Rumah Sakit 

Standar mutu pelayanan kesehatan sebuah rumah sakit akan selalu terkait 

dengan struktur, proses, dan outcome sistem pelayanan rumah sakit tersebut. 

Standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit juga dapat dikaji dari tingkat 

pemanfaatan sarana pelayanan oleh masyarakat, mutu pelayanan tingkat efisiensi 
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rumah sakit. Ada beberapa aspek penting yang perlu di analisa apabila kita ingin 

membahas indicator standar standar mutu pelayanan rumah sakit. 

Struktur kegiatan operasional di sebuah Rumah Sakit adalah semua 

masukan (Input), proses (process), dan hasil atau keluaran (outcome). 

1. Input  

Struktur kegiatan operasional di sebuah Rumah Sakit meliputi tenaga, 

peralatan, dana, dan sebagainya. Ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa 

jika struktur input tertera dengan baik, akan lebih menjamin mutu pelayanan seta 

lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan. 

2. Proses  

Proses adalah semua kegiatan dokter dan tenaga profesi lainnya yang 

mengadakan interaksi secara professional dengan pasiennya. Interaksi ini diukur 

antara lain dalam bentuk penilaian tentang penyakit pasien, penegakan diagnosis, 

rencana tindakan pengobatan, indikasin tindakan, penaganan penyakit, dan 

prosedur pengobatan. 

Dalam hal ini juga dianut asumsi bahwa semakin patuh tenaga profesi 

menjalankan standards of conduct yang telah diterima dan diakui oleh masing-

masing ikatan profesi akan semakin tinggi pula mutu asuhan pelayanan terhadap 

pasien. Baik tidaknya pelaksanaan proses pelayanan di Rumah Sakit dapat diukur 

dari tiga aspek, yaitu: 

a. Sesuai tidaknya proses itu bagi pasien. 

b. Efektivitas prosesnya. 
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c. Kualitas interaksi pelayanan terhadap pasien. 

3. Outcome 

Outcome adalah hasil akhir kegiatan dokter dan tenaga profesi lainnya di 

Rumah Sakit terhadap pasien. Diperlukan sebuah pedoman untuk mengukur 

mutu pelayanan terhadap pasien. 

Keluaran adalah hasil akhir dari kegiatan proses yaitu tindakan dokter dan 

profesi lain terhadap pasien dalam arti derajat kesehatan. Selain itu faktor lain 

yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan unsur 

lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. Untuk suatu institusi kesehatan, keadaan sekitar yang 

terpenting adalah kebijakan, organisasi dan manajemen institusi kesehatan 

tersebut. 

2.1.5. Jenis Pelayanan Rumah Sakit 

Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit ini terdiri atas: 

a. rumah sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan 

berbagai jenis kesakitan, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk 

berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, 

psikiatri, ibu hamil, dan sebagainya. 

b. rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberi pelayanan 

diagnosis dan pengobatan untuk penderita dengan kondisi medik tertentu 

baik bedah maupun non bedah, seperti rumah sakit kanker, bersalin, 
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psikiatri, pediatrik, ketergantungan obat, rumah sakit rehabilitasi dan 

penyakit kronis. 

 

2.2 Persepsi Pasien 

2.2.1. Pengertian Persepsi 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan 

memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. 

Seseorang mempersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan 

yang objektif. 

Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa latin, perception yang 

berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemilihan 

pengorganisasian dan penginterpretasikan berbagai stimulus menjadi informasi 

yang bermakna. 

Menurut Robbins tahun 1998 dalam  Yuniarti (2015). , persepsi adalah 

proses pengorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-kesan sensori untuk 

memberi arti pada lingkungannya 

Menurut Freed Luthans tahun 1992 dalam Yuniarti (2015). , persepsi 

dapat didefinisikan sebagai interaksi yang rumit dalam penyeleksian, 

pengorganisasian, dan penafsiran stimulus. 
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2.2.2. Proses Persepsi 

Proses terjadinya persepsi meliputi berikut ini. 

a. Proses fisik, objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai 

alat indra. 

b. Proses fisiologis, stimulus yang diterima alat indra dilanjutkan oleh 

saraf sensoris ke otak. 

c. Proses psikologis, terjadi proses pengolahan otak, sehingga individu 

menyadari yang ia terima dengan alat indra sebagai akibat dari 

stimulus yang diterima. 

Dalam Jurnal Anjaryani (2009) Proses Pembentukan Persepsi dibentuk 

oleh tiga pengaruh yakni: 

a. Karakteristik dari stimuli (rangsangan) di mana stimulus merupakan 

hal di luar individu yang dapat berbentuk fisik, visual, atau 

komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. 

b. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya. Persepsi yang dibentuk oleh 

sesorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya, oleh 

karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Hal tersebut berarti 

bahwa setiap orang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap 

suatu bjek yang sama. 

c. Kondisi yang ada dalam diri individu yang bersangkutan  

Dalam persepsi ada yang perlu diperhatikan bahwa persepsi dapat sangat 

berbeda dengan kenyataan yang ada. 
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Mengenai proses pembentukan persepsi dapat dijelaskan secara lengkap 

pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Perseptual 

2.2.3. Persepsi Konsumen  

Persepsi konsumen adalah proses seorang konsumen untuk 

mengorganisasikan dan mengartikan kesan dari panca indra dalam tujuan untuk 

memberi arti dalam lingkungan mereka (Robbins,1998). Persepsi konsumen 

penting dipelajari karena perilaku konsumen didasarkan oleh persepsinya tentang 

kenyataan dan bukan kenyataan (Yuniarti, 2015). 

Menurut Shiffman dan Kanuk (1997), persepsi terhadap sesuatu berasal 

dari interaksi antara dua faktor berikut (Yuniarti, 2015). 

a. Faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik, seperti ukuran, berat, 

warna atau bentuk. Tampilan suatu produk, baik kemasan maupun 

karakteristik akan mampu menciptakan rangsangan pada indra 

kemanusiaan sehingga mampu menciptakan suatu persepsi mengenai 

produk yang dilihatnya. 

STIMULI 

1. Penglihatan 

2. Suara 

3. Bau 

4. Rasa  

5. tekstur 

Indera Perhatian interpretasi 

tanggapan PERSEPSI 
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b. Faktor individu, yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada 

panca indra, melainkan juga pada proses pengalaman yang serupa dan 

dorongan utama serta harapan dari individu. 

Persepsi seseorang juga melalui proses seleksi. Seleksi adalah proses 

memilih dan menentukan marketing stimulus karena setiap individu adalah unik 

dalam kebutuhan, keinginan, pengalaman,sikap, dan karakter pribadi masing-

masing. 

Menurut Shiffman dan Kanuk (1997), dalam seleksi terdapat proses 

berikut: 

a. Selective exposure: konsumen secara efektif mencari pesan menemukan 

kesenangan atau simpati secara aktif menghindari kesakitan atau 

ancaman pada sisi lainnya. Secara efektif, ia membuka dirinya pada 

iklan yang menenteramkan hatinya mengenai kebijaksanaan tentang 

kepuasan pembelinya.   

b. Selective attention: konsumen mengadakan transaksi pemilihan yang 

bagus dengan tujuan perhatian mereka diberikan pada rangsangan 

komersial. Ia mempunyai kesadaran tinggi terhadap rangsangan yang 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dengan demikian, konsumen 

dapat mengingat iklan untuk produk yang dapat memuaskan 

kebutuhannya dan mengabaikan yang tidak mereka butuhkan.  

c. Perceptual defense: konsumen secara bawah sadar menyaring 

rangsangan yang ia temukan sebagai ancaman psikologikal meskipun 
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telah terdapat pembukaan. Jadi, ancaman atau sebalinya,rangsangan 

netral pada level pembukaan yang sama. 

d. Perceptual blocking: konsumen melindungi dirinya dari rangsangan 

yang mereka anggap negatif dan mempunyai pengaruh buruk bagi 

dirinya. 

2.2.4. Karakteristik Seseorang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Robbins (1998), persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter 

seseorang yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:  

a. Attitudes: dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang 

dilihat berbeda satu dan yang lain. 

b. Motives: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya. 

c. Interest: focus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena 

minat seseorang berbeda satu dan yang lain. Yang diperhatikan oleh 

seseorang dalam suatu situasi dapat berbeda satu dan yang lain dan 

dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain. 

d. Experiences: fokus karakter individu yang berkaitan dengan pangalaman 

masa lalu, seperti minat atau interes individu. Seorang individu 

merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang dikaitkan dengan 

hal yang terjadi saat ini. 

e. Expectations: ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam 

melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini. 
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2.2.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Setiadi (2003), faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 

penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadi penglihatan. 

Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang 

melihatnya. Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut. 

a. Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan 

diberikan seseorang. 

b. Motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang yang mendasari sikap 

tindakan yang dilakukannya. 

c. Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap 

suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan atau 

ketidaksukaan terhadap objek tersebut. 

d. Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang 

karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat 

dan didengar. 

e. Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat 

keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang 

tidak sesuai dengan yang kita harapkan. 

f. Sasaran, yaitu mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan 

memengaruhi persepsi. 

g. Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut 

memengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat 
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dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda 

pula. 

2.2.6. Proses Persepsi 

Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan 

mempengaruhi seseorang melalui kelima panca indranya, yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasaan dan sentuhan. Stimulus tersebut diseleksi, 

diorganisasi, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan cara masing-masing. 

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai 

pancaindra, yang disebut dengan sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan 

akan selalu membombardir konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli pada 

konsumen ada yang berasal dari individu (seperti aroma, iklan, dan lain-lain) 

serta yang berasal dari dalam diri individu, seperti harapan, kebutuhan, dan 

pengalaman. 

2.2.7. Peran Ekspektasi pada Persepsi 

Ekspektasi dapat mengubah persepsi individu untuk melihat sesuatu yang 

mereka harapkan dari hal-hal yang terjadi saat ini. 

a. Inferensi Perseptual 

Inferensi adalah tindakan atau proses yang berasal kesimpulan logis dari 

premis-premis yang diketahui atau dianggap benar. 

Perseptual adalah kemampuan memahami dan menginterpresentasikan 

informasi sensori atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang 

diterima oleh panca indra. 
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b. Implikasi Pemasaran dari Inferensi Perseptual 

Konsumen cenderung membentuk citra terhadap merek, toko, dan 

perusahaan didasarkan pada referensi yang diperoleh dari stimuli pemasaran 

dan lingkungan. Citra dapat diartikan sebagai total persepsi terhadap suatu 

objek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber 

setiap waktu. Untuk itu, pemasar harus secara konstan mencoba 

memengaruhi citra konsumen. 

 

2.3 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap 

2.3.1. Pelayanan Rawat Inap 

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang 

terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi 

pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu 

perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Menurut Revans 

(1986) bahwa pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap mengalami tingkat 

proses transformasi, yaitu: 

a. Tahap Admission, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan keyakinan 

dirawat tinggal di rumah sakit. 

b. Tahap Diagnosis, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosisnya. 

c. Tahap Treatment, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkan dalam 

program perawatan dan terapi. 
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d. Tahap Inpection, yaitu secara terus menerus diobservasi dan 

dibandingkan pengaruh serta respon pasien atas pengobatan. 

e. Tahap Control, yaitu setelah dianalisa kondisinya, pasien dipulangkan. 

Pengobatan diubah atau diteruskan, namun dapat juga kembali ke proses 

untuk di diagnosa ulang. 

Jadi rawat inap adalah pelayanan pasien yang perlu menginap dengan 

cara menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnose dan terapi bagi 

individu dengan keadaan medis, bedah, kebidanan, penyakit kronis atau 

rehabilitasi medik atau pelayanan medik lainnya dan memerlukan pengawasan 

dokter dan perawat serta petugas medik lainnya setiap hari. 

2.3.2. Kualitas Pelayanan Rawat Inap 

Jacobalis (1990) menyampaikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di 

ruang rawat inap rumah sakit dapat diuraikan dari beberapa aspek, diantaranya 

adalah: 

a. Penampilan keprofesian atau aspek klinis. 

Aspek ini menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku dokter dan 

perawat dan tenaga profesi lainnya.  

b. Efisiensi dan efektivitas 

Aspek ini pemanfaatan semua sumber daya di rumah sakit agar dapat 

berdaya guna dan berhasil guna. 

c. Keselamatan pasien 

Aspek ini menyangkut keselamatan dan keamanan pasien. 
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d. Kepuasan pasien 

Aspek ini menyangkut kepuasan fisik, mental dan sosial pasien terhadao 

lingkungan rumah sakit, kebersihan, keamanan, kecepatan pelayanan, 

keramahan, perhatian, biaya yang diperlukan dan sebagainya. 

Menurut Adji Muslihuddin (1996), mutu asuhan pelayanan rawat 

inap dikatakan baik, apabila: 

a. Memberikan rasa tentram kepada pasiennya yang biasanya orang sakit 

b. Menyediakan pelayanan yang bernar-benar professional dari setiap 

strata pengelola rumah sakit. Pelayanan bermula sejak masuknya pasien 

ke rumah sakit sampai ke rumah sakit sampai pulangnya pasien 

Dari kedua aspek ini dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Petugas menerima pasien dalam melakukan pelayanan terhadap pasien 

harus mampu melayani dengan cepat karena mungkin pasien 

memerlukan penanganan segera 

b. Penanganan pertama dari perawat harus mampu membuat menaruh 

kepercayaan bahwa pengobatan yang diterima dimulai secara benar 

c. Penanganan oleh para dokter dan perawat yang profesional akan 

menimbulkan kepercayaan pasien bahwa mereka tidak salah memilih 

rumah sakit 

d. Ruangan yang bersih dan nyaman, memberikan nilai tambah kepada 

rumah sakit 

e. Peralatan yang memadai dengan operator yang professional 
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f. Lingkungan rumah sakit yang nyaman 

2.3.3. Pelayanan Tenaga Medis 

Tenaga medis merupakan unsure yang memberikan pengaruh besar dalam 

menentukan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah 

Sakit. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medik kepada pasien 

dengan mutu sebaik-baiknya, emnggunakan tata cara dan tehnik berdasarkan 

ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pasien dari rumah sakit. 

Donabedian (1980), mengatakan bahwa perilaku dokter dalam aspek 

manajemen, manajemen lingkungan sosial, manajemen psikologi dan manajemen 

terpadu, manajemen kontinuitas dan koordinasi kesehatan dari penyakit harus 

mencakup beberapa hal, yaitu: 

1. Ketepatan diagnosis 

2. Ketepatan dan kecukupan terapi 

3. Catatan dan dokumen pasien yang lengkap 

4. Koordinasi perawatan secara kontinuitas bagi semua anggota keluarga. 

 

2.4 Kualitas Pelayanan Kesehatan 

2.4.1. Pengertian Kualitas Layanan 

Tjiptono (2004) yang dikutip oleh Puspita (2009) menyatakan kualitas 

pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan 
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sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan 

menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan 

kualitas jasa. 

Kualitas Layanan (service quality) dibangun atas adanya perbandingan 

dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka 

terima (perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan/ 

diinginkan (expected service). 

Kualitas memberikan suatu  dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka (Tjiptono,2004 dikutip oleh Puspita, 2009). 

Perspektif pasien/ masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang bermutu 

adalah suatu pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang 

dirasakannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat 

waktu, tanggap dan mampu menyembuhkan keluhan serta mencegah 

berkembangnya atau meluasnya penyakit. Pasien/ masyarakat juga menganggap 

bahwa dimensi efektivitas, akses, hubungan interpersonal antar manusia, 

kesinambungan dan kenyamanan sebagai dimensi mutu pelayanan kesehatan 

yang sangat penting (pohan, 2003). 
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2.4.2. Dimensi Kualitas Jasa 

Sejumlah pakar dan peneliti melakukan riset khusus untuk merumuskan 

dimensi kualitas jasa. Tabel 3.5 merangkum telaah literatur dimensi kualitas jasa 

yang banyak diacu.sebagian di antaranya akan dibahas berikut ini. 

 Tabel 3.5 Telaah Literatur Dimensi Kualitas Jasa  

PENELITI DIMENSI KUALITAS 

Albrect & Zemke (1985) Perhatian dan kepedulian, kapabilitas 

pemecahan masalah, spontanitas dan 

flesibilitas, recovery 

Brody & Cronin (2001) Kualitas interaksi,kualitas 

lingkunganfisik,kualitas hasil. 

Caruana & Pitt (1997) Reliabilitas jasa dan manajemen 

ekspektasi. 

Dabholkar, et al. (1996) Aspek fisik,reliabilitas,interaksi 

personal,pemecahan 

masalah,kebijakan. 

Dabholkar,et al. (2000) Realibilitas,perhatian 

pribadi,kenyamanan,fitur. 

Edvarson,gustavsson & riddle (1989)  Kualitas teknis,kualitas integrative, 

kualitas fungsional,kualitas hasil. 

Garvin (1987) Realiabilitas, Kinerja fitur, 

Konformasi, daya tahan, serviceability, 

Estetika, Perceifed quality 

Gronroos (1979, 1982) Kualitas teknis, kualitas fungsional, 

citra. 

Gronroos (1990, 2000) Profesionalisme dan keterampilan, 

sikap dan perilaku, aksesibilitas dan 

fleksibilitas, reabilitas dan 

trustworthiness, recovery, reputasi dan 

kredibilitas, servicecape.  

Gummesson (1987) Kualitas desain, kualitas produksi, 

kualitas penyampaian, kualitas 

rasional. 

Gummesson (1991) Kualitas desain, kualitas produksi, 

kualitas penyampaian, kualitas 

relasional. 

Gummesson (1993) Kualitas desain, kualitas produksi 

jasakualitas proses, kualitas hasil. 

 



29 
 

 
 

PENELITI DIMENSI KUALITAS 

Hedvall & Palthschik (1989) Kesediaan dan kemampuan untuk 

menangani,akses fisik dan psikologis. 

Johnson & silvestro (1990) Faktor higiens, faktor peningkat 

kualitas, dan threshold faktor. 

Leblanc & nguyen (1988) Citra korporat, organisasi internal, 

dukungan fisik terhadap sistem 

penghasil jasa, interaksi antara staf dan 

pelanggan 

Lehtinen & lehtinen (1982) Kualitas fisik, kualitas interaktif, 

kualitas korporat. 

Lehtinen & lehtinen (1991) Kualitas proses, kualitas hasil. 

Ovretveit (1992) Kualitas pelanggan, kualitas 

professional, kualitas manajemen 

Parasuraman, Zeithmal & Berry 

(1985) 

Bukti fisik, reabilitas, daya tanggap, 

kompetensi,kesopanan, kredibilitas, 

kemanan, akses komunikasi, 

kemampuan memahami pelanggan. 

Parasuraman, Zeithmal & Berry 

(1988) 

Reabilitas, daya tanggap, jaminan, 

empati, bukti fisik. 

Rust & Oliver (1994) Kualitas fungsional, kualitas tehnik, 

kualitas lingkungan. 

 

Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa, 

Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (1985) berhasil mengidentifikasi sepuluh 

dimensi pokok kualitas jasa: 

1. Reliabilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti 

perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal (right 

the first time), memenuhu janjinya secara akurat dan andal (misalnya, 

menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan 

data (record) secara tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat. 
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2. Responsivitas Atau Daya Tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara 

cepat. Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu layanan, pengiriman 

slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan 

penyampaian layanan secara cepat. 

3. Kompetensi, yaitu penguasaan ketrampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan dan ketrampilan 

karyawan kontak, pengetahuan dan ketrampilan personil dukungan 

operasional dann kapabilitas riset organisasi. 

4. Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability)  dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas 

jasa mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, 

saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi (contohnya, telepon, 

surat, email, fax, dan seterusnya), dan jam operasi nyaman. 

5. Kesopanan (Courtesy), meliputi sikap santun, respek, atensi dan keramahan 

para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator telepon, bell person, 

teller bank, dan lain-lain). 

6. Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan 

dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan pelanggan. Termasuk didalamnya adalah penjelasan 

mengenai jasa/ layanan yang ditawarkan, biaya jasa, trade off antara jasa 
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dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin 

timbul. 

7. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, 

dan interaksi dengan pelanggan (hard selling versus soft selling approach). 

8. Keamanan (Security), yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

Termasuk didalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety), 

keamanan financial (financial security), privasi dan kerahasiaan 

(confidentiality). 

9. Kemampuan Memahami Pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan 

dan kebutuhan spesifik mereka, memberijan perhatian individual dan 

mengenal pelanggan regular. 

10. Bukti Fisik (Tangiables), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan (sepert kartu bisnis, 

kop surat, dan lain-lain). 

Dalam riset selanjutnaya, Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (1988) 

menemukan adanya overlapping di antara beberapa dimensi diatas. Oleh sebab 

itu, mereka menyederhanakan sepuluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi 

pokok. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas dan keamanan disatukan menjadi 

jaminan (assurance). Sedangkan akses, komunikasi dan kemampuan memahami 

pelanggan diintegrasikan menjadi empati (empathy). Dengan demikian, terdapat 
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lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya 

sevagai berikut. 

1. Reliabilitas (Reability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikn layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati. 

2. Daya Tanggap (Responsivebes), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikann jasa secara tepat. 

3. Jaminan (Assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

peusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhakan untuk menangani setiap 

pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4. Empati (Empathy), berarti bahwa perusaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personel kepada para pelanggan dan memiliki jam 

operasi yang nyaman. 
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5. Bukti Fisik (Tangiables), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan. 

Gronroos (2000) memaparkan tiga dimensi utama atau faktor yang 

dipergunakan konsumen dalam menilai kualitas yaitu outcome-related dimension 

(technical quality), process-related (functional quality), dan image-related 

dimensions. Ketiga dimensi ini kemudian dijabarkan yaitu sebagai berikut: 

a. Professionalism and skills, yaitu pelanggan menganggap bahwa penyedia 

jasa, para karyawan, sistem operasional dan sumber daya fisiknya 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pelanggan secara professional. 

b. Reputation and Credibility merupakan image related yaitu pelanggan 

meyakini bahwa bisnis penyedia jasa dapat dipercaya, memberikan value 

for money yang selayaknya dan mencerminkan kinerja dan nilai positif 

c.  Attitudes and Behavior yaitu merupakan process related. Pelanggan 

merasa bahwa para karyawan kontak memperhatikan mereka dan 

berusaha membantu memecahkan masalah pelanggan pelanggan secara 

spontan dan dengan senang hati. 

d. Accessibility and flexibility merupakan process related. Pelanggan merasa 

bahwa penyedia jasa, lokasi dan jam kerja, karyawan, dan sistem 

operasionalnya dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga 

pelanggan dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu juga dirancang 



34 
 

 
 

dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan 

permintaan da keinginan pelanggan. 

e. Reliability and Trustworthiness merupakan process related. Pelanggan 

meyakini bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa 

mengandalkan penyedia jasa, karyawan dan sistemnya dalam memenuhi 

janji-janjinya dan bertindak demi kepentingan pelanggan. 

f. Service recovery merupakan process related. Pelanggan menyakini 

bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, 

penyedia jasa akan segera dan secara efektif mengambil tindakan untuk 

mengendalikan situasi dan menemukan solusi yang tepat. 

g. Serviscape merupakan process related. Pelanggan merasa bahwa kondisi 

fisik dan aspek lingkungan service encounter lainnya mendukung 

pengalaman positif atas proses jasa. 

Dalam penelitian ini dimensi kualitas jasa yang dipergunakan adalah menurut 

penelitian Puspita (2009) bahwa kualitas tehnis terdiri dari indikator 

professionalism sedangkan kualitas fungsional meliputi indikator attitudes, 

accessbility, reliability, service recovery dan serviscape. 

 

2.5 Tinjauan Umum Citra  

2.5.1 Pengertian Citra 

Kotler tahun 2003 dalam jurnal bachtiar (2015) mengatakan bahwa citra 

dalam bahasa inggris disebut dengan istilah image, yang artinya sejumlah 
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kepercayaan, idea tau nilai dari seseorang terhadap suatu obyek merupakan 

konstruksi mental seseorang atau merupakan interprestasi, reaksi, persepsi atau 

perasaan dari seseorang terhadap apa saja yang berhubungan dengannya. 

Peran citra sangat penting mempengaruhi keberhasilan kegiatan suatu 

lembaga seperti rumah sakit. Citra perusahaan yang positif, akan membantu 

dalam era kondisi persaingan saat ini. menurut Zeithmal (1996) citra perusahaan 

yang baik merupakan asset bagi kebanyakan perusahaan, karena citra dapat 

berdampak kepada persepsi atas kualitas, nilai dan kepuasan. 

Menurut Kotler  tahun 2003 dalam puspita (2009).  citra adalah 

seperangkat kepercayaan, daya ingat dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu obyek tersebut. Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, 

tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran dan 

pengertian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat, dari publik 

sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan sebagai sebuah badan 

usaha ataupun terhadap personilnya (dipercaya, professional dan dapat 

diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik). Terciptanya suatu citra 

perusahaan yang baik dimata khalayak atau publiknya akan banyak 

menguntungkan Ruslan (1995).  

Alma tahun 2005 dalam  Puspita (2009).menyatakan bahwa citra dapat 

dicetak seperti membuat barang di pabrik, akan tetapi citra adalah kesan yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sesuatu. 
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Citra terbentuk dari bagaimana perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya, 

yang mempunyai landasan utama pada segi pelayanan 

Sutojo (2004) dalam jurnal puspita (2009) mengatakan citra masyarakat 

terhadap perusahaan didasari pada apa yang mereka ketahui atau mereka kira 

tentang perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan perusahaan membangun 

citra dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu: 

1. Citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap manfaat yang dibutuhkan 

dan diinginkan kelompok sasaran. 

2. Manfaat yang ditonjolkan cukup realistis. 

3. Citra yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

4. Citra yang ditonjolkan mudah dimengerti kelompok sasaran. 

5. Citra yang ditonjolkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan usaha. 

Citra perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat sebagai berikut: 

(1) daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap, (2) menjadi perisai 

selama masa krisis, (3) menjadi daya tarik eksekutif andal, (4) meningkatkan 

efektivitas strategi pemasaran, dan (5) penghematan biaya operasional.  

Menurut Primalita tahun 2005 mengatakan bahwa citra positif yang 

didapat dari kepuasan pelanggan, tidak terlepas dari publik internal yang dapat 

memberikan pelayanan yang amat memuaskan. Contohnya rumah sakit, rumah 

sakit harus memberikan arahan kepada petugas pelayanan kesehatan agar bersifat 

ramah kepada pelanggan/ pasien terutama yang sedang dirawat karena 

memerlukan perhatian yang lebih. Para perawat diarahkan untuk lebih perhatian 
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sehingga pasien lebih terpacu untuk sembuh. Para pegawai rumah sakit juga 

harus menjaga citra rumah sakitnya yang menunjukkan kebersihan dan kerapian 

serta menunjukkan suasana rumah sakit yang bersahabat, penuh rasa hormat dan 

professional. Hubungan yang harmonis antara publik eskternal sangat 

menentukan keberlangsungan keberadaan suatu organisasi (dalam jurnal 

Mutmainnah, 2014). 

2.5.2 Pentingnya Citra Perusahaan 

Tjiptono (2004) dalam jurnal Bachtiar (2015) mengatakan bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atu persepsi pihak 

penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Pelangganlah yang 

mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa 

merupakan  penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Hal senada juga 

dikatakan Alma (2005), bahwa citra dibentuk berdasarkan impresi, berdasarkan 

pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu sebagai pertimbangan 

untuk mengambil keputusan. 

Pentingnya citra perusahaan dikemukakan oleh Gronroos (dalam 

Muthmainnah, 2014) sebagai berikut: 

a) Citra positif memberikan kemudahan perusahaan Citra positif 

memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai 

tujuan secara efektif sedangkan citra negative adalah sebaliknya. 
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b) Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan 

perusahaan. Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil, 

kualitas teknis atau fungsional sedangkan citra negative dapat 

memperbesar masalah tersebut. 

c) Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan perusahaan. 

d) Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak 

internal. Citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata akan 

mempengaruhi sikap karyawan terhadap perusahaan. 

2.5.3 Indikator Citra  

Kasali tahun 2003 dalam jurnal Bachtiar (2015) menjelaskan, bahwa 

untuk mengkur citra perusahaan dapat dilakukan dengan menilai komponen-

komponen sebagai berikut: 

1. Personality 

Keseluruhan karakteristik yang dipahami publik seperti perusahaan yang 

dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial. 

2. Reputation  

Hak yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain. 
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3. Value 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, 

karyawan yang cepat tanggap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

4. Corporate  Identity 

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran 

terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. 

Kotler dan Keller (2009) dalam jurnal Bachtiar, 2015 mengatakan bahwa 

untuk mengukur citra perusahaan dapat dilakukan dengan menilai komponen-

komponen sebagai berikut: 

1. Atribut produk (barang dan jasa), manfaat dan perilaku secara umum, 

terikat kualitas dan inovasi. 

2. Orang dan relationship, terkait orientasi pada pelanggan (customer 

orientation) 

3. Nilai dan program, terkait keperdulian lingkungan dan tanggung jawab 

4. Kredibilitas perusahaan (corporate kredibility), terkait keahlian, 

kepercayaan dan menyenangkan 

Berdasarkan komponen-komponen untuk mengukur citra yang 

dikemukakan tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa pada dasarnya komponen-

komponen yang dikemukakan oleh Kasali (2003) lebih luas dibandingkan dengan 

komponen-komponen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2009), atau 

dengan kata lain komponen-komponen yang dikemukakan oleh kotler dan keller 
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(2009) sebagian diantaranya sudah masuk dalam komponen-komponen yang 

dikemukakan oleh Kasali (2003). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Persepsi 

Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun” ini dijelaskan pada gambar 3.1 berikut ini.  

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Persepsi Pasien 

Rawat inap 

tentang  dimensi 

Kualitas 

Fungsional 

1. Reliability  

2. Attitudes 

3. Accesbility 

4. Service 

recovery 

5. serviscape 

 

 

Citra RS 

1. Personality 

2. Reputation 

3. Value 

4. Corporate 

identity 
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Berdasarkan kerangka konsep diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap pesepsi pasien terhadap dimensi kualitas fungsional dan citra rumah 

sakit. Kualitas fungsional pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien 

terhadap bagaimana penyedia jasa memberikan pelayanan kepada pasien, dengan 

indikator : 

a. Reliability pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien mengenai 

ketetapan waktu, janji yang ditepati petugas dan pelayanan yang tidak 

berbelit-belit dalam mendapatkan pelayanan. 

b. Attitudes pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien terhadap sikap, 

perhatian, keramahan perawat dan dokter memberikan waktu untuk 

berkonsultasi dalam memberikan pelayanan pada pasien. 

c. Accessibility pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien terhadap 

kemudahan mendapatkan pelayanan, baik kemudahan menemui petugas, 

waktu kerja, menjangkau fasilitas dan lokasi pelayanan kesehatan. 

d. Service Recovery pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien bahwa 

petugas mampu mengatasi masalah dengan tepat dan dengan cepat tanggap 

dalam menyelesaikan keluhan. 

e. serviscape dimana kondisi fisik dan aspek lingkungan bisa mendukung 

proses jasa. 

Persepsi pasien rawat inap tentang dimensi kualitas fungsional yang 

terdiri dari indikator di atas yang nantinya akan mempengaruhi citra rumah 

sakit. 
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Citra pada penelitian ini dilihat dari tanggapan pasien terhadap kesan 

yang diperoleh selama masa perawatan di Rumah Sakit. yang mampu 

memberikan pelayanan terbaik, selalu menjadi pilihan ketika berobat, 

merekomendasikan rumah sakit kepada orang lain dengan indikator:  

1. Personality 

Keseluruhan karakteristik yang dipahami publik seperti perusahaan yang 

dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial. 

2. Reputation  

Hak yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain. 

3. Value 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, 

karyawan yang cepat tanggap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

4. Corporate  Identity 

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran 

terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. 

 

3.2 Hipotesis  

H1 :  Ada Hubungan antara Persepsi Pasien Rawat inap Tentang Dimensi 

 Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah Sakit Paru Madiun.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross 

sectional dimana penelitian yang mendesain pengumpulan datanya dilakukan 

pada satu titik waktu (at one point in time) dimana fenomena yang diteliti adalah 

selama satu periode pengumpulan data (Swarjana, 2015). Agar dapat mengetahui 

hubungan persepsi pasien tentang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra 

Rumah Sakit. 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002). Menurut 

Sugiyono tahun 2008 dalam Sujarweni (2014) 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. 

Populasi penelitian ini adalah pasien rawat inap yang ada di Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun. Berdasarkan data jumlah kunjungan 3 bulan terakhir 

selama periode tahun 2016 di Rumah Sakit Paru Madiun populasinya yaitu 

sebanyak 408 pasien. 
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4.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Dattalo tahun 2008 dalam (Sujarweni,2014). dalam 

penelitian, kita mengenal istilah sampling. Sampling adalah sebuah strategi yang 

digunakan untuk memilih elemen atau bagian dari populasi atau proses untuk 

memilih elemen populasi untuk diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari 

elemen populasi yang dihasilkan dari strategi sampling. Idealnya sampel yang 

diambil adalah sampel yang mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel, kita 

juga mengenal sampling frame atau kerangka sampling yang merupakan list, 

indeks atau record dari sampel yang akan diambil, yang mungkin tidak inclusive 

dari total populasi penelitian. 

Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus 

Solvin sebagai berikut (Nursalam, 2003). 

𝑛 =
N

1 + N (d²)
 

       Keterangan: 

       n = Besar Sampel 

       N = Besar Populasi 

       d = Standar error 10% / 0,10 

Dengan menggunakan formula diatas dengan tingkat kepercayaan 0,10 

maka besar sampel yang diambil adalah:  
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𝑛 =
408

1 + 408 (0,12)
 

𝑛 =
408

5,08 
 

n = 80,31 pasien    dibulatkan menjadi 80 pasien 

berdasarkan rumus Slovin tersebut, jumlah populasi adalah sebanyak 408 

orang/ pasien maka didapatkan besar sampel 80 orang/ pasien rawat inap yang 

ada di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2016. Karena konsumen yang 

ada pada Instalasi Rawat Inap terdiri dari beberapa kelas perawatan (Kelas 3, 

kelas 2, kelas 1 dan kelas utama). Maka penelitian ini menggunakan tehnik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling dimana cara pengambilan sampel 

ini berdasarkan pertimbangan/ tujuan tertentu. Tehnik ini dilakukan atas 

pertimbangan waktu, biaya, tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel 

dalam jumlah besar dan jauh. 

Untuk kelas 3  = 44,2/100 x 80 pasien = 35 pasien 

Untuk kelas 2   = 26,9/100 x 80 pasien = 22 pasien 

Untuk kelas 1   = 15,4/100 x 80 pasien = 12 pasien 

Untuk kelas Utama = 13,5/100 x 80 pasien = 11 pasien 

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 

responden. 
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4.3 Tehnik sampling 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Non 

Probability Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Dimana tehnik ini menggunakan cara Purposive Sampling yaitu 

tehnik pengambilan sampel bertujuan dilakukan tidak berdasarkan strata, 

kelompok atau acak, tetapi berdasarkan pertimbangan/ tujuan tertentu. Tehnik ini 

dilakukan atas pertimbangan tertentu seperti waktu, biaya, tenaga, sehigga tidak 

dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh. 

Menurut (Bruce et al, 2008) dan (Gerrish and Lacey, 2010) Purposive Sampling 

adalah tehnik pengambilan sampel, dimana sampel yang di ambil dari orang-

orang yang berasal dari kelompok yang spesifik, selanjutnya dicari dan di-

samled. 

Dalam pengambilan sampel terdapat dua kriteria, yaitu: 

4.3.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2008). 

Kriteria Inklusi pada penelitian ini adalah:  

1. Pasien dalam keadaan sadar. 

2. Lama masa perawatan yang terpilih sebagai responden yaitu 2x24 jam. 
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3. Jika pasien anak-anak yang menjadi respon maka dapat diwakilkan 

kepada orang tuanya atau keluarganya yang menjaga selama dalam 

masa perawatan. 

4. Pasien dapat berbicara dengan baik dan dapat dimengerti oleh peneliti. 

Jika tidak dapat berbicara dengan baik maka dapat diwakili oleh 

keluarganya. 

5. Jika pasien dalam keadaan tidak sadar maka dapat diwakilkan kepada 

orang tuanya atau keluarganya yang menjaga selama masa perawatan. 

6. Pasien bersedia untuk menjadi responden. 

4.3.2 Kriteria Ekslusi  

Kriteria ekslusi adalah adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab 

(Nursalam, 2008). Kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah pasien dalam 

kondisi yang tidak mau untuk menjadi responden.   
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4.4 Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Persepsi Pasien Rawat 

Inap Tentang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 2017. 

POPULASI 
Pasien Rawat Inap yang ada di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

sebanyak 408 pasien 

SAMPEL 
Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebagian dari populasi sebanyak 80 

responden 

Tehnik Sampling 

Purposive Sampling 

Variabel Bebas 
Dimensi Kualitas Fungsional 

Variabel Terikat 

Citra RS 

Pengolahan Data 

Editing, Coding, Skoring, Entry Data, Tabulating 

Penyajian Hasil Penelitian 

Kesimpulan 

Analisa Data 

Uji korelasi kendall tau dengan SPSS for windows vers 20 
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4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuah konsep yang dioperasionalkan. Lebih 

tepatnya operasional properti dari sebuah objek agar dapat dioperasionalkan, 

diaplikasikan, dan menjadi properti objek. Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel: 

1. Variabel bebas (Independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau dianggap menentukan variabel terikat. Variabel ini 

dapat merupakan faktor risiko, prediktor, kausa/ penyebab (Saryono, 

2013). Variabel Independent dalam penelitian ini adalah Dimensi 

Kualitas Fungsional. 

2. Variabel terikat (Dependent) adalah variabel yang dikenal sebagai 

akibat (effect) adalah variabel dependen, atau variabel yang berubah 

akibat dari perubahan variabel lain. (Thomas et al., 2010). Variabel 

dependent dalam penelitian ini adalah Citra Rumah Sakit. 

4.5.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah definisi terhadap variabel berdasarkan 

konsep teori namun bersifat operasional, agar variabel tersebut dapat diukur 

atau bahkan di uji baik oleh peneliti atau peneliti lain. Pada umumnya, 

definisi dibuat secara naratif, namun ada juga yang membuatnya dalam 

bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini akan diuraikan dalam tabel ini: 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap  Tentang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan 

Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Data Skor/ Kriteria Kategori 

Dimensi 

Kualitas 

Fungsional 

Persepsi 

pasien rawat 

inap 

terhadap 

kualitas 

pelayanan 

yang 

diberikan. 

a. Reliability 

(ketepatan 

waktu) 

b. Attitudes 

(sikap, 

perhatian, 

keramahan 

perawat dan 

dokter) 

c. Accesbility 

(kemudahan 

mendapat 

pelayanan) 

d. Service 

recovery 

(petugas 

mampu 

mengatasi 

masalah) 

e. Serviscape 

(kondisi fisik 

dan aspek 

Kuesioner Ordinal Skoring 

1= Sangat Tidak 

Baik 

2 = Tidak Baik 

3 = Kurang Baik 

4 = Baik 

5 =Sangat baik 

1. Baik jika: X > 

Mean + 1 (SD) 

2. Kurang Baik 

jika: -1 (SD) < 

= X < = mean 

+1 (SD) 

3. Tidak Baik jika: 

< mean – 1 

(SD) 
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lingkungan) 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Data Skor/ Kriteria Kategori 

Citra RS. 

Paru Dungus 

Madiun 

Kesan pasien 

rawat inap 

yang timbul 

karena 

pemahaman 

akan suatu 

kenyataan. 

a. Personality 

(karakteristik 

yang 

dipahami 

publik) 

b. Reputation 

(komponen 

yang 

mempermuda

h pengenalan 

publik) 

c. Value (nilai-

nilai yang 

dimiliki suatu 

perusahaan) 

d. Corporate 

identity 

(komponen 

yang 

mempermuda

h pengenalan 

publik) 

Kuesioner Ordinal 1= Sangat Tidak 

setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

1. Baik jika: X > 

Mean + 1 (SD) 

2. Kurang Baik 

jika: -1 (SD) < 

= X < = mean 

+1 (SD) 

3. Tidak Baik 

jika: < mean – 

1 (SD) 
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4.6  Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yaitu 

sebuah  form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan yang 

dapat digunaka untuk mengumpulkan informasi (data) dari dan tentang orang-

orang sebagai bagian dari sebuah survei. Kuesioner digunakan dalam berbagai 

tipe riset, misalnya riset deskriptif, komparatif, dan lainnya, termasuk dalam 

penelitian kualitatif maupun kuantatif. Kuesioner dapat menjelaskan sebuah 

populasi, melakukan investigasi/ cause dan effect serta untuk memantau 

perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, kuesioner juga sering digunakan 

untuk menjelaskan perilaku populasi, sikap, isu-isu yang ada. Seseorang yang di 

wawancarai dalam sebuah survei dikenal dengan responden, partisipan atau 

subyek. Sebagai instrumen kuantitatif, kuesioner adalah metode yang tepat untuk 

mengumpulkan data, kuesioner juga cost effective dalam mengumpulkan jumlah 

data yang luas dalam waktu yang singkat. Sekalian kuesioner tersebut 

dikonstruksi, maka kuesioner tersebut menjadi sebuah instrumen atau alat 

pengukur data. Sebagai sebuah metode pengumpulan data, kueisoner dapat 

dilakukan melalui face to face interview, telephone, mail, e-mail, dan website. 

(Mazhindu and Scott, 2005). Sebelum kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan, terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan 

reabilitasnya. 
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4.6.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan 

ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. 

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir-butir pertanyaan di uji 

validitasnya. Hasil r hitung jika dibandingkan dengan r tabel dimana df=n-2 

dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka valid.  

Adapun hasil uji validitas pada kuesioner variabel independen dan 

dependen yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dengan 

menggunakan jumlah responden sebanyak 30 maka nilai r tabel dapat diperoleh 

melalui r product moment pearson dengan df (degree of freedom) = n-2, jadi df= 

30-2= 28, maka r tabel= 0,312. Butir pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r 

tabel yang mana r hitung dapat dilihat dari Corrected Item Total Corelation. 

Berikut merupakan hasil uji validitas kuesioner dimensi kualitas 

fungsional dan citra rumah sakit: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kuesioner Dimensi Kualitas Fungsional dan Citra 

Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. 

Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Reliability 

(X1) 

X1.P1 0.596 0.312 Valid 

X1.P2 0.520 0.312 Valid 

X1.P3 0.763 0.312 Valid 

Attitudes 

(X2) 

X2.P4 0.620 0.312 Valid 

X2.P5 0.560 0.312 Valid 

X2.P6 0.607 0.312 Valid 

X2.P7 0.778 0.312 Valid 
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Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Attitudes 

(X2) 

X2.P8 0.434 0.312 Valid 

Acccessibility 

(X3) 

X3.P9 0.494 0.312 Valid 

X3.P10 0.511 0.312 Valid 

X3.P11 0.542 0.312 Valid 

X3.P12 0.381 0.312 Valid 

X3.P13 0.505 0.312 Valid 

Service recovery 

(X4) 

X4.P14 0.652 0.312 Valid 

X4.P15 0.605 0.312 Valid 

X4.P16 0.587 0.312 Valid 

X4.P17 0.593 0.312 Valid 

Serviscape 

(X5) 

X5.P18 0.562 0.312 Valid 

X5.P19 0.556 0.312 Valid 

X5.P20 0.455 0.312 Valid 

X5.P21 0.577 0.312 Valid 

X6.P22 0.578 0.312 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas menunjukkan indikator dari masing-masing 

variabel dinyatakan valid. Hal ini data dilihat dari perbandingan nilai r hitung > r 

tabel sehingga hasil jawaban responden layak digunakan sebagai indikator 

penelitian dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

4.6.2 Uji Reabilitas 

 Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-

kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

suatu bentuk kuesioner. 

Uji reabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

petanyaan. Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel.  
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Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Dimensi Kualitas Fungsional Dan Citra 

Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. 

 
Variabel Indikator Cronbach’s 

Alpha 

r tabel Keterangan 

Reliability 

(X1) 

X1.P1 0.915 0.60 Reliabel 

X1.P2 0.916 0.60 Reliabel 

X1.P3 0.911 0.60 Reliabel 

Attitudes 

(X2) 

X2.P4 0.914 0.60 Reliabel 

X2.P5 0.916 0.60 Reliabel 

X2.P6 0.915 0.60 Reliabel 

X2.P7 0.911 0.60 Reliabel 

X2.P8 0.918 0.60 Reliabel 

Acccessibility 

(X3) 

X3.P9 0.917 0.60 Reliabel 

X3.P10 0.917 0.60 Reliabel 

X3.P11 0.917 0.60 Reliabel 

X3.P12 0.919 0.60 Reliabel 

X3.P13 0.917 0.60 Reliabel 

Service recovery 

(X4) 

X4.P14 0.914 0.60 Reliabel 

X4.P15 0.915 0.60 Reliabel 

X4.P16 0.915 0.60 Reliabel 

X4.P17 0.915 0.60 Reliabel 

Serviscape 

(X5) 

X5.P18 0.916 0.60 Reliabel 

X5.P19 0.916 0.60 Reliabel 

X5.P20 0.919 0.60 Reliabel 

X5.P21 0.916 0.60 Reliabel 

X6.P22 0.915 0.60 Reliabel 

Personality 

(Y1) 

Y1.P1 0.880 0.60 Reliabel 

Y1.P2 0.859 0.60 Reliabel 

Y1.P3 0.874 0.60 Reliabel 

Reputation 

(Y2) 

Y2.P4 0.853 0.60 Reliabel 

Y2.P5 0.873 0.60 Reliabel 

Y2.P6 0.862 0.60 Reliabel 

Value 

(Y3) 

Y3.P7 0.884 0.60 Reliabel 

Y3.P8 0.867 0.60 Reliabel 

Y3.P9 0.870 0.60 Reliabel 

Corporate 

Identity 

(Y4) 

Y4.10 0.841 0.60 Reliabel 

Y4.P11 0.850 0.60 Reliabel 

 

Berdasarkan uji reliabilitas menunjukan kontruk dari masing-masing 

variabel dinyatakan reliable. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ini 
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mempunyai konsistensi internal yang tinggi dibuktikan dengan nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari r tabel yaitu untuk dimensi kualitas 

fungsional  0.919 > 0.60 dan untuk citra rumah sakit yaitu 0.877 > 0.60.  

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun yang 

merupakan Rumah Sakit tipe C dan terletak di Dungus, Kelurahan Wungu, 

Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun (± 13 km di sebelah Timur dari Pusat 

Kota Madiun) yaitu pada jalan antara Kecamatan Wungu dan Kecamatan Kare. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2017. 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2008). 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 

responden untuk mendapatkan data kuantitatif. Sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi literatur berupa arsip/ dokumen/ profil yang ada di 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

4.9 Tehnik Analisa Data 

4.9.1 Pengolahan Data 

Sebelum dianalisis, data diolah terlebih dahulu. Kegiatan dalam mengolah 

data menurut Narkubo dan Achmadi (2002) meliputi: 
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1. Editing 

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh 

para pengumpul data. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan atau 

kekurangan yang ada di daftar pertanyaan. 

2. Coding 

Coding adalah mengklarifikasikan jawaban dari para responden ke 

dalam kategori. 

3. Scoring 

Scoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang perlu 

diberi penilaian atau skor. 

4. Tabulating 

Tabulating adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang 

telah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Langkah 

terakhir dari penelitian ini adalah melakukan analisa data. Selanjutnya 

data di masukkan ke komputer dan dianalisis secara statistik. 

4.9.2 Prosedur Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

mengungkapkan fenomena (Nursalam, 2008). Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Analisis Univariat 

Analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian 

(Saryono,2011). Dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat 

yang digunakan untuk mendeskripsikan nama, alamat, umur, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, dimensi kualitas fungsional, citra Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun yang disajikan dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel untuk mengetahui 

hubungan dari kedua variabel. Tehnik analisis bivariat yang digunakan 

adalah uji Kendall Tau yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel 

yang berdata ordinal, dapat juga salah satu data ordinal dan lainnya 

nominal maupun rasio. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak 

dapat dilihat dari nilai signifikan dan seberapa besar hubungannya dapat 

dilihat dengan nilai r. nilai signifikan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 0,05. (Sujarweni, 2014). 

4.10 Etika Penelitian 

Dalam penelitian, banyak hal yang harus dipertimbangkan, tidak hanya 

metode, desain, dan aspek lainnya, tetapi ada banyak hal sangat penting dan 

serius yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu “ Ethical Principles” hal ini 

memang menjadi pertimbangan dan hal mutlak yang harus dipatuhi oleh peneliti 

di bidang apapun, termasuk bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, 
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kedokteran, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip etika 

dalam penelitian (Polit and Beck, 2003), yaitu: 

1. Menghormati otonomi kapasitas dari partisipan penelitian, partisipan harus 

bebas dari konsekuensi negatif akibat penelitian yang dilakukan. 

2. Mencegah dan meminimalisir hal yang berbahaya. 

3. Dalam penelitian, peneliti tidak hanya menghormati partisipan, tetapi juga 

hormat terhadap keluarga dan kerabat lainnya. 

4. Memastikan bahwa benefit dan burdens dalam penelitian equitably 

distributed. 

5. Memproteksi privacy partisipan semaksimal mungkin  

6. Memastikan integritas proses penelitian 

7. Membuat laporan tentang hal-hal yang bersifat suspected, alleged, or known 

incidents of scientific misconduct in research 

Mengingat begitu penting dan serisnya aspel etika dalam penelitian, seorang 

peneliti harus betul-betul berpegang teguh terhadap beberapa prinsip etika 

penelitian, seperti berikut ini (Polit and back, 2003): 

1. Principle of Beneficence  

Dalam etika penelitian, hal yang patut menjadi prinsip adalah principle of 

beneficence (prinsip kebaikan) dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti yang 

akan dilakukan memang mampu memberikan manfaat kebaikan bagi kehidupan 

manusia. 
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a. Freedom form harm 

Berbagai kemungkinan atau masalah atau masalah terkait dengan 

etika penelitian dapat saja terjadi, terutama terhadap subyek penelitian atau 

partisipan. Kerugian terhadap partisipan dapat terjadi secara bervariasi, 

termasuk fisik (injury, fatique), psychological (stress, ketakutan), social 

(kehilangan teman), ekonomi (loss of wages). Peneliti harus berusaha 

meminimalisir segala bentuk kerugian (harm) dan ketidak nyamanan 

(discomfort) serta selalu berusaha menyeimbangkan sebisa mungkin 

potensial benefits dan risks menjadi seorang partisipan. 

b. Freedom from exploitation 

Ketika melibatkan partisipan dalam penelitian, seharusnya penelitian, 

seharusnya peneliti tidak boleh menempatkan partisipan pada kondisi yang 

tidak menguntungkan atau terekspos dalam situasi yang tidak dipersiapkan 

sebelumnya. Partisipan harus betul-betul dijamin telah diberikan semua 

informasi yang dibutuhkan. 

c. Benefits from research 

Banyak orang yang berpartisipasi dalam penelitian disebabkan 

karena alasan tertentu. Mereka mungkin mempersepsikan bahwa terdapat 

beberapa personal benerits. peneliti seharusnya berusaha memaksimalkan 

benefit  dan mengomunikasikan potensial benefits kepada partisipan. 

d. The risk/ Benefit ratio 
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Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus 

mempertimbangkan secara teliti risk dan benefit. pengkajian terhadap risk 

dan benefits dari individu yang terlibat dalam penelitian (partisipan) yang 

mungkin mengalami pengalaman tertentu harus di-share untukn melakukan 

evaluasi. 

2. The Principle of Respect for Human Dignity 

Dalam hal ini, peneliti harus memegang prinsip yaitu menghormati harkat 

dan martabat manusia, terutama yang terkait dengan: 

a. The right to self-determination 

Partisipan  sebaiknya diperlakukan sebagai seorang yang mandiri, 

capable of their own activities. Prinsip dari self determination adalah 

prospective participant yang memiliki hak untuk menentukan secara 

volunteer apakah berpartisipasi dalam penelitian, termasuk terhadap 

treatment. Partisipan juga berhak untuk bertanya, menolak untuk 

memberikan informasi, atau mengakhiri partisipasi mereka dalam 

penelitian. Hal lainnya tentang self determination yaitu, partisipan berhak 

untuk terbebas dari paksaan dalam bentuk apapun. 

b. The right to full disclosure 

Full disclosure mengandung makna bahwa peneliti telah menjelaskan 

secara penuh tentang sifat dari penelitian, hak seseorang untuk menolak 

berpartisipasi, tanggung jawab peneliti, kemungkinan adanya risiko dan 

manfaat. Hak partisipan terkait dengan right to determination dan right 
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to full disclousure merupakan dua elemen besar yang dasarnya adalah 

informed consent. 

3. The principle of justice 

Penelitian semestinya mampu menerapkan prinsip keadilan, terutama 

terhadap subjek maupun partisipan dalam penelitian yang dilakukan. Beberapa 

hal yang terkait dengan keadilan tersebut, diantaranya: 

a. The right to fair treatment 

Partisipan berhak untuk diperlakukan adil dan mendapatkan perlakuan 

yang sama sebelum, selama, dan sesudah mereka berpartisipasi dalam 

penelitian. Fair treatment termasuk: 

a) Fair dan nondiskriminasi dalam pemilihan partisipan, termasuk risiko 

dan benefits. 

b) Menghormati budaya dan bentuk lainnya terkait dengan human 

diversity. 

c) Non prejudial treatment untuk mereka yang tidak berpartisipasi atau 

menarik diri berpartisipasi setelah menyetujui untuk berpartisipasi. 

d) Menghargai perjanjian yang telah disepakati termasuk kepatuhan 

terhadap prosedur yang telah dijelaskan dan pembayaran terhadap 

tunjangan yang telah dijanjikan. 

e) Setiap saat partisipan dapat akses terhadap tim riset untuk 

mengklarifikasi informasi. 
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f)  Partisipan mendapatkan akses berupa assistance yang mendampinginya 

ketika mendapatkan gangguan psikologis maupun fisik. 

g) Klarifikasi terhadap isu-isu yang muncul selama studi dilakukan. 

h) Sopan dan bijaksama dalam pemberian treatment selama penelitian 

dilakukan.  

b. The right to privacy 

Semua penelitian yang melibatkan manusia akan selalu mengganggu 

kehidupan pribadi partisipan. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan informasi 

atau data yang diberikan oeleh partisipan, termasuk menjaga privacy 

partisipan. Kerahasiaan dapat dijaga dengan tanpa menyebutkan nama 

(anonymity) atau dengan prosedur lainnya (confidentiality procedures). 

Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil oleh peneliti untuk 

menghindari pelanggaran dalam confidentiality: 

1) Mencantumkan identifikasi informasi (nama, alamat) ketika memang 

sangat dibutuhkan (sangat penting). 

2) Membuat atau mencantumkan ID number. 

3) Menyimpan data dalam a locked file. 

4) Hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu yang sangat berkepentingan 

(sangat membutuhkan). 

5) Tidak memasukkan identitas ke dalam computer. 

6) Mengapus identifikasi informasi dengan cepat dan praktis  

7) Personal sign confidentiality 
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8) Jika terdapat informasi yang sangat spesifik, dapat dibuatkan nama 

fiktif. 

4. Informed Consent 

Informed Consent berarti partisipan punya informasi yang adekuat tentang 

penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian secara 

sukarela.Berikut ini adalah hal-hal penting dalam informed consent yang perlu 

dikomunikasikan kepada partisipan yang akan terlibat dalam penelitian:  

a. Participant status 

Partisipan harus jelas memahami perbedaan antara penelitian dan treatment, 

pastikan mereka paham juga bahwa data yang diberikan akan digunakan 

untuk tujuan penelitian. 

b. Study goals 

Tujuan penelitian harus dikomunikasikan kepada partisipan. 

c. Type of data 

Partisipan dijelaskan tentang tipe data penelitian yang akan dikumpulkan. 

d. Procedures 

Dijelaskan tentang prosedur pengumpulan data penelitian. 

e. Nature of the commitment 

Menjelaskan waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitin. 

f. Sponsorship 

Dijelaskan tentang sponsor dana penelitian. 
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g. Participant selection 

Menjelaskan tentang bagaimana mereka terpilih menjadi partisipan, berapa 

banyak partisipan yang dibuthkan dalam penelitian 

h. Potential risk 

Dijelaskan tentang kemungkinan risiko yang dapat muncul, 

ketidaknyamanan serta bagaimana caranya meminimalisasi risiko tersebut. 

i. Potensial benefits 

Menjelaskan manfaat dari penelitian. 

j. Alternatives 

Menyampaikan  alternative procedure maupun tindakan yang mungkin 

dilakukan. 

k. Compensation  

Jika mendapatkan uang tunjangan atau jasa yang perlu dibayar, maka 

sebaiknya dijelaskan dengan lengkap kepada partisipan. 

l. Confidentiality pledge 

Harus dipastikan bahwa privacy partisipan tetap dilindungi sepanjang waktu, 

kalau anonymity dapat menjamin maka harus dilakukan. 

m. Valountary consent 

Partisipan terlibat dalam penelitian secara sukarela, apabila mereka tidak 

berpartisipasi atau gagal dalam berpartisipasi, maka tidak penalty atau loss of 

benefits. 

n. Right to withdraw and withhold information 
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Hal ini menarik informasi yang diberikan atau menolak untuk memberikan 

informasi. 

o. Contact information 

Peneliti memberikan informasi yang cukup tentang kemana mereka bisa 

memberikan komentar,complain atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. 

p. Tips membuat inford consent: 

Berikut ini tips untuk membuat informed concent dalam penelitian, yaitu: 

1) Mengorganisir logika IC sehingga mudah dipahami apa yang ingin 

dikomunikasikan dalam IC 

2) Gunakan tulisan yang mudah dibaca termasuk font size. 

3) Simple, clear. 

4) Mudah dibaca. 

5) Tes terhadap orang-orang yang mirip dengan calon partisipan. 

5. Vulnerable Subjects 

Berikut ini adalah aspek subyek penelitian yang retan dalam penelitian, di 

antaranya: 

1) Children 

2) Mentally or emotionally disabled people 

3) Orang-orang yang tidak mampu secara mental dan emosional 

4) Saverely ill pr physically disabled people 
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5) Orang-orang yang sakit terutama dengan penyakit yang serius atau 

orang-orang yang mengalami kecacatan. 

6) The terminal ill 

7) Orang-orang dengan penyakit terminasi 

8) Institutionalized people 

Orang-orang yang dilembagakan yang tidak memungkinkan 

memberikan data yang akurat akibat posisi maupun jabatannya. 

9) Pregnant women: berhubung dengan kondisi hamil, dan ada fetus di 

dalamnya, terutama untuk penelitian eksperimental. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil 

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Paru Dungus terletak di Dungus, kelurahan Wungu, 

Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun (± 13 km di sebelah Timur dari Pusat 

Kota Madiun) yaitu pada jalan antara Kecamatan Wungu dan Kecamatan Kare, 

terletak pada ketinggian ± 80m di atas permukaan air laut yang dikelilingi 

lingkungan hijau pegunungan tepatnya pada kaki Gunung Wilis sisi barat. Luas 

lahan total ± 9 Ha dengan menyisakan lahan kosong masih ± 5 Ha. 

5.1.2. Sejarah Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun didirikan pada tanggal 5 Juli 1939 

oleh pemerintah kolonial Belanda melalui direktur Van Economic Zaken. Konsep 

awal berdirinya RS Paru Dungus Madiun adalah “Sanatorium” (tempat 

peristirahatan/ pengisolasian bagi penderita penyakit paru), dengan nama 

“Sanatorium Rakyat”. 

Ditetapkan menjadi Rumah Sakit Paru berdasarkan Perda Nomor 37 

tahun 2000 serta Pergub. Nomor 26 tahun 2002. Pada tahun 2009 ditetapkan 

sebagai PPK-BLUD Unit Kerja dengan status bertahap. Pada tahun 2011 

ditetapkan sebagai RS terakreditasi 5 pelayanan dasar. Pada tahun 2012 

ditetapkan sebagai PPK-BLUD Unit Kerja dengan status penuh. 
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5.1.3. Visi dan Misi 

5.1.3.1. Visi 

“Menjadi Rumah Sakit dengan unggulan pelayanan paru pilihan utama 

masyarakat”. Penjelasan dari visi diatas adalah: 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun harus menjadi terdepan dalam inovasi 

dan unggul dalam pelayanan terutama pelayanan kesehatan penyakit paru bagi 

masyarakat eks karesidenan Madiun. Dengan terwujudnya kualitas pelayanan 

yang prima. Professional, unggul dalam inovasi dan pengembangan sumber daya, 

serta dapat menyentuh hati konsumenya dari berbagai kalangan menjadikan 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun sebagai pilihan utama masyarakat dalam 

berobat dan bukan lagi sebagai alternatif. 

5.1.2.2. Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Rumah Sakit 

Dungus Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan yang sesuai standar yang berorientasi pada kepuasan 

konsumen 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun senantiasa berupaya memberikan 

pelayanan yang bermutu dan professional sesuai SPO (Standar Prosedur 

Operasional) yang ditetapkan kepada seluruh pasien, baik pasien rawat inap 

maupun rawat jalan. Selain itu, pelayanan RS Paru Dungus Madiun 

sungguh-sungguh memperhatikan standar pelayanan sesuai dengan 
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perkembangan ilmu dan teknologi yang tersedia (media, keperawatan, 

penunjang medik dan manajemen). 

Dalam memberikan pelayanan, Rumah Sakit Paru Dungus Madiun selain 

memperhatikan mutu pelayanan juga sangat peduli terhadap kepuasan 

konsumen. Konsumen merupakan aset yang sangat berharga dalam hal 

pelayanan jasa kesehatan. Menurut Azwar (1996), pelayanan kesehatan yang 

dapat bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap 

pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata 

penduduk serta penyelenggaraannya sesuai standar dan kode etik profesi 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

sangat memperhatikan kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan 

yang diberikan. 

2. Mewujudkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun mengupayakan terwujudnya sistem 

manajemen yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Demi 

terwujudnya hal tersebut maka diperlukan peningkatan pelayanan public 

yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga indeks kepuasan dari aparatur 

terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor terus 

meningkat. 

3. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas program  

Dalam rangka pengendalian penyakit TB dalam rangka pencegahan penyakit 

TB dengan melakukan penemuan kasus TB sebanyak-banyaknya di 
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masyarakat serta dengan melakukan pengobatan sampai tuntas terhadap 

pasien TB tidak dapat dilakukan oleh satu sektor maupun satu program saja. 

Diperlukan adanya kerja sama dari berbagai sektor maupun program, 

khususnya dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, upaya 

yang harus ditempuh oleh Rumah Sakit Paru Dungus Madiun antara lain 

adalah dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program.   

5.1.4. Gambaran Produk Jasa Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Produk jasa pelayanan yang ditawarkan adalah: 

1. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam 

2. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi : 

a. Poli Spesialis Penyakit Paru 

b. Poli Spesialis Penyakit Dalam 

c. Poli Spesialis Ortopedhi 

d. Poli Spesialis Saraf 

e. Klinik Gigi 

f. Pojok DOTS 

3. Pelayanan Rawat Inap, dengan komposisi : 

a. Kelas III  : 23 TT 

b. Kelas II  : 14 TT 

c. Kelas I       : 8 TT 

d. Kelas utama (Tulip) : 7 TT 
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4. Pelayanan Penunjang, terdiri dari : 

a. Pelayanan Rehabilitasi Medik/ Fisiotherapi 

b. Pelayanan Laboratorium/ Patologi Klinik 

c. Pelayanan Radiologi 

d. Pelayanan Tindakan Paru 

e. Pelayanan Farmasi 

f. Pelayanan Mobil Ambulance 

5. Peralatan Canggih Pendukung : 

a. Bus Rontgen/ Radiologi Lapangan 

b. Bonchoscopi/ FOB 

c. Endoscopi 

d. Radiologi Flouroscopi 

e. Computer Radiografi 

f. Spirometri 

g. USG 4 Dimensi 

h. Microskop Monitor 

i. Kimia Klinik Analyser 

5.1.5. Value Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

1. Cepat, tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan 

2. Memberikan pelayanan dengan sentuhan hati 

5.1.6. Motto Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

“Senyummu harapanku, sembuhmu tujuanku”. 
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5.1.7. Analisis Univariat 

5.1.7.1. Jenis Kelamin Responden 

Berikut data primer karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

pasien di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2017 yang dijelaskan dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin Pasien 

Rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 

2017 

NO Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Laki-Laki 39 48,8 

2. Perempuan 41 51,3 

Total 80              100 

Sumber: Data Primer. 2017 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

jenis kelamin responden yang telah diuraikan di atas, dimana pada tabel 5.1 dapat 

diuraikan bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 41 orang 

(51,3%) sedangkan responden laki-laki hanya sebanyak 39 orang (48,85). 

5.1.7.2. Umur Responden 

Berikut data primer karakteristik responden berdasarkan umur di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2017 yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.2 karakteristik Responden berdasarkan umur pasien rawat inap 

di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

No Umur Jumlah (n) Persentase (%) 

1. < 30 tahun 11 13,8 

2. 30-50 tahun 33 41,3 

3. > 50 tahun 36 45,0 

Total 80         100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi umur 

responden yang telah diuraikan di atas, dimana pada tabel 5.2 dapat diuraikan 

bahwa mayoritas responden berusia < 30 tahun 11 orang (13,8%), dan lainnya 

berusia 30-50 tahun (41,3%), dan responden berusia > 50 tahun (45%). 

5.1.7.3. Pendidikan Terakhir Responden 

Berikut data primer karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2017. 

Tabel 5.3 karakteristik Responden berdasarkan pendidikan terakhir pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

No Pendidikan Terakhir Jumlah (n) Persentase (%) 

1. SD 26 32,5 

2. SMP 28 35,0 

3. SMA 17 21,3 

4. Tidak Sekolah 9 11,3 

Total 80         100 

Sumber: Data Primer, 2017 



76 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

pendidikan terakhir respnden yang telah diuraikan di atas, dimana pada tabel 5.3 

dapat diuraikan bahwa mayoritas responden dengan pendidikan terakhir 

mayoritas adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu 28 orang (35,0%) dan 

lainnya adalah SD (Sekolah Dasar) yaitu 26 orang (32,5%), SMA (Sekolah 

Menengah Atas) yaitu 17 orang (21,3%), dan responden tidak sekolah yaitu 9 

orang (11,3%). 

5.1.8. Identifikasi Variabel Dimensi Kualitas Fungsional Pada Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

5.1.8.1. Reability 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

reliability petugas kesehatan yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.4 Distribusi Pendapat Responden Berdasarkan reliability Petugas 

Kesehatan pada instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2017 

No Reability Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 14 17,5 

2. Kurang Baik 50 62,5 

3. Tidak Baik 16 20,0 

Total 80          100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa reability petugas kesehatan dalam menangani pasien baik 

yaitu sebanyak 14 orang (17,5), kurang baik yaitu sebanyak 50 orang (62,5%) 
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sedangkan responden menyatakan bahwa reability petugas kesehatan dalam 

menangani pasien tidak baik yaitu sebanyak 11 orang (11,1%). 

 

5.1.8.2. Attitudes 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

Attitudes petugas kesehatan yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.5 Distribusi Pendapat Responden Berdasarkan attitudes Petugas 

Kesehatan pada instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2017 

No Attitudes Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 18 22,5 

2. Kurang Baik 50 62,5 

3. Tidak Baik 12 15,0 

Total 80          100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa attitude petugas kesehatan dalam menangani pasien baik 

yaitu sebanyak 18 orang (22,5), kurang baik yaitu sebanyak 50 orang (62,5%) 

sedangkan responden menyatakan bahwa attitudes petugas kesehatan dalam 

menangani pasien tidak baik yaitu sebanyak 12 orang (15,0%). 

5.1.8.3. Accessibility 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

accessibility petugas kesehatan yang diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 5.6 Distribusi Pendapat Responden Berdasarkan accessibility Petugas 

Kesehatan pada instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2017 

 

No Accessibility Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 35 43,8 

2. Kurang Baik 27 33,8 

3. Tidak Baik 18 22,5 

Total 80          100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa accessibility baik yaitu sebanyak 35 orang (43,8), kurang 

baik yaitu sebanyak 27 orang (33,8%) sedangkan responden menyatakan bahwa 

accessibility tidak baik yaitu sebanyak 18 orang (22,5%). 

5.1.8.4. Service Recovery 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

service recovery petugas kesehatan yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.7 Distribusi Pendapat Responden Berdasarkan service recovery 

Petugas Kesehatan pada instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun Tahun 2017 

No Service Recovery Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 32 40,0 

2. Kurang Baik 40 50,0 

3. Tidak Baik   8 10,0 

Total 80          100 

Sumber: Data primer, 2017 
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Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa service recovery petugas kesehatan dalam menangani pasien 

baik yaitu sebanyak 32 orang (40,0), kurang baik yaitu sebanyak 40 orang 

(50,0%) sedangkan responden menyatakan bahwa service recovery petugas 

kesehatan dalam menangani pasien tidak baik yaitu sebanyak 8 orang (10,0%). 

5.1.8.5. Serviscape 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

serviscape petugas kesehatan yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.8 Distribusi Pendapat Responden Berdasarkan serviscape pada 

instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 

2017 

No Serviscape Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 38 47,5 

2. Kurang Baik 33 41,3 

3. Tidak Baik   9 11,3 

Total 80          100 

Sumber: Data primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa serviscape baik yaitu sebanyak 38 orang (47,5), kurang baik 

yaitu sebanyak 33 orang (41,3%) sedangkan responden menyatakan bahwa 

serviscape tidak baik yaitu sebanyak 9 orang (11,3%). 
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5.1.8.6. Identifikasi Variabel Dimensi Kualitas Fungsional pada Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

dimensi kualitas fungsional rumah sakit yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.9 Distribusi Pendapat Responden Tentang Dimensi Kualitas   

Fungsional Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

No Dimensi Kualitas Fungsional Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 34 42,5 

2. Kurang Baik 13 16,3 

 3. Tidak Baik 33 41,3 

Total 80        100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa dimensi kualitas fungsional baik yaitu sebanyak 34 orang 

(42,5), kurang baik yaitu sebanyak 13 orang (16,3%) sedangkan responden 

menyatakan bahwa dimensi kualitas fungsional tidak baik yaitu sebanyak 33 

orang (41,3%). 

5.1.9.  Identifikasi Variabel Citra Pada Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017 

5.1.9.1. Personality 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

personality yang diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 5.10 Distribusi Pendapat Responden Tentang Personality Pada 

Instalasi   Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017 

No Personality Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 14 17,5 

2. Kurang Baik 45 56,3 

 3. Tidak Baik 21 26,3 

Total 80         100 

 Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa personality baik yaitu sebanyak 14 orang (17,5%), kurang 

baik yaitu sebanyak 45 orang (56,3%) sedangkan responden menyatakan bahwa 

personality tidak baik yaitu sebanyak 21 orang (26,3%). 

5.1.9.2. Reputation 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

personality yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.11 Distribusi Pendapat Responden Tentang Reputation Pada 

Instalasi   Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017 

No Reputation Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 14 17,5 

2. Kurang Baik 53 66,3 

 3. Tidak Baik 13 16,3 

Total 80         100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa reputation baik yaitu sebanyak 14 orang (17,5%), kurang 
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baik yaitu sebanyak 53 orang (66,3%) sedangkan responden menyatakan bahwa 

reputation tidak baik yaitu sebanyak 13 orang (16,3%). 

5.1.9.3. Value 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

value yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.12 Distribusi Pendapat Responden Tentang Value Pada Instalasi   

Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

No Value Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 42 52,5 

2. Kurang Baik 31 38,8 

 3. Tidak Baik 7 8,8 

Total 80       100 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa value baik yaitu sebanyak 42 orang (52,5%), kurang baik 

yaitu sebanyak 31 orang (38,8%) sedangkan responden menyatakan bahwa value 

tidak baik yaitu sebanyak 7 orang (8,8%). 

5.1.9.4. Corporate identity 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

corporate identity yang diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 5.13 Distribusi Pendapat Responden Tentang corporate identity 

Pada Instalasi   Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2017 

No Corporate Identity Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 33 41,3 

2. Kurang Baik 36 45,0 

 3. Tidak Baik 11 13,8 

Total 80         100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa corporate identity baik yaitu sebanyak 33 orang (41,3%), 

kurang baik yaitu sebanyak 36 orang (45,0%) sedangkan responden menyatakan 

bahwa corporate identity tidak baik yaitu sebanyak 11 orang (13,8%). 

5.1.9.5. Identifikasi Variabel Citra Pada Rumah Sakit Paru Dungus 

Madiun Tahun 2017 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi frekuensi 

citra rumah sakit yang diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 5.14 Distribusi Pendapat Responden Tentang Citra Rumah Sakit 

Pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017 

No Citra Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Baik 29 36,3 

2. Kurang Baik 14 17,5 

3. Tidak Baik 37 46,3 

Total 80          100 

Sumber: Data Primer, 2017 
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Berdasarkan tabel 5.14 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa citra rumah sakit baik yaitu sebanyak 27 orang (33,8), kurang 

baik yaitu sebanyak 25 orang (31,3%) sedangkan responden menyatakan bahwa 

citra rumah sakit tidak baik yaitu sebanyak 28 orang (35,0%). 

5.1.10 Tabulasi Silang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah 

Sakit 

Tabulasi silang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

dimensi kualitas fungsional dengan citra rumah sakit. Hasil tabulasi silang pada 

penelitan ini disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.15 Tabulasi Silang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra 

Rumah Sakit pada Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 

2017 

 

N

o 

 

Dimensi 

Kualitas 

Fungsiona

l 

 

Citra Rs 

 

 

 

Tota

l 

 

 

 

% 

Baik % Kurang 

Baik 

% Tidak 

Baik 

% 

1. Baik 25 73,5 7 20,6  2 5,88 34 100 

2. Kurang 

Baik 

2 15,4 4 30,8   7 53,8 13 100 

3. Tidak baik 2 6,06 3 9,09 28 84,8 33 100 

Total 80 100 

Berdasarkan tabel 5.15 dapat diketahui bahwa responden di Rumah Sakit 

Paru Madiun Tahun 2017 yang memiliki dimensi kualitas fungsional baik dan 

citra rumah sakit baik terdapat 73,5% dengan jumlah 25 responden, sedangkan 
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yang memiliki dimensi kualitas fungsional kurang baik dan citra kurang baik 

terdapat 30,8% dengan jumlah 4 responden serta yang memiliki dimensi kualitas 

fungsional tidak baik dan citra rumah sakit tidak baik terdapat 84,8% dengan 

jumlah 28 responden. 

5.1.11 Pengujian Hipotesis 

Analisis bivariat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan dimensi kualitas fungsional dengan citra rumah sakit pada Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2017. Penelitian ini menggunakan uji statistik 

yaitu uji Kendal Tau dengan (α = 0,05) yang diolah dengan menggunakan SPSS 

20 for windows. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini terkait variabel dimensi 

kualitas fungsional (reability, attitudes, accessibility, service recovery dan 

serviscape) dan citra rumah sakit pada Rumah Sakit Paru Dungus Madiun.Uji 

Kendal tau digunakan untuk menganalisis pengajuan hipotesis dalam penelitian 

ini. berikut hasil analisis Kendal Tau_b yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20 for windows. 
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Tabel 5.16 Hasil Analisis Kendal Tau Untuk Dimensi Kualitas 

Fungsional dan Citra Rumah Sakit pada Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun Tahun 2017 

   Dimensi 

Kualitas 

Fungsional 

Citra Rs 

Kendal 

Tau_b 

Dimensi 

Kualitas 

Fungsional 

Correlation 

Coefficient  

      1.000 0,690 

 Sig (2-

tailed) 

 0,000 

 N 80        80 

Citra Rs Correlation 

Coefficient  

         0,690   1.000 

 Sig (2-

tailed) 

         0,000  

 N 80         80 

 

Berdasarkan tabel 5.12 Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang 

Dimensi Kualitas Fungsional dengan Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Tahun 2017, diketahui besarnya hubungan antara dimensi kualitas fungsional 

dengan citra rumah sakit pada Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Hubungan 

korelasi sebesar (0,690) berarti hubungan antara dimensi kualitas fungsional dan 

citra rumah sakit memiliki keeratan yang kuat. Sedangkan besarnya sumbangan 

koefisien determinan dan koefisien penentu sebesar KP-r2. 100%-0,6902. 100%-

48% artinya hubungan persepsi pasien rawat inap tentang dimensi kualitas 

fungsional dengan citra rumah sakit paru dungus madiun sebesar 48% dan 

sisanya 52% ditentukan oleh variabel lain. 
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5.2 Pembahasan 

5.1.11 Identifikasi Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi Kualitas 

Fungsional (reliability, attitudes, accessibility, service recovery dan 

Serviscape) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

5.2.1.1. Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi kualitas Fungsional 

Reability (ketepatan waktu) 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

reability kurang baik (62,5%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki 

reability baik (17,5%) dan tidak baik (20,0%). 

Proses awal dimulainya suatu pelayanan kesehatan adalah proses 

penerimaan. Kesan pertama yang diterima seorang pasien terhadap pelayanan 

kesehatan secara keseluruhan berawal dari sini. Setelah itu juga waktu tunggu 

yang biasanya para pasien menunggu lama. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wolper (Aditama, 2003) yang 

menyatakan bahwa kesan pertama terbentuk sewaktu pasien berbicara pertama 

kali dengan bagian penerimaan. Kesan ini sering menetap dalam diri pasien dan 

mempengaruhi sikap mereka terhadap lembaga,staf dan pelayanan yang diterima. 

Sabarguna (2005) menyatakan bahwa salah satu indikator layanan yang menjadi 

kunci penting bagi para pasien sebagai konsumen meliputi layanan yang tepat, 

terutama saat registrasi dan waktu tunggu (jurnal puspita, 2009). 
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Menurut pendapat peniliti, secara umum kebanyakan responden 

ketepatan waktu masih kurang baik, hal ini dikarenakan ketepatan waktu dokter 

dalam pelayanan yang belum sesuai jadwal, kebanyakan pasien berpendapat 

bahwa terkadang dokter masih tidak sesuai jadwal ketika visite. Menurut peneliti 

sebaiknya dokter  menyampaikan alasan mengenai keterlambatan jadwal visite 

kepada perawat yang nantinya akan disampaikan kepada pasien untuk 

mengurangi rasa ketidaknyamanan pasien akan proses pelayanan di rawat inap.  

5.2.1.2. Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi kualitas Fungsional 

Attitudes (sikap, perhatian, keramahan perawat dan dokter) 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

attitudes kurang baik (62,5%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki 

reability baik (22,5%) dan tidak baik (15,0%). 

Pada setiap bagian unit perawatan di rumah sakit akan terjadi interaksi 

antar pasien dengan petugas kesehatan. Dari hubungan tersebut pasien akan 

memberi penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya. Dalam hali ini, 

dokter, perawat dan petugas kesehatan baik medis maupun non-medis lainnya 

harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan menunjukkan sikap 

yang baik sehingga tercipta hubungan yang baik dengan pasien. 

Rumah sakit sebagai salah satu instansi yang bergerak dalam bidang 

jasa tentunya harus memiliki kualitas pelayanan yang terbaik dimana sikap dari 

seorang petugas kesehatan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
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terbaik, seperti selalu bersikap ramah dan sopan, penuh perhatian terhadap pasien 

dan keluarganya sehingga terjadi komunikasi yang baik dan dapat meningkatkan 

citra rumah sakit. 

Menurut Gronroos (2000) attitudes berkaitan dengan karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan, diharapkan karyawan selalu 

memperhatikan, berusaha membantu menyelesaikan masalah pasien secara cepat 

dan senang hati, bersikap ramah, menjaga sopan santun serta peduli terhadap 

keluhan pasien. 

Menurut peneliti, responden yang menyatakan attitudes baik merasa 

bahwa perawat petugas kesehatan telah memberikan perhatian yang baik, 

bersikap ramah dan bisa  memberikan waktu khusus untuk pasien berkonsultasi 

kepada pasien. Sedangkan responden menyatakan attitudes kurang baik merasa 

bahwa dokter belum memberikan perhatian yang kurang baik dan waktu yang 

khusus untuk pasien berkonsultasi. Bahkan tidak jarang dokter setelah 

melakukan visite, dokter langsung pergi dan tidak memberikan waktu khusus 

kepada pasien dan keluarganya untuk berkonsultasi. 

5.2.1.3. Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi kualitas Fungsional 

Accessibility (kemudahan mendapat pelayanan) 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

accessibility baik (43,8%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki 

accessibility kurang baik (33,8%) dan tidak baik (22,5). 
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Accessibility yaitu Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi dan 

jam kerja, karyawan, dan sistem operasionalnya dirancang dan dioperasikan 

sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain 

itu juga dirancang dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam 

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

Sedangkan menurut Gronroos (2000) accessibility adalah kemudahan 

pelanggan dalam mengakses pada suatu penyedia jasa, baik itu lokasi, jam kerja, 

karyawan dan juga sistem operasionalnya. Menurut Pohan (2003) keterjangkauan 

atau akses terhadap pelayanan kesehatan artinya peleyanan itu harus dapat 

dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, 

organisasi dan bahasa. 

Menurut peneliti, untuk mengakses lokasi pada Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun, kebanyakan dari responden berpendapat bahwa mudah 

dijangkau. Hal ini didukung dengan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun telah 

memberikan  petunjuk arah pada setiap akses jalan yang ada di sekitar Madiun 

dan sekitarnya. Hal ini memudahkan para calon pasien yang akan berobat ke 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

5.2.1.4. Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi kualitas Fungsional 

Service Recovery (petugas mampu mengatasi masalah) 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 
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service recovery kurang baik (40,0%) dibandingkan kelompok pasien yang 

memiliki service recovery baik (32,0%) dan tidak baik (8,0%). 

Service recovery merupakan kemampuan penyedia jasa mengambil 

tindakan untuk mengendalikan situasi dan menemukan solusi yang tepat dengan 

cepat dan secara aktif, bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak 

diharapkan pada pelanggan (Gronroos, 2000). Pada industri jasa seperti rumah 

sakit, hal yang tidak bisa diabaikan adalah bagaimana petugas kesehatan 

memberikan pelayanan kepada pelanggannya, termasuk daya tanggap dan 

kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Sikap, perilaku dan tindakan 

petugas kesehatan yang memberikan pelayanan akan mempengaruhi pelanggan 

dalam menilai kualitas pelayanan. 

Menurut peneliti, beberapa pasien rawat inap berpendapat bahwa 

perawat di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun sudah cepat tanggap dalam 

menanggapi keluhan dan selalu siap setiap saat pasien butuhkan, sedangkan 

dokter ketika dibutuhkan kurang cepat tanggap dan  susah di jumpai dalam 24 

jam. Sebaiknya dokter di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun lebih meningkatkan 

ketanggapan dan kecepatan dokter dalam mengatasi keluhan pasien, karena 

sikap, perilaku dan tindakan petugas kesehatan mempengaruhi kualitas 

pelayanan. 
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5.2.1.5. Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi kualitas Fungsional 

Serviscape (kondisi fisik dan aspek lingkungan) 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

Serviscape baik (47,5%) Serviscape dibandingkan kelompok pasien yang 

memiliki kurang baik (41,3%) dan tidak baik (11,3%). 

Secara garis besar pasien memiliki persepsi tentang serviscape 

tergolong baik. Walaupun demikian hal ini menjadi perhatian khusus bagi 

peneliti bahwa dari hasil penelitian menyatakan nilai kurang baik dan tidak baik 

mempunyai nilai yang hampir sama jika dibandingkan dengan pasien yang 

menilai serviscape baik. Hal ini akan mendukung serviscape atau kondisi fisik 

dan aspek lingkungan yang lebih baik kedepannya. 

Serviscape merupakan kondisi fisik dan aspek lingkungan pada 

penyedia jasa yang akan mendukung proses dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. Penilaian pelanggan ataupun pasien akan kualitas pelayanan 

pada industri jasa seperti rumah sakit sangat ditentukan oleh interaksi dari 

sumber daya manusia yang memberikan pelayanan dan juga interaksi dengan 

berbagai fasilitas fisik, teknologi, perlengkapan dan peralatan kerja, lingkungan 

sekitar, tata ruang, tata letak serta prosedur kerja yang ada. 

Pohan (2003) menyatakan kenyamanan pelayanan kesehatan sangat 

terkait pada penampilan fisik pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan, peralatan 

medik dan juga non medik.   
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Menurut keputusan Dirjen P2M dan PLP No.1 HK.00.06.6.44 

(Wijono, 2000) tentang persyaratan kesehatan lingkungan, ruang dan bangunan 

serta fasilitas sanitasi rumah sakit dijelaskan bahwa lingkungan, ruang, bangunan 

rumah sakit harus selalu dalam keadaan bersih dan tersedia fasilitas sanitasi yang 

memenuhi persyaratan kesehatan. Ruangan harus memiliki lantai dan dinding, 

penerangan yang cukup, tersedia tempat sampah, bebas dari bau yang tidak 

sedap, bebas dari gangguan serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya. 

Lubang penghawa yang cukup dan menjamin penggantian udara dalam kamar 

dengan baik (Jurnal Puspita, 2009). 

Menurut peneliti, Rumah Sakit Paru Dungus Madiun telah memenuhi 

kriteria diatas, hal ini dibuktikan dengan menanyakan kepada responden rawat 

inap bahwa beberapa pasien mengatakan jika rumah sakit sudah termasuk sangat 

nyaman dan memiliki udara yang sangat sejuk, serta kebersihan rumah sakit 

termasuk sudah sesuai dengan harapan pasien. Namun demikian, mayoritas 

pasien mengatakan bahwa lingkungan rumah sakit belum memenuhi harapan 

seperti kelengkapan dan kebersihan peralatan yang tersedia di dalam ruangan. 

Contohnya tempat menyimpan barang-barang yang kebanyakan telah berkarat. 

Oleh sebab itu pihak rumah sakit perlu melakukan pembenahan yang sesuai 

dengan harapan pasien. Karena tampilan fisik rumah sakit dapat mempengaruhi 

kenyamanan dalam pelayanan kesehatan. 
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5.2.1.6 Identifikasi Dimensi Kualitas Fungsional Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

dimensi kualitas fungsional baik (42,5%). Dibandingkan persepsi pasien tentang 

dimensi kualitas fungsional kurang baik (16,3%) dan dimensi kualitas fungsional 

tidak baik (41,3%). 

Rumah sakit sebagai institusi yang memberikan pelayanan jasa harus 

memperhatikan kualitas pelayanan pada semua sistem yang terkait. Tenaga 

medis, paramedik dan non medis akan mampu bekerja dengan baik melayani 

pasien, jika didukung dengan fasilitas gedung, peralatan diagnostik fasilitas 

penunjang medis yang memadai dan suasana kerja yang nyaman. Selain itu, yang 

sangat penting harus diperhatikan adalah sikap dan penampilan dari petugas 

rumah sakit. Petugas rumah sakit didalam memberikan kenyamanan pada pasien, 

ramah, tanggap, cepat, serta mempunyai kemampuan dalam melayani pasien 

(jurnal puspita, 2009). 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa pasien 

mayoritas memiliki persepsi baik, namun perlu diperhatikan terdapat selisih 

antara pasien yang memiliki persepsi baik dan persepsi tidak baik  yaitu 1,2%.  

Menurut peneliti kondisi tersebut terjadi karena masih terdapat 

beberapa persepsi pasien mengenai indikator dimensi kualitas fungsional yang 

kurang baik yaitu reability sebanyak 62,5%, attitudes sebanyak 62,5% dan 
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service recovery sebanyak 50,0%. Reability, attitudes, service recovery 

merupakan bagian dari dimensi kualitas fungsional yang cukup penting dalam 

mempengaruhi persepsi pasien. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lestari tahun 2004 dalam Puspita 

(2009) bahwa dengan semakin kritisnya masyarakat saat ini terhadap pelayanan 

kesehatan yang diterimanya dan semakin ketatnya persaingan di era pasar bebas, 

menuntut banyak hal dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang harus 

dibenahi khususnya kualitas pelayanan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka (Tjiptono, 2004). 

 

5.1.12 Identifikasi Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

5.1.12.1 Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Personality di Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

Pada uji univariat pasien yang memilih personality di Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi personality 

kurang baik (56,3%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki Personality 

baik (17,5%) dan tidak baik (26,3%). 

Menurut Kasali (2003) dalam jurnal Bachtiar, 2015 menjelaskan bahwa 

Personality adalah keseluruhan karakteristik yang dipahami publik sasaran 
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seperti perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung 

jawab sosial. 

Menurut peneliti, responden yang menyatakan bahwa personality kurang 

baik dikarenakan banyaknya pasien yang belum mengetahui kegiatan sosial yang 

dilakukan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Seperti: operasi katarak gratis, 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan kegiatan lainnya. Sedangkan 

responden yang menyatakan bahwa personality baik terjadi karena pasien 

percaya bahwa Rumah Sakit Paru Dungus Madiun mampu memberikan jaminan 

kesembuhan bagi setiap pasien, dan apabila terjadi kesalahan tindakan yang 

dilakukan oleh tenaga medis pasien tidak akan dipungut biaya lagi. 

5.1.12.2 Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Reputation di Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

Pada uji univariat pasien yang memilih reputation di Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi reputation 

kurang baik (66,3%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki reputation 

baik (17,5%) dan tidak baik (16,3%). 

Menurut Kasali (2003) dalam jurnal Bachtiar, 2015 menjelaskan bahwa 

reputation adalah hak yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini pubik 

sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain. 

Menurut peneliti, responden yang menilai reputation kurang baik 

dikarenakan baik perawat maupun dokter belum mampu menjalin hubungan yang 

baik dengan pasien maupun keluarga pasien. Seperti konsultasi kondisi kesehatan 
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pasien. Pasien pernah mendengar berita yang kurang baik terhadap pelayanan 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Sedangkan yang menilai baik terhadap 

reputation Rumah Sakit Paru Dungus Madiun yaitu karena rumah sakit memiki 

pegawai baik medis, non paramedis yang ramah dan sopan di pandangan 

masyarakat.  

5.1.12.3 Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Value di Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun Tahun 2017 

Pada uji univariat pasien yang memilih value di Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi value baik 

(52,5%) dibandingkan kelompok pasien yang memiliki value kurang baik 

(38,8%) dan tidak baik (8,8%). 

Menurut Kasali (2003) dalam jurnal Bachtiar, 2015 menjelaskan bahwa 

value adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan 

yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

Menurut peneliti, responden yang menilai value baik dikarenakan pasien 

menilai bahwa seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Paru dungus Madiun 

memiliki kebersamaan yang saling mendukung antara tenaga medis, paramedis 

maupun non medis dalam memberikan pelayanan pada pasien dan Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun memiliki inovasi yang baik dalam meningkatkan pelayanan 

seperti menyediakan ambulance mengantar dan menjemput pasien rawat inap 

secara gratis. Sedangkan pasien yang menilai value kurang baik dikarenakan ada 
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beberapa tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang memiliki integritas 

atau kehandalan pelayanan yang belum sesuai dengan standartnya.  

5.1.12.4 Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Corporate Identity di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

Pada uji univariat pasien yang memilih corporate identity di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

corporate identity kurang baik (45,0%) dibandingkan kelompok pasien yang 

memiliki corporate identity  baik (41,3%) dan tidak baik (13,8%). 

Menurut Kasali (2003) dalam jurnal Bachtiar, 2015 menjelaskan bahwa 

corporate identity adalah komponen-komponen yang mempermudah pengenalan 

publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna dan slogan. 

Menurut peneliti, responden yang menilai corporate identity kurang 

baik dikarenakan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun belum dapat memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasien. 

Sedangkan responden yang menilai corporate identity baik dikarenakan Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. 

5.1.12.5 Identifikasi Citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

Pada uji univariat pasien yang memilih pelayanan rawat inap di Rumah 

Sakit Paru Dungus Madiun lebih banyak pada kelompok yang memiliki persepsi 

citra tidak baik (46,3%). Dibandingkan persepsi pasien tentang citra kurang baik 

(17,5%) dan citra baik (36,3%). 
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Menurut Kotler (2003) citra adalah seperangkat kepercayaan, daya ingat 

dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek tersebut. 

Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, tetapi wujudnya bisa 

dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran dan pengertian, baik 

semacam tanda respek dan rasa hormat, dari publik sekelilingnya atau 

masyarakat luas terhadap perusahaan sebagai sebuah badan usaha ataupun 

terhadap personilnya (dipercaya, professional dan dapat diandalkan dalam 

pemberian pelayanan yang baik). Terciptanya suatu citra perusahaan yang baik 

dimata khalayak atau publiknya akan banyak menguntungkan (Ruslan,1995). 

Tjiptono tahun 2004 dalam Bachtiar (2015) mengatakan bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak 

penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Pelangganlah yang 

mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa 

merupakan  penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Hal senada juga 

dikatakan Alma (2005), bahwa citra dibentuk berdasarkan impresi, berdasarkan 

pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu sebagai pertimbangan 

untuk mengambil keputusan. 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa pasien 

mayoritas memiliki persepsi tidak baik, namun perlu diperhatikan selisih antara 

pasien yang memiliki persepsi tidak baik dan persepsi baik cukup sedikit yaitu 

10%. 
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Menurut peneliti kondisi tersebut terjadi karena masih terdapat beberapa 

persepsi pasien mengenai indikator citra rumah sakit yang kurang baik yaitu 

personality sebanyak 56,3%, reputation sebanyak 66,3% dan corporate identity 

sebanyak 45,0%. Personality, reputation dan corporate identity  merupakan 

bagian untuk mengukur citra rumah sakit. 

Menurut peneliti, untuk meningkatkan citra rumah sakit yang lebih baik 

yang perlu dilakukan adalah rumah sakit lebih melakukan kegiatan promosi ke 

luar lingkungan seperti kegiatan sosial. Karena mengingat dalam hasil penelitian 

ini bahwa pasien masih banyak yang tidak mengetahui hal itu. Selain itu pihak 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun sebaiknya memperbaiki keadaan internal 

rumah sakit terlebih dahulu seperti perbaikan dalam hal waktu untuk pasien dan 

keluarga pasien untuk berkonsultasi, dll. Hal ini didukung dengan teori Tjiptono 

(2004) bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. 

5.1.13 Hubungan Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi Kualitas 

Fungsional dengan citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 

2017 

Dari hasil tabel 5.15 diketahui bahwa dimensi kualitas fungsional baik 

dan citra rumah sakit baik sebanyak 25 responden (73,5%), dimensi kualitas 

fungsional baik tetapi citra rumah sakit tidak baik sebanyak 2 responden (5,88%) 

sedangkan dimensi kualitas fungsional tidak baik dan citra rumah sakit tidak baik 

sebanyak 28 responden (84,8%) 
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 Berdasarkan uji Kendal tau yang dilakukan terhadap persepsi pasien 

rawat inap tentang dimensi kualitas fungsional dengan citra Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun, ditemukan nilai sig 0,000. Nilai sig lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi 

pasien rawat inap tentang dimensi kualitas fungsional dengan citra Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun dengan nilai r=0,690 yang berarti tergolong korelasi yang 

kuat dan bersifat positif sehingga kedua variabel tersebut mempunyai hubungan 

searah. Sedangkan besarnya sumbangan koefisiensi determinan dan koefisien 

penentu sebesar KP-r2, 100%-0,6902, 100%-48% artinya hubungan persepsi 

pasien rawat inap tentang dimensi kualitas fungsional dengan citra Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun sebesar 48% dan sisanya 52% ditentukan oleh variabel 

lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan kualitas fungsional menurut Gronroos 

(1979, 1982) dalam Puspita, 2009 mengenai kualitas fungsional yang terdiri dari 

reability, attitudes, accessibility, service recovery dan serviscape.  

Jumlah pasien yang memiliki persepsi  baik mengenai dimensi kualitas 

fungsional ini lebih banyak daripada yang memilih persepsi tidak baik, tetapi 

selisih antara keduanya cukup sedikit yaitu 1,2% hal ini dapat terjadi karena 

pasien mempunyai harapan yang lebih besar mengenai bentuk pelayanan rumah 

sakit. 

Perspektif pasien/ masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang bermutu 

adalah suatu pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang 
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dirasakannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat 

waktu, tanggap dan mampu menyembuhkan keluhan serta mencegah 

berkembangnya atau meluasnya penyakit. Pasien/ masyarakat juga menganggap 

bahwa dimensi efektivitas, akses, hubungan interpersonal antar manusia, 

kesinambungan dan kenyamanan sebagai dimensi mutu pelayanan kesehatan 

yang sangat penting (Pohan, 2003). 

Hal yang tidak bisa diabaikan di rumah sakit adalah bagaimana petugas 

kesehatan baik medis maupun non-medis memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya, termasuk daya tanggap dan kecepatan dalam memenuhi 

kebutuhan pasien. Sikap, perilaku dan tindakan petugas kesehatan yang 

memberikan pelayanan akan sangat mempengaruhi pelanggan dalam menilai 

kualitas layanan. 

Adanya hubungan persepsi pasien rawat inap tentang dimensi kualitas 

fungsional terhadap citra rumah sakit menunjukkan bahwa pasien sangat 

memperhatikan kualitas fungsional tersebut yang terdiri dari reability, attitudes, 

accessibility, service recovery dan serviscape yang disediakan oleh rumah sakit. 

Menurut pendapat peneliti, kualitas pelayanan di Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun mempengaruhi citra rumah sakit. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil analisis Uji Kendal Tau diatas. Jadi jika citra rumah sakit baik dimata 

pasien atas dasar pengalaman masa lalu yang mereka dapatkan dahulu semasa 

ada di rumah sakit tersebut. Namun sebaliknya jika menurut pasien citra rumah 
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sakit kurang baik maka dimungkinkan pasien tidak memutuskan untuk kembali 

ke rumah sakit demi memanfaatkan pelayanan kembali. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rifai (2005) dalam jurnal Puspita 

(2009) yang menjelaskan bahwa perlakuan petugas dan perilaku dokter 

mempengaruhi persepsi pasien dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi 

pasien tentang dimensi kualitas fungsional dengan citra Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden di Instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun tahun 2017 mengatakan kurang baik terhadap reability 

(62,5%), kurang baik terhadap attitudes (62,5%), baik terhadap 

accessibility (43,8), kurang baik terhadap service recovery (50,0%), baik 

terhadap serviscape (47,5%). 

2.  Sebagian besar responden di Instalasi rawat inap Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun mengatakan tidak baik terhadap citra rumah sakit di 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dengan persentase 35,0%. 

3. Ada hubungan antara dimensi kualitas fungsional dengan citra rumah 

sakit di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 dengan 

signifikan 0,000. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang dimensi kualitas fungsional dengan 

citra Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

Sebaiknya pihak Rumah Sakit Paru Dungus Madiun terus meningkatkan 

mutu pelayanan yang telah ada di rumah sakit dan termasuk yang ada 

pada indikator dimensi kualitas fungsional terutama pada indikator 

reability, attitudes dan serviscape serta citra rumah sakit yang masih 

kurang agar dapat memberikan kepuasan kepada pasien yang sesuai 

dengan harapan pasien. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil daripada penelitian ini belum sempurna karena keterbatasan 

peneliti, diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu mengembangkan 

penelitian ini mengenai hubungan dimensi kualitas fungsional dengan 

citra rumah sakit lainnya agar dapat mengembangkan penelitian seperti 

ini dimasa yang akan datang. 

  



106 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adam I. 2008. Hubungan rasio lancar (Current Ratio)dengan BOR (Bed 

Occupancy Rate) Rumah Sakit. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Skripsi 

Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

AFTA. Welcome AFTA 2010 [online]. 2010. Available at http:// kajianstrategi. 

Wordpress/2010/01/02/welcome-to-afta-2010/. 

 

Alamsyah,Darmawansyah, Thalib J. 2012. Hubungan Kualitas Pelayanan 

Petugas Kesehatan Dengan Citra Rumah Sakit RSU Haji Kota 

Makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Skripsi Universitas 

Hasanudin Makassar, Makassar. 

 

Anjaryani,Wike Diah.2009. Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan 

Perawat Di RSU Tugurejo Semarang. Program Pascasarjana. Tesis 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Bachtiar I. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Terhadap 

Citra RSUD Salatiga. Fakultas Ekonomi. Skripsi Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Herlambang,S dan Murwani,A. 2012. Cara Mudah Memahami MANAJEMEN 

KESEHATAN dan RUMAH SAKIT, Yogyakarta: Gosyen Publishing. 

 

Indriaty. 2010.Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Puskesmas 

Terhadap Kepuasan Pasien.Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Kotler, Philip, 2000. Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Prehallindo, 

Jakarta. 

 

Lita, P. Pr, 2004. Pengaruh Sistem Penyampaian Jasa Terhadap Citra Rumah 

Sakit dan dampaknya Terhadap Pelanggan Pada Rumah Sakit Umum 

Sumatera Barat, Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas 

Padjajaran, Bandung.  

 



107 

 

Muthmainnah, S. 2014. Hubungan Kualitas Fungsional Dengan Citra Di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Makasar. Fakultas 

Kesehatan Masyarakat. Skripsi Universitas Hasanudin, Makasar. 

 

Nursalam. 2008. Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan 

panduan skripsi, tesis dan instrument penelitian keperawatan, Jakarta: 

Salemba Medika. Tersedia dalam https://books.google.co.id/book?id 

 

Puspita, I. 2009. Hubungan Persepsi Pasien Tentang Kualitas Pelayanan 

Dengan Citra Rumah Sakit Uum Daerah Kabupaten Tamiang. Fakultas 

Ilmu Kesehatan Masyarakat. Skripsi Universitas Sumatera Utara, 

Medan. 

 

Sarwono (2003). Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Gravido Persada 

 

Setiawan, A. 2011. Metodologi Penelitian Kebidanan, Yogyakarta: Nuha 

Medika. 

 

Sujarweni, V. 2014. Panduan Penelitian Keperawatan Dengan 

SPSS,Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 

 

Swarjana, I. 2015. Metodologi penelitian kesehatan (edisi revisi), Yogyakarta: 

ANDI. 

 

Tjiptono, F 2005 dan Chandra,G. 2011. Service, Quality & Satisfaction.C.V Andi 

Offset, Yogyakarta: ANDI. 

 

Yuniarti, V. 2015. Perilaku Konsumen Teori dan Praktik. Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA. 
  

https://books.google.co.id/book?id


108 

 

 



109 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dari kegiatan dari penelitian, yang bertanda 

tangan dibawah ini 

1. Nama   :……………………………………………………………..(inisial) 

2. Alamat   :…………………………………………………………….. 

3. Umur   : …………th    L/ P 

4. Pendidikan Terakhir :……… 

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian “Hubungan 

Persepsi Pasien Rawat Inap Tentang Dimensi Kualitas Fungsional Dengan Citra Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun”  

Demikian persetujuan kami buat tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. 

 

 

 

Madiun,  Juni 2017 

Responden 

 

 

 

(……………………) 
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Alternatif jawaban 

1= Sangat Tidak baik 

2= Tidak baik 

3= Kurang Baik 

4= baik 

5= Sangat Baik 

No Pertanyaan Kode Jawaban 

I. Persepsi tentang Dimensi Kualitas Fungsional 1 2 3 4 5 

Reliability      

1 Bagaimana pendapat anda, mengenai prosedur 

penerimaan pasien 

     

2 Bagaimana pendapat anda, mengenai pelayanan 

pemeriksaan dan pengobatan 

     

3 Bagaimana pendapat anda, mengenai ketepatan waktu 

dokter dan pelayanan perawatan dalam memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan jadwal 

     

Attitudes      

4 Menurut anda, bagaimana Dokter memberikan waktu 

khusus kepada pasien untuk berkonsultasi 

     

5 Bagaimana pendapat anda, mengenai perhatian Dokter 

dalam menangani dan menenangkan rasa cemas terhadap 

penyakit yang anda alami 

     

6 Bagaimana pendapat anda, mengenai sikap dan 

kesediaan waktu perawat dalam membantu memahami 

keluhan pasien 

     

7 Bagaimana pendapat anda, mengenai keramahan perawat 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien 

     

8 Bagaimana pendapat anda, mengenai kesiapan staf dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien 

     

Accessibility      

9 Bagaimana pendapat anda, mengenai letak  strategis 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

     

10 Bagaimana pendapat anda, mengenai kemudahan 

mendapatkan ruang pelayanan dan mendapatkan 

pelayanan yang cepat 

     

11 Bagaimana pendapat anda, mengenai kemudahan 

menjumpai dokter selama 24 jam 

     

12 Bagaimana pendapat anda, mengenai penetapan tarif 

untuk setiap pelayanan 

     

13 Bagaimana pendapat anda mengenai kemudahan dalam 

memperoleh kejelasan informasi dari petugas 
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NO Pertanyaan Kode Jawaban 

Service recovery 1 2 3 4 5 

14 Menurut pendapat anda, bagaimana kemampuan dokter 

untuk cepat tanggap dalam pelayanan (diagnosa sampai 

dengan pengobatannya) 

     

15 Menurut pendapat anda, bagaimana kemampuan 

perawat (kecekatan dan keterampilan) dalam membantu 

pasien pada saat dibutuhkan 

     

16 Menurut pendapat anda, mengenai kemampuan staf 

memberikan pelayanan yang cepat 

     

17 Bagaimana pendapat anda, mengenai jaminan keamanan 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien 

     

Serviscape      

18 Bagaimana pendapat anda, mengenai kenyamanan, 

keteraturan ruangan dan kebersihan Rumah Sakit Paru 

Dungus Madiun 

     

19 Bagaimana pendapat anda, mengenai kerapian 

penampilan dokter, perawat dan staf 

     

20 Bagaimana pendapat anda, mengenai kelengkapan alat-

alat medis 

     

21 Bagaimana pendapat anda, mengenai kelengkapan dan 

kebersihan peralatan yang tersedia di dalam ruangan 

seperti: tempat tidur, tempat menyimpan barang-barang 

dan alat-alat pemeriksaan 

     

22 Bagaimana pendapat anda, mengenai petunjuk dan alur 

pasien pasien untuk mendapatkan pelayanan 
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Alternatif Jawaban 

 1 = Sangat Tidak Setuju 

 2 = Tidak Setuju 

 3 = Kurang Setuju 

 4 = Setuju 

 5 = Sangat Setuju 

No Pertanyaan Kode Jawaban 

1 2 3 4 5 

Personality       

1. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun memiliki tanggung 

jawab yang tinggi dalam setiap aktivitas pelayanan 

yang dilakukan, misal: pasien tidak dipungut biaya lagi 

jika terjadi kesalahan tindakan yang dilakukan oleh 

dokter.  

     

2. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dikenal luas oleh 

masyarakat sebagai rumah sakit yang sering melakukan 

kegiatan sosial, seperti: operasi katarak gratis, 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dll. 

     

3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dikenal sebagai 

rumah sakit pemerintah yang mampu memberikan 

jaminan kesembuhan bagi setiap pasien yang di rawat. 

     

Reputation      

4. Sampai saat ini belum pernah terdengar berita kurang 

baik tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

     

5. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dikenal sebagai 

rumah sakit yang memiliki tingkat profesionalisme 

tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

     

6. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun dikenal memiliki 

pegawai, baik medis, paramedik, non keperawatan, 

maupun non medis yang ramah dan sopan di mata 

masyarakat. 

     

Value       

7 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun memiliki INOVASI 

yang meningkatkan pelayanan. Missal: pihak rumah 

sakit menyediakan ambulance untuk menjemput dan 

mengantar pasien ketika pulang secara gratis. 

     

8 Segenap karyawan memiliki INTEGRITAS atau 

kehandalan pelayanan sesuai standart. 

     

9 Segenap karyawan memiliki KEBERSAMAAN dan 

setiakawan yang saling mendukung dalam pelayanan 
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113 
 

 

Corporate Identity      

10 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun mampu 

menerjemahkan dengan baik motto yang dibawanya 

yaitu “senyummu harapanku, sembuhmu tujuanku” 

dengan menampilkan diri sebagai rumah sakit yang 

memiliki layanan dan fasilitas yang paling lengkap 

     

11 Terdapat kesesuaian antara motto yang dibawanya 

yaitu “senyummu harapanku, sembuhmu tujuanku” 

dengan menampilkan diri sebagai rumah sakit dengan 

kualitas pelayanan terbaik yang diberikan 

     

 

 

  



114 
 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

 

 



124 
 

 

 



125 
 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 

 



128 
 

 

 



129 
 

 

 



130 
 

 

 



131 
 

 

 



132 
 

 

 



133 
 

 

 



134 
 

 

 



135 
 

 

Lampiran Gambar Penelitian di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2017 

 

Gambar 1 

Keterangan: Penelitian kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Dugus Madiun Tahun 

2017 

 

Gambar 2 

Keterangan: Penelitian Kepada keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 
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Gambar 3 

Keterangan: Penelitian Kepada keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

 

Gambar 4 

Keterangan: Penelitian Kepada keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 
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