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ABSTRAK 

PERANAN KUALITAS PELAYANAN PERAWAT DALAM PENCAPAIAN TINGKAT 

KEPUASAN PASIEN RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA 

 

 

Molek 

Universitas Prima Indonesia 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kualitas pelayanan perawat dalam 

pencapaian tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Royal Prima yang terdiri dari aspek bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan instrumen 

angket. Nilai validitas intrumen sebesar 0,854 dan nilai reliabilitas sebesar 0,964. Subjek 

penelitian yang digunakan adalah pasien di rumah sakit yang berjumlah 150 orang. Teknik 

analisis data menggunakan statistik desktiptif dengan rumus persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 150 responden diketahui analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah Sakit Royal Prima sebagian besar mempunyai sikap Puas sebesar 43,07 %, 

sikap tidak puas sebesar 26,15 %, Sangat Tidak Puas 20,0 % dan Sangat Puas 10,77 %. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diartikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

di Rumah Sakit Royal Prima adalah Puas. 

 

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Tingkat Kepuasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Buruknya kualitas jasa (pelayanan) 

atau menejemen jasa yang diberikan 

perusahaan atau institusi publik kepada 

para konsumen, sudah sejak lama 

disadari mengakibatkan banyak 

kerugian bagi perusahaan. Jasa yang 

diberikan kepada konsumen juga 

sangat berhubungan langsung dengan 

keberlangsungan suatu perusahaan. 

Konsumen pada masa sekarang sudah 

mulai selektif untuk mencari tempat 

kebugaran yang bagus, dan baik secara 

pelayanannya.Itu berarti perusahaan 

bukannya melakukan marketing tetapi 

justru melakukan demarketing. Efek 

berikutnya akan terjadi pemberitaan 

yang negatif dalam jangka panjang. 

Dan sekali lagi itu adalah kerugian 

yang harus dialami oleh perusahaan. 

Perkembangan dan peningkatan 

pelayanan Rumah sakit royal 

primadari tahun ke tahun semakin 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari ketatnya persaingan 

kualitas pelayanan di berbagai tempat-

tempat Spa yang berada di 

Yogyakarta. Memberikan layanan 

yang baik terhadap semua orang 

adalah tugas yang mulia, terlebih bagi 

mereka yang bekerja di sektor 

pelayanan. Sebagai contoh konkrit 

orang bekerja sebagai terapis atau 

konsultan program di pusat-pusat 

kebugaran, memberikan layanan yang 

baik adalah sebagai tugas utamanya. 

Spa club arena merupakan salah satu 

perusahaan jasa pelayanan 3 

kebugaran sebagai salah satu cara 

supaya tubuh semakin sehat. Banyak 

treatmenttreatment yang ditawarkan 

oleh Rumah sakit royal prima 

Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, 

terdapat masalah yang dapat 
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diidentifkasi sebagai berikut : 1. 

Belum di ketahuinya marketing 

Rumah sakit royal prima2. Belum di 

ketahuinya manajemen strategi 

pemasaran di Rumah sakit royal 

prima3. Belum di ketahuinya publikasi 

tentang Spa Club Arena. 4. Belum di 

ketahuinya kualitas pelayanan yang di 

berikan oleh Rumah sakit royal 

primakepada konsumen. 

Pembatasan Masalah 

 Karena luasnya permasalahan, 

keterbatasan waktu, biaya dan lain-

lain, dalam hal ini peneliti membatasi 

masalah pada analisis kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal prima 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal prima 

Landasan Teori 

Teori Kualitas 

Crosby yang dikutip Zulian Yamit 

(2010: 7) menyatakan kualitas sebagai 

kesempurnaan dan kesesuaian 

terhadap persyaratan. Kualitas dan 

layanan memainkan peranan penting 

dalam pemasaran semua produk, dan 

terutama menjadi hal penting dalam 

banyak industri karena merupakan 

pembeda yang paling efektif bagi 

sejumlah produk/jasa. Nurhasyimad 

(2010: 2) menyatakan bahwa pada 

dasarnya kualitas mengacu pada 

pengertian pokok yaitu kualitas terdiri 

dari sejumlah 7 keistimewaan 

produk/jasa, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berpengaruh terhadap 

produk /jasa,manusia proses dan 
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lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. 

Perusahaan tentunya akan saling 

berkompetisi untuk meningkatkan 

kualitas produk/jasa yang ditujukan 

untuk pemenuhan dan dalam rangka 

memuaskan kebutuhan serta keinginan 

konsumen sasaran. Menurut Kotler 

dan Keler (2009: 41) ada tiga langkah 

yang dapat diambil perusahaan jasa 

untuk meningkatkan kendali kualitas 

jasa yaitu sebagai berikut: 

1) Berinfestasi dalam prosedur 

ketenaga kerjaan dan pelatihan yang 

baik, merekrut karyawan yang tepat 

dan memberikan pelatihan yang bagus 

adalah hal yang sangat penting. 

Karyawan yang terlatih dengan baik 

2) Menstandarisasikan proses kinerja 

jasa diseluruh organisasi 

3) Mengamati kepuasan pelanggan: 

menerapkan system saran dan keluhan, 

survei pelanggan, dan berbelanja 

perbandingan. 

Teori Kualitas Pelayanan 

Yamit (2010: 22) menyatakan ada 

beberapa pengertian yang terkait 

dengan definisi kualitas jasa pelayanan 

yaitu: 

a) Exelllent adalah standar kinerja 

pelayanan yang diperoleh.  

b) Customer adalah perorangan, 

kelompok, departemen atau 

perusahaan yang menerima, 

membayar output pelayanan (jasa 

dan sistem).  

c) Service adalah kegiatan utama atau 

pelengkap yang tidak secara 

langsung terlibat dalam proses 

pembuatan produk, tetapi lebih 

menekankan pada pelayanan 

transaksi antara pembeli dan 

penjual 

d)  Quality adalah sesuatu. 
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e) Levels adalah suatu pernyataan 

atas sistem yang digunakan untuk 

memonitor dan mengevaluasi.  

f) Consistent adalah tidak memiliki 

variasi dan semua pelayanan 

berjalan sesuai standar yang telah 

ditetapkan.  

g) Delivery adalah memberikan 

pelayanan yang benar dengan cara 

yang benar dan dalam waktu yang 

tepat. Aspek yang sangat penting 

dalam menentukan kualitas yang 

berhubungan dengan pelayanan 

member adalah kualitas pelayanan. 

Menurut Nasution (2004: 49). 

”Pelayanan yang unggul diartikan 

sebagai suatu sikap atau cara 

karyawan dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan”.  

 Secara garis besar menyatakan ada 

4 unsur pokok dalam konsep 

kualitas, yaitu kecepatan, 

ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan. Pelayanan dikatakan 

baik, menurut Nasution (2004: 49) 

menyatakan; Apabila setiap 

karyawannya harus memiliki 

keterampilan tertentu, diantaranya 

berpenampilan yang baik dan rapi, 

bersikap ramah, memperlihatkan 

semangat kerja dan sikap selalu 

siap untuk melayani pelanggan, 

mampu berkomunikasi dengan 

baik, secara memiliki kemampuan 

menangani keluhan pelanggan. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

survei, pengumpulan data diperoleh 

dengan menggunakan angket berupa 

pernyataan tertulis yang diberikan 

kepada responden untuk diisi dengan 
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keadaan sebenarnya. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi 

populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti 34 untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu pasien di 

rumah sakit royal prima. 

Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2006: 60) 

“insidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan yaitu siapa saja yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat di gunakan sebagai sampel”. 

Cara pengambilan sampel dengan 

insidental sampling dimana semua 

pasien yang datang di rumah sakit 

royal prima selama satu minggu 

semuanya adalah sampel penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu 

pasien di rumah sakit royal prima , 

yang dalam penelitian ini diambil 

sebanyak 150  orang. 

Uji Coba Instrumen 

Uji Validitas 

. Validitas adalah instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya dapat diukur 

(Sugiyono, 2011: 146). Validitas 38 

digunakan untuk mengetahui 

kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti, sehingga 

terdapat data yang valid.Perhitungan 

validitas menggunakan komputerseri 

program statistik SPSS 21.00 version 

for windows. Butir angket yang sahih 

atau valid apabila mempunyai harga r 

hitung ≥ r tabel (0,378) dengan  

taraf signifikan 5% pada df (N-2) = 18. 
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Dari hasil uji coba 42 butir pernyataan 

angket, diperoleh nilai validitas total 

sebesar 0,854. 

Uji reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0,964, 

dengan hasil tersebut dapat diartikan 

jika nilai koefisien reliabilitasnya 

adalah sangat tinggi. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaSecara 

terperinci deskripsi data kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

prima,diperoleh, rata-rata (mean) = 

124,69, median = 125modus sebesar = 

135; standart deviasi = 12,29. Hasil 

Statistik Penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 7 halaman 75. Tabel 

distribusi data analisis kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pasien di 

rumah sakit royal prima adalah sebagai 

berikut: 

Berdasarkan  hasil penelitian tersebut 

dari 150  responden diketahui analisis 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

primasebagian besar mempunyai sikap 

Puas sebesar 43,08 %, sikap tidak puas 

sebesar 26,15 %, Sangat Tidak Puas 20 

% dan Sangat Puas 10,77 %. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diartikan kualitas pelayanan terhadap 

pasien di rumah sakit royal prima. 

Faktor Bukti langsung 

Berdasarkan tabel dan gambar 

penelitian tersebut dari 65 responden 

diketahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 
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Rumah sakit royal primaberdasarkan 

faktor bukti langsung sebagian besar 

mempunyai sikap Puas sebesar 40 %, 

sikap tidak puas sebesar 30,77 %, 

sangat tidak puas sebesar 15,38 % dan 

sangat puas sebesar 13,85 %. 

Faktor Keandalan 

Berdasarkan tabel dan gambar 

penelitian tersebut dari 65 responden 

diketahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaberdasarkan 

faktor keandalan sebagian besar 0,00% 

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 

50,00% Category 1 Frekuensi Faktor 

Keandalan Sangat Tidak Puas Tidak 

Puas Puas Sangat Puas 46 mempunyai 

sikap tidak puas sebesar 46,15 %, 

sikap sangat puas sebesar 24,62 %, 

Puas sebesar 16,92 % dan Sangat tidak 

Puas sebesar 12,31 %. 

Faktor Daya tanggap 

Berdasarkan tabel dan gambar 

penelitian tersebut dari 65 responden 

diketahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaberdasarkan 

faktor daya tanggap sebagian besar 

mempunyai sikap tidak Puas sebesar 

43,08 %, sikap puas sebesar 33,85 %, 

Sangat Puas sebesar 16,92 % dan 

Sangat tidak puas Puas sebesar 6,15 %. 

Faktor Jaminan 

Berdasarkan tabel dan gambar 

penelitian tersebut dari 65 responden 

diketahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaberdasarkan 

faktor jaminan sebagian besar 

mempunyai sikap Puas sebesar 53,85 

%, sikap tidak puas sebesar 26,15 %, 

Sangat Puas sebesar 10,77 % dan 

Sangat tidak Puas sebesar 9,23 %. 

Faktor Empati 
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Berdasarkan tabel dan gambar 

penelitian tersebut dari 65 responden 

diketahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaberdasarkan 

faktor empati sebagian besar 

mempunyai sikap Puas sebesar 38,46 

%, sikap tidak puas sebesar 32,31 %, 

Sangat Puas sebesar 20 % dan Sangat 

tidak Puas sebesar 9,23 %. 

Kesimpulan Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan yaitu 

berdasarkan hasil penelitian diketahui 

analisis kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal primasebagian besar mempunyai 

sikap Puas sebesar 43,08 %, sikap 

tidak puas sebesar 26,15 %, Sangat 

Tidak Puas 20,0 % dan Sangat Puas 

10,77 %, dapat disimpulkan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

primaadalah Puas. B. Implikasi Hasil 

Penelitian Berdasarkan kesimpulan di 

atas maka implikasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1. Kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal prima,dengan demikian hal 

tersebut dapat digunakan oleh 

pengelola terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

primauntuk meningkatkan kualitas dari 

faktor-faktor tersebut. 2. Menjadi 

catatan bagi pengelola Rumah sakit 

royal primamengenai data kualitas 

layanan di Rumah sakit royal primaC. 

Keterbatasan Penelitian Meskipun 

penelitian ini telah diusahakan sebaik-

baiknya, namun tidak lepas dari 

keterbatasan dan kelemahan yang ada, 

diantaranya adalah: 58 1. Terbatasnya 
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variabel yang diteliti yaitu hanya pada 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

prima2. Terbatasnya waktu, peneliti 

tidak mengontrol kondisi fisik dan 

psikis terlebih dahulu apakah 

responden dalam keadaan fisik yang 

baik atau tidak saat mengisi angket. D. 

Saran Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 1. Bagi pengelola di 

Rumah sakit royal primaagar lebih 

ditingkatkan pelayanannya untuk dapat 

meningkatkan dan mempertahankan 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal prima2. Bagi pihak di Rumah 

sakit royal primauntuk selalu 

memerhatikan faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas layanan 

sehingga dapat berdampak pada 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal prima3. Bagi peneliti selanjutnya 

dapat dilakukan penelitian dengan 

variabel bebas lain, sehingga variabel 

yang mempengaruhi terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal primadapat teridentifikasi lebih 

banyak lagi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu berdasarkan hasil 

penelitian diketahui analisis kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

primasebagian besar mempunyai sikap 

Puas sebesar 43,08 %, sikap tidak puas 

sebesar 26,15 %, Sangat Tidak Puas 

20,0 % dan Sangat Puas 10,77 %, 

dapat disimpulkan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primaadalah Puas. 
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Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka 

implikasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1. Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di Rumah sakit royal 

prima,dengan demikian hal tersebut 

dapat digunakan oleh pengelola 

terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah sakit royal primauntuk 

meningkatkan kualitas dari faktor-

faktor tersebut. 2. Menjadi catatan bagi 

pengelola Rumah sakit royal 

primamengenai data kualitas layanan 

di Rumah sakit royal prima. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 1. Bagi pengelola di Rumah 

sakit royal primaagar lebih 

ditingkatkan pelayanannya untuk dapat 

meningkatkan dan mempertahankan 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal prima2. Bagi pihak di Rumah 

sakit royal primauntuk selalu 

memerhatikan faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas layanan 

sehingga dapat berdampak pada 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal prima3. Bagi peneliti selanjutnya 

dapat dilakukan penelitian dengan 

variabel bebas lain, sehingga variabel 

yang mempengaruhi terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah sakit 

royal primadapat teridentifikasi lebih 

banyak lagi. 
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