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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
LOYALITAS PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT

TINGKAT II PUTRI HIJAU MEDAN

Roza Maya Sari
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan merupakan salah satu rumah sakit milik
pemerintah, dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan
kualitas pelayanan rumah sakit yang pada akhirnya menciptakan kepuasan pasien sehingga
diharapkan memiliki loyalitas yang tinggi. Beberapa permasalahan dalam memberikan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan: (1) Sejauhmana pengaruh
kualitas pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap
kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau, (2) Sejauhmana pengaruh
kepuasan terhadap loyalitas pasien rawat inap di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Pemasaran, yang
berkaitan dengan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey, jenis penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian ini adalah penjelasan. Metode analisis data yang
digunakan pada hipotesis pertama adalah regresi berganda dan hipotesis kedua adalah regresi
sederhana. Populasi adalah seluruh pasien di kelas I yang dirawat 2 (dua) hari atau lebih pada
bulan Oktober tahun 2010 di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan sebanyak 89 orang
pasien. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan
menggunakan taraf kepercayaan sebesar 90 persen dan jumlah sampel sebanyak 47 orang
pasien. Hasil uji membuktikan bahwa (1) bukti fisik (tangible), keandalan (reliablety),
ketanggapan (responsiveness), jaminan (assuranc), dan empati (empathy) berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pasien, sedangkan secara parsial bukti fisik (tangible) dan
keandalan (reliablety) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. (2) kepuasan pasien
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1)
kualitas pelayanan terdiri dari: bukti fisik (tangible), kehandalan (reliablety), ketanggapan
(responsiveness),jaminan (responsiveness),dan empati (empathy) berpengaruh terhadap
kepuasan pasien rawat inap, (2) kepuasan pasien berpengaruh terhadap loyalitas pasien di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan.

Kata Kunci: Kualitas, Kepuasan, Loyalitas.

PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan yang

dilaksanakan selama ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, karena kesehatan menyentuh
hampir semua aspek kehidupan manusia
dan diharapkan dapat meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit
merupakan salah satu pelayanan jasa
dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya,

tidak terlepas dari perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Rumah sakit khususnya rumah
sakit pemerintah harus selalu
memperhatikan dan meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan, seperti rumah
sakit swasta agar survive dalam
persaingan. Pihak rumah sakit penting
memperhatikan bagaimana menciptakan
kepuasan pasien dengan pelayanan
kesehatan yang diberikan sehingga diikuti
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dengan tingkat loyalitas pasien yang tinggi.
Loyalitas yang tinggi diperlukan oleh
rumah sakit untuk tetap menjadi unggul
dalam persaingan jangka panjang.

Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
merupakan salah satu rumah sakit milik
pemerintah. Menurut keputusan Mentri
Kesehatan Republik Indonesia nomor:
983/Menkes/SK/XI/1992 tentang pedoman
Organisasi Rumah Sakit Umum. Rumah
Sakit Umum Pemerintah Pusat dan Daerah
diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit
Umum dengan tipe A,B,C, dan D. Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau yang bertipe B,
dimana rumah sakit yang bertipe B ditinjau
dari kemampuannya yakni, mampu
memberikan pelayanan kedokteran
spesialis dan subspesialis terbatas, dengan
kapasitas 218 tempat tidur. Fasilitas
pelayanan yang tersedia yakni: Instalasi
Gawat Darurat 24 jam, Poliklinik Gigi dan
Laboratorium Gigi, Poliklinik
(HIV/AIDS), Poliklinik Spesialis terdiri
dari:
a. Penyakit Dalam
b. Bedah umum, Ortopedi dan Bedah

Syaraf
c. Kebidanan & Peny. Kandungan
d. Peny. Anak
e. Peny. Paru, THT
f. Peny. Mata
g. Peny. Syaraf & Jiwa, Peny. Kelamin
h. Peny. Jantung

Seiring dengan meningkatnya
kebutuhan masyarakat akan kesehatan,
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
menyediakan layanan kesehatan untuk
ASKES bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dan Pegawai Swasta. Rumah Sakit Tingkat
II Putri Hijau juga memiliki kelas rawat
inap berdasarkan tingkat keinginan dan
kebutuhan pasien, seperti ruangan rawat
inap Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan
Kelas III.

Saat ini Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau memiliki beberapa masalah
dalam memberikan pelayanan kesehatan,
khususnya pada ruang rawat inap Kelas I.
Ruang rawat inap Kelas I merupakan salah
satu ruangan yang banyak digunakan untuk

perawatan inap pasien. Ini dapat dilihat
dari data pasien yang dirawat di ruang
rawat inap Kelas I Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau.

Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
juga mengahadapi masalah dalam
kesediaan para medis untuk membantu dan
menyediakan jasa pelayanan kesehatan
yang tepat, ini merupakan ketanggapan
(responsiveness) rumah sakit kepada
pasien. Kurangnya kesediaan dokter
spesialis di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau, seperti dokter yang membaca hasil
diagnosa pasien yang terkadang tidak
ditempat pada jam kerjanya. Ini
mengakibatkan penanganan kepada pasien
menjadi lambat. Sedangkan berdasarkan
jaminan (assurance) yang merupakan
kemampuan dan pengetahuan dalam
memberikan rasa keyakinan kepada pasien
serta kesopanan dan keramahan perawat di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau masih
kurang, seperti adanya perawat yang masih
kurang pengetahuannya dalam memasang
alat infus yang tepat, biasanya ini
dilakukan oleh perawat Junior, dan dalam
proses memberikan perawatan kepada
pasien masih ada perawat yang kurang
ramah terhadap pasien, ini biasanya
dilakukan oleh perawat senior, sehingga
pasien merasa kurang nyaman dengan
pelayanan yang diberikan perawat.

TINJAUAN PUSTAKA
Tuhumen (2011) melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan
dan Loyalitas Terhadap Niat Berperilaku
Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Jayapura. Sampel dalam
penelitian ini adalah pasien rawat inap
pada rumah sakit umum daerah (RSUD)
Jayapura dengan responden 300 pasien,
diambil dengan menggunakan metode
purposive sampling. Analisis data
kuantitatif menggunakan Structural
Equation Modelling (SEM) dengan
bantuan program Analysis Moment
Structures (AMOS) dan analisis data
kualitatif menggunakan model interaktif.

1



Jurnal Akuntansi Prima Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

9

Hasil penelitian menunjukan
bahwa: (1) kualitas layanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pasien, (2)
kualitas layanan secara langsung dan tidak
langsung melalui kepuasan pasien
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
pasien, (3) kualitas layanan secara
langsung dan tidak langsung berpengaruh
signifikan terhadap niat berperilaku, secara
tidak langsung melalui kepuasan pasien
dan loyalitas pasien berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas pasien, (4) kepuasan
pasien berpengaruh signifikan terhadap
loyalitas pasien, (5) kepuasan pasien secara
langsung dan secara tidak langsung melalui
loyalitas berpengaruh signifikan terhadap
niat berperilaku pasien, (6) loyalitas pasien
berpengaruh signifikan terhadap niat
berprilaku pasien.

Tarigan (2009) dalam penelitiannya
yang berjudul ”Pengaruh Persepsi Tentang
Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap
Pasien Partikulir dan Hubungannya dengan
Loyalitas terhadap Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Dr. H. Kumpulan Pane
Tebing Tinggi. Populasi penelitian ini
adalah seluruh pasien pertikulir yang
dirawat inap di RSUD Dr. H. Kumpulan
Pane Tebing Tinggi. Metode sampel yang
digunakan Sample Random Sampling
dengan jumlah 66 orang pasien. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisa pengaruh persepsi pasien
partikulir terhadap mutu pelayanan dan
hubungannya dengan loyalitas pasien. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi
linier berganda dan korelasi. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa
keandalan (reability), ketanggapan
(responsiveness), jaminan (assurance),
empati (empaty) berpengaruh terhadap
kepuasan pasien partikukir dan terdapat
hubungan kepuasan pasien terhadap
loyalitas pasien partikulir di RSUD Dr. H.
Kumpulan Pane Tebing Tinggi, sedangkan
bukti fisik (tangible) tidak mempengaruhi
kepuasan pasien partikulir di RSUD Dr. H.
Kumpulan Pane Tebing Tinggi.

Menurut Kotler dalam Laksana
(2008) pelayanan adalah setiap tindakan
atau kegiatan yanga dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun.
Sedangkan Gronroos dalam Tjiptono dan
Chandra (2005) menyatakan bahwa
pelayanan merupakan proses yang terdiri
atas serangkaian aktivitas intangible yang
biasa (namun tidak harus selalu) terjadi
pada interaksi antara pelanggan dan
karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau
barang, dan sistem penyedia jasa, yang
disediakan sebagai solusi atas masalah
pelanggan.

Sementara itu, menurut Lovelock,
Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005)
mengemukakan perspektif pelayanan
sebagai sebuah sistem, dimana setiap
bisnis jasa dipandang sebagai sebuah
sistem yang terdiri atas dua komponen
utama: (1) operasai jasa; dan (2)
penyampaian jasa.

Bagi perusahaan yang memberikan
pelayanan perlu diperhatikan mutu atau
kualitas yang dari pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan. Menurut
Lovelock dalam Laksana (2008), “Kualitas
adalah tingkat mutu yang diharapkan, dan
pengendalian keragaman dalam mencapai
mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan
konsumen.” Dengan demikian, kualitas
merupakan faktor kunci sukses bagi suatu
organisasi atau perusahaan, seperti yang
dimukakan oleh Welch dalam Kotler
(2001), “Kualitas merupakan jaminan
terbaik kita atas kesetiaan pelanggan,
pertahanan terkuat kita dalam menghadapi
persaingan asing, dan satu-satunya jalan
menuju pertumbuhan dan pendapatan yang
langgeng.”

Menurut Zeithaml et. al dalam
Laksana (2008), “Kualitas pelayanan yang
diterima konsumen dinyatakan besarnya
perbedaan antara harapan atau keinginan
konsumen dengan tingkat persepsi
mereka”. Sedangkan menurut Payne
(2000) “Kualitas pelayanan berkaitan
dengan kemampauan suatu organisasi
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untuk memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan”.

Kualitas terdiri dari sejumlah
keistimewaan produk, yang memenuhi
keinginan pelanggan, dengan demikian
memberikan kepuasan atas penggunaan
produk. Berarti kualitas harus sesuai
dengan standar hal ini seperti yang
dikemukankan oleh ISO 8402 Gaspersz
dalam Laksana (2008), “Bahwa kualitas
merupakan totalitas dari suatu karakteristik
pelayanan yang sesuai dengan persyaratan
atau standar”.

Bagi perusahaan yang bergerak di
bidang jasa, memuaskan kebutuhan
pelanggan berarti perusahaan harus
memberikan pelayanan berkualitas (service
quality) kepada pelanggan. Menurut Lewis
dan Booms dalam Tjiptono dan Chandra
(2005) mendefinisikan “Kualitas pelayanan
sebagai ukuran seberapa baik tingkat
layanan yang diberikan mampu sesuai
dengan ekspektasi pelanggan”.

Berdasarkan definisi ini, kualitas
pelayanan bisa diwujudkan melalui
pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketepatan penyampaiannya
utnuk mengimbangi harapan pelanggan.
Sedangkan menurut Parasuraman di dalam
Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan
dua faktor utama yang mempengaruhi
kualitas pelayanan, yakni pelayanan yang
diharapkan (expected service) dan
pelayanan yang dirasakan/dipersepsikan
(perceived service).
Analisis Kesenjangan Kualitas
Pelayanan

Dimensi-dimensi yang telah disebut
terdahulu, haruslah direncanakan dan
diaplikasi dengan baik. Dimensi
SERVQUAL harus berdasarkan asumsi
pelanggan bahwa kinerja pelayanan pada
atribut-atribut relevan dengan standar
ideal/sempurna untuk masing-masing
atribut pelayanan. Bila kinerja sesuai
dengan atau melebihi standar, maka
persepsi atas kualitas pelayanan
keseluruhan akan positif dan sebaliknya.
Dengan demikian, dimensi ini
menganalisis gap (kesenjangan) antara dua

variabel pokok, yakni jasa yang diharapkan
(expected service) dan jasa yang
dipersepsikan (perceid service).
Diidentifikasi lima gap yang menyebabkan
kegagalan penyampaian jasa yaitu:
1. Gap antara harapan pelanggan dan
persepsi manajemen (knowledge gap).

Pada kenyataannaya pihak manajemen
suatu perusahaan tidak selalu dapat
merasakan atau memahami apa yang
dinginkan para pelangan secara tepat.
Akibatnya manajemen tidak
mengetahui bagaimana suatu jasa
seharusnya didesain dan jasa-jasa
pendukung/sekunder apa saja yang
diinginkan konsumen.

2. Gap antara persepsi manajeman
konsumen dan spesifikasi kualitas jasa.

Dimana kadangkala manajemen
mampu memahami secara tepat apa
yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi
mereka tidak menyusun suatu standar
kinerja tertentu yang jelas. Hal ini
dikarenakan tiga faktor, yaitu
kurangnya komitmen total manajemen
terhadap kualitas jasa, kekurangan
sumberdaya, atau karena kelebihan
permintaan.

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan
penyampaian jasa.

Gap ini berarti bahwa spesifikasi
kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja
dalam proses produksi dan
penyampaian jasa. Ada beberapa
penyebab terjadinya gap ini, misalnya
karyawan kurang terlatih (belum
menguasai tugasnya, beban kerja
melampauin batas, tidak dapat
memenuhi standar kinerja, atau bahkan
tidak mau memenuhi standar kinerja
yang ditetapkan.

4. Gap antara penyampaian jasa dan
komunikasi eksternal.

Gap ini berarti bahwa janji-janji yang
disampaikan melalui aktivitas
komunikasi pemasaran tidak konsisten
dengan jasa yang disampaikan kepada
para pelanggan.  Risiko yang dihadapi
perusahaan adalah apabila janji yang
diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi.
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5. Gap antara jasa yang dirasakan dan
jasa yang diharapkan.

Gap ini berarti bahwa jasa yang
dipersepsikan tidak konsisten dengan
jasa yang diharapkan. Gap ini bisa
menimbulkan sejumlah konsistensi
negatif, seperti kualitas buruk yang
akan menyebabkan kehilangan
pelanggan.

Kata kepuasan atau satisfaction
berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari
kata satis yang artinya cukup baik atau
memadai. Kata yang kedua adalah faction
yang artinya melakukan atau membuat.
Menurut Kotler (2003), “Kepuasan
merupakan tingkat perasaan dimana
seseorang menyatakan hasil perbandingan
atas kinerja produk/jasa yang diterima dan
yang diharapkan.

Menurut Garpesz dalam Laksana
(2008), “Kepuasan pelanggan dapat
didefinisikan secara sederhana sebagai
suatu keadaan dimana kebutuhan dan
keinginan dan harapan pelanggan dapat
terpenuhi melalui produk/jasa yang
dikonsumsi”.

Kotler (2004) mengidentifikasikan
empat metode untuk mengukur kepuasan
pelanggan, yakni:
1.   Sistem Keluhan dan Saran

Sistem ini memberikan kesempatan
kepada pelanggan untuk memberikan
saran, keluhan dan bentuk
ketidakpuasan lainnya dengan cara
menyediakan kotak saran..

2.   Survey pelanggan
Survey pelanggan merupakan cara
yang umum digunakan dalam
mengukur kepuasan pelanggan
misalnya, melalui surat pos, telepon,
atau wawancara secara langsung.

3.   Panel pelanggan
Perusahaan mengundang pelanggan
yang setia terhadap produk dan
mengundang pelanggan yang telah
berhenti membeli atau telah pindah
menjadi pelanggan perusahaan lain.

4. Ghost Shopping
Salah satu cara memperoleh gambaran
mengenai kepuasan pelanggan adalah

dengan mempekerjakan beberapa orang
ghost shoppers untuk berperan atau
berpura-pura sebagai pelanggan
potensial produk perusahaan dan
pesaing.

Pada umumnya perusahaan yang
melakukan program kualitas pelayanan
untuk menciptakan kepuasan pelanggan.
Pelanggan yang memperoleh kepuasan
terhadap pelayanan merupakan modal
dasar bagi perusahaan dalam menciptakan
loyalitas pelanggan. Menurut Sheth dan
Mittal dalam Tjiptono dan Chandra (2005),
loyalitas pelanggan adalah komitmen
konsumen terhadap suatu merek, toko, atau
pemasok (perusahaan), berdasarkan sikap
yang sangat positif dan tercermin dalam
pembelian ulang yang konsisten.
Sedangkan menurut Dick dan Basu dalam
Umar (2009), loyalitas pelanggan
didefinisikan sebagai komitmen pelanggan
terhadap suatu merek dan pemasok
berdasarkan sikap yang sangat positif dan
tercermin dalam pembelian ulang.

Loyalitas pelanggan secara umum
dapat dipahami sebagai konsep yang
menekankan pada runtutan pembelian.
Konsep loyalitas pelanggan dalam konteks
pemasaran jasa didefinisikan oleh
Bendapudi dan Berry dalam Tjiptono
(2000) sebagai kontinuitas relasi, dan
biasanya tercermin dalam pembelian
berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama
atas dasar dedikasi maupun kendala
pragmatis.

Menurut Griffin (2003), loyalitas
konsumen lebih banyak dikaitkan dengan
perilaku (behavior) dari pada dengan
sikap. Bila seseorang merupakan
pelanggan yang loyal, pelanggan
menunjukkan perilaku pembelian yang
didefinisikan sebagai pembelian non-
random yang diungkapkan dari waktu
kewaktu oleh beberapa unit pengambilan
keputusan.

Kualitas pelayanan dipilih untuk
menjadi sumber utama untuk membentuk
kepuasan pelanggan, kepuasan yang
dirasakan oleh pelanggan akan membentuk
sifat loyalitas kepada pelanggan. Menurut
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Griffin (2002) membagi loyalitas dalam
empat jenis yaitu:
1. Tanpa loyalitas

Yaitu beberapa konsumen tidak
mengembangkan loyalitas terhadap
produk atau jasa tertentu karena
beranggapan tidak ada perbedaan
tempat penyedia barang atau jasa
tertentu.

2. Loyalitas lemah
Yaitu keterikatan yang rendah
digabung dengan pembelian berulang
yang tinggi menghasilkan loyalitas
yang lemah (inertia loyalty).
Konsumen ini membeli karena
kebiasaan.

3. Loyalitas tersembunyi
Yaitu tingkat preferensi yang relatif
tinggi digabung dengan tingkat
pembelian berulang yang rendah.
Menunjukkan loyalitas tersembunyi
(Latent loyalty).

4. Loyalitas Premium
Yaitu terjadi bila ada tingkat
keterikatan yang tinggi dan tingkat
pembelian berulang yang juga tinggi.

Dalam membangun strategi loyalitas
konsumen harus melalui beberapa tahapan
dengan memperhatikan masing-masing
setiap tahapan dalam memenuhi kebutuhan
palanggan, setiap perusahaan memiliki
peluang besar dalam membentuk calon
pembeli menjadi konsumen yang loyal
terhadap perusahaan. Menurut Griffin
(2002)  tahapan loyalitas terbagi enam
tahapan, yakni:
1.   Tersangka dan Prospek

a. Tersangka adalah orang yang
mungkin membeli jasa atau produk.
Disebut tersangka karena penjual
percaya, atau “menyangka”,
mereka akan membeli, tapi penjual
belum cukup yakin. Prospek adalah
orang yang membutuhkan produk
dan jasa, dan memiliki kemampuan
untuk membeli.

2.   Konsumen pertama kali
a. Konsumen pertama kali adalah

orang yang telah membeli satu
kali. Orang tersebut bisa jadi

merupakan konsumen sendiri dan
sekaligus konsumen pesaing
untuk itulah fokus utama pada
konsumen pertama kali dengan
memenuhi atau melampaui
harapan konsumen.

3.   Konsumen berulang
a. Konsumen berulang adalah orang

yang telah membeli dua kali atau
lebih. Mereka mungkin telah
membeli produk yang sama dua
kali atau membeli produk dan jasa
yang berbeda pada dua kesempatan
atau lebih

4.   Klien
a. Klien yaitu konsumen yang

membeli apapun yang di jual dan
yang dapat ia gunakan serta
membelinya secara teratur,
memiliki hubungan yang kuat dan
berlanjut, yang menjadikan kebal
terhadap tarikan pesaing.

5.   Penganjur
a. Penganjur yaitu pendukung yang

membeli produk serta membelinya
secara teratur, tetapi penganjur juga
mendorong orang lain untuk
membeli, ia membicarakan
produsen, melakukan pemasaran,
dan membawakan konsumen pada
produsen. Fokus utama yaitu
membuat banyak klien.

6.   Konsumen atau klien yang hilang
a. Konsumen atau klien yang hilang

yaitu seseorang yang pernah jadi
konsumen atau klien tetapi belum
membeli kembali sedikitnya dalam
satu siklus pembelian yang normal.
Bila konsumen atau klien yang
hilang aktif kembali, ia dianggap
sebagai konsumen atau klien yang
dapat kembali (regained customer
or client). Konsumen dianggap
berbahaya bila tinggi
kemungkinannya untuk beralih.
Jika pelanggan telah merasa puas

maka akan menjadi pelanggan yang loyal.
Menurut Griffin (2002) langkah pertama
dalam membangun sistem loyalitas
pelanggan adalah berusaha mengenal
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terminologi dan variabel yang menentukan
serta mendorong loyalitas. Faktor-faktor
tersebut adalah:
1. Basis klien merupakan seluruh jumlah

konsumen dan klien yang aktif, hal ini
dapat dihitung dengan menjumlahkan
konsumen pertama kali, konsumen
berulang, dan klien.

2. Tingkat retensi konsumen baru adalah
persentase konsumen pertama kali
yang melakukan pembelian kedua
dalam periode waktu tertentu, periode
waktu diatur oleh siklus pembelian
berulang konsumen anda yang biasa.

3. Tingkat retensi klien adalah persentase
konsumen yang telah memenuhi
sejumlah khusus pembelian berulang
selama periode waktu tertentu.

4. Pangsa konsumen (share of customer)
adalah persentase jumlah pembelian
konsumen atas kategori produk dan
jasa tertentu yang dibelanjakan ke
perusahaan.

5. Jumlah rata-rata konsumen baru
perbulan adalah rata-rata jumlah
konsumen pertama kali yang membeli
dari perusahaan anda tiap bulannya.

6. Frekuensi pembelian adalah frekuensi
rata-rata seorang konsumen atau klien
membeli dari anda setiap tahunnya.

7. Jumlah pembelian rata-rata adalah
jumlah rata-rata yang dibayar atas
produk dan jasa setiap pembelian.

8. Tingkat peralihan adalah persentase
tahunan rata-rata konsumen yang
hilang atau menjadi tidak aktif karena
suatu alasan termasuk ketidakpuasan
dan pindah lokasi.

Banyak penelitian menyatakan
bahwa kualitas pelayanan adalah
melakukan segala sesuatu secara benar
sejak awal. Bila itu tercapai maka akan
mewujudkan loyalitas pelanggan. Kualitas
pelayanan mempunyai hubungan erat
dengan loyalitas pelanggan .Menurut
Bloemer dalam Laksana (2008) terdapat
hubungan erat diantara keseluruhan
dimensi dari kualitas pelayanan dengan
loyalitas pelanggan dari beberapa
perusahaan.

Menurut Tjiptono dan Chandra
(2005) mengemukakan kualitas berkaitan
erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas
memberikan dorongan khusus bagi para
pelanggan untuk menjalin ikatan relasi
saling menguntungkan dalam jangka
panjang dengan perusahaan. Ikatan
emosional seperti ini memungkinkan
perusahaan untuk memahami dengan
seksama harapan dan kebutuhan spesifik
pelanggan.

Menurut Tjiptono dan Chandra
(2005) mengemukakan berdasarkan
manfaat-manfaat spesifik kepuasan
pelanggan meliputi keterkaitan positif
dengan loyalitas pelanggan, menjadi
sumber pendapatan masa depan
(pembelian ulang, cross-selling, dan up-
selling). Selanjutnya, kepuasan pelanggan
berkontribusi pada tercapainya rintangan
beralih (switching barriers), biaya beralih
(switching costs), dan loyalitas.

METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan Penelitian ini adalah

penelitian lapangan dengan metode survey.
Menurut Arikunto (2007) bahwa kegiatan
mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
mengenai fakta-fakta yang merupakan
pendukung dalam penelitian dengan
maksud untuk mengetahui status, gejala,
menentukan kesamaan status dengan cara
membandingkan dengan standart yang
sudah dipilih dan atau ditentukan.

Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kuantitatif. Sifat
penelitian ini deskriptif eksplaanatory.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pasien Askes pada Kelas I yang
dirawat selama dua hari atau lebih di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau ,yakni
pada bulan Oktober 2010 sebanyak 89
pasien, dengan asumsi tidak ada lonjakan
pasien karena adanya serangan wabah
penyakit. Penentuan jumlah sampel dalam
penelitian menggunakan rumus Slovin.
Rumus tersebut dituliskan sebagai berikut
(Sugiyono, 2008).



Jurnal Akuntansi Prima Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

14

2)(1 eN

N
n




Di mana:
n = Jumlah sampel
N   = Jumlah populasi
e     = Tingkat kesalahan dalam
pengambilan sampel (error term)
dengan demikian jumlah sampel adalah:
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09,47n maka dibulatkan
menjadi 47 pasien
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan teknik
Purposive Sampling. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) yang
dilakukan kepada para pasien atau
keluarga pasien rawat inap Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan.

2. Daftar pertanyaan (questionare)
yang diberikan kepada pasien rawat
inap atau keluarga pasien rawat
inap Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau Medan.

3. Studi dokumentasi yaitu
pengumpulan data melalui
dokumentasi yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
Jenis dan sumber data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer yaitu data yang langsung

diperoleh dari daftar pertanyaan
(questionare) yang disebarkan kepada
responden dan wawancara (interview)
kepada responden (pasien atau
keluarga pasien rawat inap Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan).

2. Data sekunder yaitu data yang
mendukung data primer yang diperoleh
dari   dokumen-dokumen dari Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan.

Variabel bebas (independent)
dalam perumusan masalah pertama adalah
Kualitas Pelayanan yang terdiri dari lima
dimensi, yakni: bukti fisik (tangibles),
keandalan (reliability), ketanggapan
(responsiveness), jaminan (assurance) dan
empati (empaty). Sedangkan yang menjadi
variabel terikat (dependent) adalah
Kepuasan Pasien.

Variabel bebas (independent)
dalam perumusan masalah kedua adalah
kepuasan pasien. Sedangkan yang menjadi
variabel terikat (dependent) adalah
loyalitas pasien rawat inap Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau Medan.

Uji validitas digunakan untuk
mengetahui kelayakan butir-butir dalam
suatu daftar pernyataan yang
mendefinisikan suatu variabel. Suatu
instrument yang valid atau sahih
mempunyai tingkat-tingkat kevaliditan.
Menurut Ghozali (2006) uji validitas
digunakan untuk mengukur sah atau
tidaknya suatu kuesioner. suatu kuesioner
dikatan valid jika pertanyaan pada
koesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut.

Untuk menguji ketepatan
kuesioner, akan dilakukan validitas
terhadap 30 pasien rawat inap Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau, dengan catatan uji
validitas dilakukan terhadap pasien rawat
inap Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
yang tidak termasuk kedalam sampel
penelitian ini.

Menurut Umar (2009) bahwa
sangat disarankan agar jumlah responden
untuk diuji coba minimal 30 orang.
Dengan jumlah minimal 30 orang ini
didistribusi skor akan lebih mendekati
kurva normal. Pengujian validitas tiap butir
pertanyaan digunakan analisis item, yaitu
mengkorelasi tiap butir skor pertanyaan
dengan skor total yang merupakan jumlah
dari tiap skor butir pertanyaan.

Menurut Sugiyono (2009) bahwa
syarat minimum untuk dianggap
memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3.
Maka bila korelasi antara butir dengan skor
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total kurang dari 0,3 maka butir dalam
instrumen dinyatakan tidak valid.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat
validitas instrumen ini dianalisis dengan
cara mengkorelasikan skor item tiap

pertanyaan dan skor total untuk seluruh
pertanyaan.

Hasil uji validitas instrumen
dimensi bukti fisik (tangibles) dapat dilihat
pada Tabel berikut:

Hasil Uji Validitas Dimensi Bukti Fisik (Tangiables)
No. Corrected

Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki gedung yang layak.
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki peralatan medis yang lengkap.
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki peralatan medis yang canggih.
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki ruang rawat inap yang rapi &
bersih.
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki perawat yang rapi & bersih.

0,577

0,672

0,895

0,755

0,711

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh
bahwa hasil pengujian instrumen dari
variabel bukti fisik memiliki nilai
Corrected Item Total Correlation yang
lebih besar dari 0,30. Dengan demikian
disimpulkan bahwa seluruh instrumen
pertanyaan dari variabel bukti fisik yang
digunakan adalah valid dan dapat

digunakan dalam penelitian. Kesimpulan
ini diperkuat dengan nilai signikansi (1-
tailed) seluruh instrumen yang lebih kecil
dari nilai α sebesar 5%.

Hasil uji validitas instrumen
dimensi keandalan (reliability) dapat
dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. Hasil Uji Validitas Instrument Dimensi Keandalan (Reliability)
No. Pertanyaan Corrected

Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1.

2.

3.

4.

Pelayanan yang diberikan tepat
pada waktunya.
Perawat mampu memberikan
perawatan dan pengobatan dengan
baik.
Perawat mampu menjawab
pertanyaan pasien dengan baik.
Prosedur pelayanan kesehatan
tidak berbelit-belit.

0,819

0,766

0,759

0,681

0,000

0,000

0,000

0,000

Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)
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Berdasarkan Tabel tersebut,
diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen
dari dimensi keandalan memiliki nilai
Corrected Item Total Correlation yang
lebih besar dari 0,30. Dengan demikian
disimpulkan bahwa seluruh instrumen
pertanyaan dari dimensi keandalan yang
digunakan adalah valid dan dapat
digunakan dalam penelitian. Kesimpulan

ini diperkuat dengan nilai signikansi (1-
tailed) seluruh instrumen yang lebih kecil
dari nilai α sebesar 5%.
Uji validitas instrumen dimensi
ketanggapan (responsiveness)

Hasil uji validitas instrumen
dimensi ketanggapan (responsiveness)
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. Hasil uji validitas instrumen dimensi ketanggapan (responsiveness)

No Pertanyaan Corrected
Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1
2.

3.

4.

5.

Kesediaan perawat dalam membantu
pasien.
Perawat cepat tanggap dalam
menangani keluhan pasien.
Dokter memberikan pertolongan
tepat waktu kepada pasien.
Kemampuan perawat memberikan
informasi yang jelas tentang
pelayanan yang akan diberikan.
Informasi yang diberikan perawat
mudah dimengerti.

0,805
0,707

0,697

0,727

0,601

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Valid
Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut,
diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen
dari dimensi ketanggapan memiliki nilai
Corrected Item Total Correlation yang
lebih besar dari 0,30. dengan demikian
disimpulkan bahwa seluruh instrumen

pertanyaan dari dimensi ketanggapan yang
digunakan adalah valid dan dapat
digunakan dalam penelitian. Kesimpulan
ini diperkuat dengan nilai signikansi (1-
tailed) seluruh instrumen yang lebih kecil
dari nilai α sebesar 5%.

Uji validitas instrumen dimensi jaminan (assurance)
Hasil uji validitas instrumen dimensi jaminan (assurance) dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Jaminan (Assurance):
No Pertanyaan Corrected

Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1

2.

3.

4.

5.

Dokter akurat dalam mendiagnosa
penyakit pasien.
Para medis mampu menjaga
kerahasiaan penyakit pasien.
Perawat memiliki pengetahuan
dalam memasang peralatan dengan
tepat.
Perawat memberikan pelayanan
dengan sopan kepada pasien
Perawat ramah terhadap pasien.

0,751

0,541

0,641

0,636

0,665

0,000

0,000

0,002

0,000

0,000

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh
bahwa hasil pengujian instrumen dari
dimensi jaminan memiliki nilai Corrected
Item Total Correlation yang lebih besar
dari 0,30. Dengan demikian disimpulkan
bahwa seluruh instrumen pertanyaan dari

dimensi jaminan yang digunakan adalah
valid dan dapat digunakan dalam
penelitian. Kesimpulan ini diperkuat
dengan nilai signikansi (1-tailed) seluruh
instrumen yang lebih kecil dari nilai α
sebesar 5%.

Uji validitas instrumen dimensi empati (empaty)
Hasil uji validitas instrumen dimensi empati (empaty) dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Dimensi Empati (Empaty)

No. Pertanyaan Corrected
Item
Total

Correlation

Sig.
(1-tailed)

Keterangan

1. Perawat memahami kebutuhan akan
pasien.

0,696 0,000 Valid

2. Pelayanan diberikan kepada setiap
pasien tanpa memandang status
sosial

0,752 0,000 Valid

3. Perawat mampu menjalin
komunikasi dengan pasien.

0,754 0,000 Valid

4. Perawat memiliki kesediaan waktu
untuk mendengari konsultasi pasien
atau keluarga pasien.

0,739 0,000 Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh
bahwa hasil pengujian instrumen dari
dimensi empati memiliki nilai Corrected
Item Total Correlation yang lebih besar
dari 0,30. Dengan demikian disimpulkan
bahwa seluruh instrumen pertanyaan dari

dimensi empati yang digunakan adalah
valid dan dapat digunakan dalam
penelitian. Kesimpulan ini diperkuat
dengan signifikansi (1-tailed) seluruh
instrumen yang lebih kecil dari nilai α
sebesar 5%.
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Uji validitas instrumen variabel kepuasan pasien
Hasil uji validitas instrumen variabel kepuasan pasien dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepuasan Pasien
No Pertanyaan Corrected

Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1

2.

3.

4.

Pelayanan yang diberikan sudah
sesuai dengan harapan pasien
Pasien merasa puas dengan
kemampuan para medis dalam
menangani keluhan dan komplain.
Pasien merasa puas dengan
kemampuan petugas dalam
menangani prosedur administrasi.
Pelayanan yang diterima sesuai
dengan biaya yang anda keluarkan/
dikorbankan.

0,790

0,755

0,709

0,819

0,000

0,000

0,000

0,000

Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut,
diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen
dari variabel kepuasan pasien memiliki
nilai Corrected Item Total Correlation
yang lebih besar dari 0,30. Dengan
demikian disimpulkan bahwa seluruh

instrumen pertanyaan dari variabel
kepuasan pasien yang digunakan adalah
valid dan dapat digunakan dalam
penelitian diperkuat dengan nilai
signifikansi (1-tailed) seluruh instrument
yang lebih kecil dari nilai α sebesar 5%.

Uji validitas instrumen variabel loyalitas pasien
Hasil uji validitas instrumen varibel loyalitas pasien dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Loyalitas Pasien
No Pertanyaan Corrected

Item Total
Correlation

Sig
(1-tailed)

Keterangan

1

2.

3.

4.

Pasien tidak ingin beralih kerumah
sakit lain.
Pasien akan kembali ke Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau.
Pasien yakin bahwa Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau adalah yang
terbaik.
Pasien akan merekomendasikan
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
kepada orang.

0,744

0,799

0,659

0,775

0,000

0,000

0,000

0,000

Valid

Valid

Valid

Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut,
diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen
dari variabel loyalitas pasien memiliki nilai

Corrected Item Total Correlation yang
lebih besar dari 0,30. Dengan demikian
disimpulkan bahwa seluruh instrumen
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pertanyaan dari variabel loyalitas pasien
yang digunakan adalah valid dan dapat
digunakan dalam penelitian diperkuat

dengan nilai signifikansi (1-tailed) seluruh
instrument yang lebih kecil dari nilai α
sebesar 5%.

Uji Reliabilitas Instrumen
Untuk mendapatkan instrument

yang reliabel, maka dilakukan uji
reabilitas. Menurut Arikunto (2007)
reliabilitas menunjukan pada satu
pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
alat pengumpulan data karena instrumen
tersebut sudah baik. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui konsistensi
hasil dari sebuah jawaban tentang
tanggapan responden. Hasil uji reliabilitas
dapat dilihat dari nilai cronbach alpha
reliabilitas yang baik adalah yang makin
mendekati 1.

Reliabilitas adalah alat yang
mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari dimensi.
Menurut Ghozali (2006) pengukuran
reliabilitas dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu:

1. Reapated Meansure atau pengukuran
diulang dilakukan dengan cara
memberikan pertanyaan (kuesioner)
yang sama pada waktu berbeda, dan
kemudian dilihat apakah responden
konsisten dengan jawabannya.

2. One Shot atau pengukuran sekali saja
dilakukan dengan cara hanya sekali
saja kuesioner diberikan kepada
responden dan kemudian hasilnya
dibandingkan dengan pernyataan lain
atau mengukur korelasi antara
jawabannya.

Dalam penelitian ini pengukuran
reliabilitas menggunakan one shot atau
pengukuran sekali saja, dan uji statistik
yang digunakan adalah Cronbach Alpha >
0,60 (Ghozali, 2006). Dimana pada
pengujian reliabilitas ini menggunakan
bantuan komputer program SPSS versi
16.0.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel dan Dimensi
No. Dimensi Cronbach’s

Alpha
N
Of

Items

Keterangan

1. Dimensi Bukti Fisik (X1.1) 0,771 5 Reliabel
2. Dimensi Keandalan (X1.2) 0,748 4 Reliabel
3. Dimensi Ketanggapan (X1.3) 0,749 5 Reliabel
4. Dimensi Jaminan (X1.4) 0,760 5 Reliabel
5. Dimensi Empati (X1.5) 0,716 4 Reliabel
6. Variabel Kepuasan Pasien 0,765 4 Reliabel
7. Variabel Loyalitas Pasien 0,726 4 Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Dari Tabel tersebut menunjukkan
Cronbach’s Alpha dari setiap instrumen
dimensi penelitian memiliki nilai > 0,60.
dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
setiap instrumen dimensi pada variabel

kualitas pelayanan dan variabel di atas
dikatakan baik, maka variabel dan dimensi
yang digunakan pada instrumen tersebut
adalah reliabel untuk digunakan dalam
penelitian.
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Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis pertama adalah regresi

berganda (multiple regression analysis), dengan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y = a + b1.1 X1.1 + b1.2 X1.2 + b1.3 X1.3 + b1.4 X1.4 + b1.5 X1.5 + e

Di mana:
Y =  Kepuasan pasien
X1.1 =  Bukti fisik (tangibles)
X1.2 =  Keandalan (reliability)
X1.3 =  Ketanggapan (responsiveness)
X1.4 =  Jaminan (assurance)
X1.5 =  Empati (empaty)
a =  Konstanta
b1,….,b5 =  Koefisien regresi variabel independent
e =  Variabel yang tidak diteliti (term of error)
Pengujian Hipotesis adalah sebagai
berikut:
1). Koefesien Determinasi (R2)
2). Uji Serempak (Uji F)

Pengujian hipotesis uji serempak (Uji
F) dilakukan untuk melihat signifikansi
secara serempak variabel terikat
terhadap variabel bebas dengan tingkat
keyakinan 95 % (α = 5%).
H0: b1,........,b5 = 0; artinya bukti fisik

(tangible), keandalan
(reliability), ketanggapan
(responsivensess), jaminan
(assurance), empati (empaty)
secara serempak tidak
berpengaruh terhadap kepuasan
pasien rawat inap Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau.

Ha: b1,….....,b5 ≠ 0; artinya bukti fisik
(tangible), keandalan (reliability),
ketanggapan (responsivensess),
jaminan (assurance), empati (empaty)
secara serempak tidak berpengaruh
terhadap kepuasan pasien rawat inap
Kelas I di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau.

Untuk menguji apakah hipotesis
dapat diterima atau ditolak maka dapat
digunakan uji statistik F (Uji F) dengan
rumus sebagai berikut:

F = Mean Square Regression
Mean Square Error

Uji dilakukan untuk mengetahui
apakah variabel bebas secara bersama-
sama memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat. Dalam hal ini F

Hitung  dibandingkan dengan F Tabel

dengan syarat sebagai berikut:
1. Jika Fhitung < F Tabel, maka H0

diterima dan Ha ditolak, pada α = 5 %
2. Jika F hitung > F Tabel, maka H0

ditolak dan Ha diterima, pada α = 5 %
3). Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk melihat secara
parsial apakah ada pengaruh dari
variabel terikat kualitas pelayanan yang
terdiri dari lima dimensi, yakni: bukti
fisik (tangible), keandalan (reliability),
ketanggapan (responsivensess),
jaminan (assurance), empati (empaty)
terhadap kepuasan pasien rawat inap
Kelas I di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau Medan.

Model hipotesis yang digunakan Uji t ini
adalah:

H0 : b1 = 0, bukti fisik (tangible),
keandalan (reliability),
ketanggapan (responsivensess),
jaminan (assurance), empati
(empaty) secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kepuasan
pasien rawat inap Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau Medan.

Ha : b1 ≠ 0, bukti fisik (tangible),
keandalan (reliability),
ketanggapan (responsivensess),
jaminan (assurance), empati
(empaty) secara pengaruh
berpengaruh terhadap kepuasan
pasien rawat inap Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau Medan.
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Dengan tingkat kepercayaan (confidence
internal) 95 % atau α = 5 %, Di sini t Hitung

akan dibandingkan dengan t Tabel dengan
syarat sebagai berikut:

1. Jika t hitung < t Tabel maka H0

diterima dan Ha ditolak.
2. Jika t hitung > t Tabel maka H0

ditolak dan Ha diterima.

Model analisis yang digunakan
untuk menjawab hipotesis kedua adalah
dengan regresi sederhana. Analisis regresi
sederhana digunakan untuk melihat
pengaruh Kepuasan (X) terhadap Loyalitas
(Y) pasien rawat inap di Kelas I Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau. Dengan
persamaan regresinya sebagai berikut:

Y = a + bX
Di mana:
Y   =  Loyalitas
X   =  Kepuasan Pasien
a    =  Konstanta
b    =  Koefisien regresi variabel
independent
Pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
1). Koefesien Determinasi (R2)
2). Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis uji parsial (uji t)
dilakukan untuk melihat signifikansi
secara parsial variabel terikat terhadap
variabel bebas dengan tingkat
keyakinan 95 % (α = 5%).
H0: b1 = 0; artinya Kepuasan secara

parsial tidak berpengaruh terhadap
Loyalitas pasien rawat inap Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau.

Ha: b1 ≠ 0; artinya Kepuasan secara
parsial tidak berpengaruh terhadap
Loyalitas Pasien rawat inap Kelas I
di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau Medan.

Dengan tingkat kepercayaan (confidence
internal) 95 % atau α = 5 %, di sini t Hitung

akan dibandingkan dengan t Tabel dengan
syarat sebagai berikut:

1. Jika t hitung < t Tabel maka H0

diterima dan Ha ditolak.
2. Jika t hitung > t Tabel maka H0 ditolak

dan Ha diterima.

Uji Asumsi Klasik : Uji Normalitas, Uji
Multikolinieritas, Uji
Heteroskedastisitas

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Karakteristik responden
berdasarkan umur bahwa usia responden
yang paling dominan dirawat di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau adalah 50
tahun yang berjumlah 20 pasien atau
42,6%. Responden yang berusia 40 tahun
sampai 49 tahun berjumlah 14 pasien atau
29,8%. Responden yang berusia 30 tahun
sampai dengan 39 tahun berjumlah 8
pasien atau 17%. Responden yang berusia
20 tahun sampai dengan 29 tahun
berjumlah 4 pasien atau 8,5%. Sedangkan
responden yang dirawat di Kelas I Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau yang dibawah
usia 20 tahun sebanyak 1 atau 2,1%. Ini
menyatakan bahwa secara umum, usia 50
tahun ke atas memiliki daya tahan tubuh
yang semakin lemah dibandingkan dengan
usia 50 tahun ke bawah.

Karakteristik responden
beradasarkan jenis kelamin bahwa
karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin sebanyak 27 orang atau 57,4%
responden yang berjenis kelamin laki-laki
dan sebanyak 20 orang atau 42,6%
responden yang berjenis kelamin
perempuan. Ini menunjukkan bahwa secara
umum laki-laki memiliki tingkat stress
yang lebih tinggi dibandingkan perempuan
yang akan mempengaruhi kesehatannya.

Karakteristik responden
beradasarkan pekerjaan bahwa
karakteristik berdasarkan pekerjaan yang
dominan adalah pegawai negeri sebanyak
42 orang atau 89,4%, selanjutnya yang
bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak
5 orang atau 10,6 %. Ini menunjukan
bahwa pegawai negeri lebih ditekankan
untuk memperoleh layanan kesehatan di
rumah sakit pemerintah.

Karakteristik responden
berdasarkan tingkat pendidikan responden
bahwa responden yang memiliki latar
belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD)
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sebesar 0%, responden yang memiliki latar
belakang pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) sebesar 8,5%, responden
yang memiliki latar belakang pendidikan
Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar
42,6%, responden yang memiliki latar
belakang pendidikan Diploma III sebesar
31,9% dan responden yang memiliki
tingkat pendidikan Strata satu (S.1) sebesar
17%. Ini menunjukan bahwa banyaknya
pasien yang dirawat di Kelas I Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau hanya tamatan
Sekolah Menengah Umum.

Karakteristik responden
berdasarkan lama perawatan bahwa
responden yang dirawat selama 2 sampai
dengan 11 hari sebesar 59,6%, responden
yang dirawat selama 12 hari sampai
dengan 21 hari  sebesar 29,8%, responden
yang dirawat selama 22 lebih hari sebesar
10,6%. Ini menyatakan pasien yang
dirawat di Kelas I Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau tidak perlu penanganan
perawatan dan perobatan yang lebih
dikarenakan pasien tidak mengalami
penyakit yang terlalu parah atau serius.

Karakteristik responden
berdasarkan status dapat bahwa
karakteristik responden berdasarkan status
sudah menikah sebanyak 41 orang atau
87,2%, sedangkan responden yang belum
menikah sebanyak 6 orang atau 12,6%. Ini
menyatakan bahwa pasien yang dirawat di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
didominasi yang sudah menikah.
Penjelasan Responden Atas Variabel
Peneliti

Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner. Jumlah
pertanyaan dari variabel Kualitas
Pelayanan yang terbagi dalam lima
dimensi yakni:  5 (lima) butir dimensi
bukti fisik (X1,1), 4 (empat) butir dimensi
keandalan (X1,2), 4 (empat) butir
pertanyaan dimensi ketanggapan (X1,3), 5
(lima) butir pertanyaan dimensi jaminan
(X1,4), 4 (empat) butir pertanyaan dimensi
empati (X1,5) dan 4 (empat) butir
pertanyaan variabel Kepuasan Pasien serta

4 (empat) butir pertanyaan variabel
Loyalitas Pasien.

Berikut ditampilkan hasil
pengolahan data primer yang merupakan
deskriptif penelitian jawaban responden
mengenai Kualitas Pelayanan dengan
Kepuasan Pasien dan Loyalitas Pasien.

Penjelasan responden atas variabel
bukti fisik (tangibles)

Komposisi jawaban responden
terhadap dimensi bukti fisik (X1.1) di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 22 orang (46,8%)

menyatakan sangat setuju sekali bahwa
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki gedung yang layak, 19 orang
(40,4%) menyatakan sangat setuju, 5
orang (10,6%) menyatakan setuju dan
yang menyatakan kurang setuju
sebanyak 1 orang (2,1%) bahwa
bangunan  Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau dikatakan dalam kondisi
layak. Mayoritas responden
menyatakan bahwa kondisi gedung
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
layak dipakai, meskipun bangunan
lama, tetapi bangunan Rumah Sakit
sering direnovasi dan juga penambahan
bangunan baru. Memang kondisi
gedung saat ini sudah lebih baik dari
keadaan sebelum direnovasi. Namun
masih perlu dilakukan perbaikan dan
pembangunan gedung baru yang lebih
layak.

2. Dari 47 responden, 13 orang (27,7%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki  peralatan yang lengkap, 23
orang (48,9%) menyatakan sangat
setuju, 4 orang (8,5%) menyatakan
bahwa peralatan medis di Rumah
Sakit, dan 7 orang (14,9%) yang
menyatakan peralatan medis di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau kurang
lengkap. Ini berarti peralatan medis
yang ada di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau masih belum lengkap. Oleh
karena itu, pihak rumah sakit berusaha
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menutup kekurangan khususnya
dilaboraturium dengan melakukan
kerja sama kepada laboraturium swasta
yang peralatannya lebih lengkap,
khususnya  peralatan yang dibutuhkan
untuk pengecekan darah lebih lanjut
diserahkan kepada laburaturium
swasta. Hal ini sangat membantu pihak
rumah sakit dan diterima dengan baik
oleh pasien.

3. Dari 47 responden, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki  peralatan yang canggih, 20
orang (42,6%) menyatakan sangat
setuju, 10 orang (21,3%) menunjukkan
setuju, 1 orang (2,1%) menyatakan
kurang setuju. Ini menunjukan pasien
masih menganggap bahwa peralatan
medis yang dimiliki oleh Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau seperti CT-
SCAN yang masih memberikan hasil
scan yang tepat, dan pasien
menganggap alat medis di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau masih
canggih dan dapat dipergunakan
dengan baik.

4. Dari 47  responden, 13 orang (27,7%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
memiliki ruangan rawat rapi dan
bersih, 19 orang (40,4%) menyatakan
sangat setuju, 15 orang (31,9%)
menyatakan setuju, dan tidak ada yang
menyatakan kurang setuju dan tidak
setuju yang menyatakan bahwa ruang
inap di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau rapi dan bersih. Dari jawaban
responden tersebut di atas, maka
sebagian besar menyatakan bahwa
ruang rawat inap Rumah Sakit Tingkat
II Putri Hijau memiliki ruang rawat
inap yang rapi dan bersih, meskipun
demikian pihak rumah sakit harus
memperhatikan kebersihan dan
kerapian ruang rawat inap, sehingga
para pasien merasa kurang nyaman saat
dirawat inap.

5. Dari 47 responden, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa

perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau berpenampilan bersih dan rapi,
21 orang  (44,7%) menyatakan sangat
setuju, 12 orang (22,5%) menyatakan
setuju dan tidak ada yang menyatakan
kurang setuju dan tidak setuju perawat
di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
berpenampilan bersih dan rapi. Hal ini
menunjukkan bahwa perawat Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau sudah
berpenampilan bersih dan rapi. Dengan
kata lain, dalam menjalankan tugasnya
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau telah memiliki kesadaran dalam
menjaga kedisiplinan berpakaian
dengan cara menggunakan seragam
yang rapi dan bersih, yang ditetapkan
oleh pihak Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau.

Penjelasan responden atas dimensi
keandalan (reliability)

Komposisi jawaban responden
terhadap dimensi keandalan (X1.2) di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 25 orang (53,2%)

menyatakan sangat setuju sekali bahwa
pelayanan di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau diberikan tepat waktu, 19
Orang (40,2%) menyatakan sangat
setuju dan 3 orang (6,4%). Hal ini
menunjukkan bahwa responden
mayoritas menyatakan bahwa
pelayanan di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau sudah diberikan tepat
waktu, walupun dibeberapa bagian
mengalami gangguan seperti dibagian
administrasi yang terganggu akibat
pemadaman listrik oleh PLN tetapi
petugas tetap memberikan pelayanan
meskipun secara manual agar pasien
terlayani dengan tepat waktu.

2. Dari 47 responden, 17 orang (36,2%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat mampu memberikan
perawatan dan pengobatan yang tepat
kepada pasien, 18 orang (38,3%)
menyatakan sangat setuju, 9 orang
(25,5%) menyatakan setuju perawat
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telah memberikan perawatan dan
pengaobatan dengan tepat  dan
sebanyak 3 orang (6,4%) yang
menyatakan perawat belum mampu
memberikan perawatan dan
pengobatan dengan tepat. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden menjawab bahwa perawat
mampu memberikan pengobatan dan
perawatan dengan tepat kepada pasien.
Karena perawat di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau saling membantu
dalam melayani pasien, seperti perawat
senior membantu perawat junior dalam
memasang alat infus kepada pasien.
Sehingga pasien merasa tertolong dan
terlayani dengan baik. Meskipun
demikian, perawat harus meningkatkan
kemampuan memberikan dalam
perawatan dan pengobatan kepada
pasien lebih baik khususnya bagi
perawat junior.

3. Dari 47 responden, 23 orang (48,9%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat mampu menjawab pertanyaan
pasien tentang pelayanan kesehatan
yang akan diberikan, 13 orang (27,7%)
menyatakan sangat setuju, 8 Orang
(17%) menyatakan setuju dan 3 orang
(6,4%) menyatakan kurang setuju. Hal
ini menunjukan, bahwa sebagian besar
responden menjawab sangat setuju
sekali terhadap kemampuan perawat
dalam menjawab pertanya pasien
tentang pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau. Karena
perawat memiliki tanggung jawab
untuk memberikan informasi tentang
pelayanan yang akan diberikan kepada
pasien. Meskipun ada sebagian perawat
yang tidak mengerti, perawat berupaya
untuk mencari jawaban apa yang
dinginkan pasien, sehingga pasien
merasa terlayani.

4. Dari 47 responden, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
prosedur pelayanan di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau Dokter adalah
cepat, 16 orang (34%), 16 orang
(14,9%) menyatakan setuju bahwa

prosedur pelayanan di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau adalah cepat dan
yang menyatakan tidak setuju 1 orang
(2,1%) bahwa proses prosedur
pelayanan di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau tidak cepat. Hal ini
menunjukan besarnya responden
menyatakan bahwa sangat setuju
proses prosedur di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau sangat cepat.
Walaupun ada pasien yang menyatakan
tidak setuju disebabkan kelalaian
perawat disaat pasien sangat
membutuhkan pertolongan seperti
penempatan ruangan rawat inap.
Meskipun demikian pihak rumah sakit
harus terus mengontrol prosedur
pelayanan di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau agar pasien tidak merasa
kecewa atas prosedur yang lambat di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.

Penjelasan responden atas dimensi
ketanggapan (responsiveness)

Komposisi jawaban responden
terhadap dimensi ketanggapan (X1.3) di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 23 orang (48,9%)

menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau bersedia membantu pasien, 17
orang (36,2%) menyatakan sengat setuju
dan 7 orang (14,9%) menyatakan setuju.
Kondisi ini menunjukkan sebagian besar
responden menyatakan bahwa perawat
yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau memiliki kemauan dan
bersedia untuk membantu pasien yang
membutuhkan bantuan.

2. Dari 47 responden, 18 orang (38,3%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau cepat tanggap dalam menangani
keluhan pasien, 17 orang (36,2%)
menyatakan sangat setuju dan 12 orang
(25,5%) menyatakan. Hal ini
menunjukan bahwa responden
menyatakan perawat Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau cepat tanggap
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dalam menangani keluhan. Meskipun
demikian bahwa ketanggapan perawat
dalam menagani keluhan pasien masih
perlu ditingkatkan. Hendaknya sebagai
pelayan masyarakat, perawat di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau bekerja
dengan cepat, tepat dan akurat serta
cekatan dalam menangani keluhan
pasien.

3. Dari 47 responden. 19 orang (40,4%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
kemampuan perawat memberikan
informasi tentang pelayanan di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau cukup jelas,
14 orang (29,8%) menyatakan sangat
setuju dan 14 orang (29,8%)
menyatakan setuju dan tidak ada yang
menyatakan kurang setuju dan tidak
setuju bahwa informasi yang diberikan
perawat tentang pelayanan di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau cukup jelas.
Kondisi ini bisa terjadi jika tata cara
atau teknik penyampaian informasi
kepada pasien tidak melihat kondisi
latar belakang pasien.

4. Dari 47 responden, 9 orang (19,1%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
pertolongan Dokter di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau diberikan tepat
waktu disaat pasien membutuhkan
pertolongan, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju dan 24 Orang
(51,1%) menyatakan setuju dan tidak
ada responden menyatakan kurang
setuju atau tidak setuju terhadap
pertolongan dokter yang tepat waktu
disaat pasien membutuhkan
pertolongan. Hal ini menunjukan bahwa
banyak responden menyatakan setuju
dengan pertolongan dokter yang tepat
waktu. Tetapi perlu diperhatikan lagi
dengan ketersedian dokter di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau khususnya
dokter spesialis agar penangan terhadap
pasien cepat ditangani.

5. Dari 47 responden, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau memberikan informasi yang
mudah dimengerti oleh pasien, 21 orang

(44,7%) menyatakan sangat setuju dan
12 orang (25,5%) menyatakan setuju
dan tidak ada yang menyatakan kurang
setuju dan tidak setuju terhadap
informasi yang jelas yang disampaikan
perawat. Dari hasil jawaban responden
di atas, dapat dilihat bahwa informasi
tentang pelayanan di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau mudah dimengerti
oleh pasien. Walaupun kenyataan pasien
mendapatkan informasi yang jelas dari
perawat tetapi masih perlu untuk
diperbaiki sebab penanganan setiap
pasien memiliki permasalahan yang
berbeda.

Penjelasan responden atas dimensi
jaminan  (assurance)

Komposisi jawaban responden
terhadap dimensi jaminan (X1,4) di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 21 orang (44,7%)

menyatakan sangat setuju sekali bahwa
dokter Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau memiliki kemampuan dalam
menetapkan diagnosa secara tepat dan
akurat, 17 orang (36,2%) menyatakan
sangat setuju dan 9 orang (19,1%)
menyatakan setuju. Dilihat dari jawaban
responden maka dapat diketahui bahwa
responden merasa bahwa dokter yang
akan menetapkan diagnosa memiliki
kemampuan yang baik. Hal ini akan
menambah rasa jaminan pasien dalam
menerima pelayanan kesehatan dari
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.

2. Dari 47 responden, 22 orang (46,8%)
menyatakan sangat setuju bahwa para
medis di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau mampu menjaga kerahasiaan
penyakit pasien. 24 orang (51,1%)
menyatakan sangat setuju, 1 orang
(2,1%) menyatakan setuju bahwa para
medis di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau dapat menjaga kerahasian
penyakit yang diderita pasien. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden setuju bahwa para medis di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.
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Walaupun demikian pihak Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau terus berusaha
memberikan pelayanan yang sudah
dijanjikan kepada pasien.

3. Dari 47 responden, 14 orang (29,8%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau memiliki kemampuan dan
pengetahuan dalam memasang peralatan
yang dibutuhkan oleh pasien dengan
tepat, 21 orang (44,7%) sangat setuju
dan 12 orang (25,5%) menyatakan
setuju. Hal ini menunjukkan bahwa
beberapa perawat memiliki kemampuan
dan pengetahuan tentang pemasangan
alat medis yang dibutuhkan pasien,
meskipun ada beberapa perawat masih
kurang pengetahuan tentang
pemasangan alat medis pada pasien
khususnya perawat junior, namun ini
bisa ditangani atau dibantu oleh perawat
senior. Sehingga pasien merasa nyaman
dan terjamin dalam menerima pelayanan
dari perawat di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau.

4. Dari 47 responden, 12 orang (25,5%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau sopan kepada pasien dalam
memberikan pelayanan, 17 orang
(36,2%) menyatakan sangat setuju, 18
orang (38,3%) menyatakan setuju dan
tidak ada responden menyatakan kurang
sopan dan tidak sopan perawat dalam
memberikan pelayanan kesehatan.
Dilihat dari jawaban responden,
mayoritas responden percaya bahwa
perawat sangat sopan dalam
memberikan pelayanan kepada pasien
sehingga pasien merasa nyaman di di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.

5. Dari 47 responden, 8 orang (17%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau ramah terhadap pasien, 30 orang
(63,8%) menyatakan sangat setuju, 9
orang (19,1%) menyatakan setuju
bahwasanya perawat di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau ramah dalam
memberikan pelayanan kesehatan

kepada pasien. Keadaan ini menujukkan
masih banyak perawat Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau yang sudah dapat
memposisikan diri sebagai pelayan.
Sehingga dapat dilihat dari jawaban
responden, sebagian besar pasien
merasa bahwa perawat Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau memberi
pelayanan dengan ramah, meskipun ada
beberapa perawat yang kurang ramah
dalam memberikan pelayanan, tetapi
pasien masih bisa diterima dalam arti
pasien masih dilayani.

Penjelasan responden atas dimensi
empati (empaty)
Komposisi jawaban responden terhadap
dimensi empati (X1,5) di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau adalah sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 19 orang (40,4%)

menyatakan sangat setuju bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau memahami kebutuhan pasien
dengan baik, 19 orang (40,4%)
menyatakan sangat setuju, 9 orang
(19,1%) menyatakan setuju. Dari hasil
jawaban responden di atas, dapat dilihat
bahwa sebagian besar responden
menyatakan bahwa perawat di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau memahami
apa yang dinginkan dan dibutuhkan
pasien. Keadaan ini di akibatkan
perawat di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau berusaha merasakan apa yang
dirasakan pasien.

2. Dari 47 responden, 16 orang (34,0%)
menyatakan sangat setuju bahwa
pelayanan diberikan kepada setiap
pasien tanpa memandang status sosial,
29 orang (61,7%) menyatakan sangat
setuju, 2 orang (4,3%) menyatakan
setuju, dan tidak ada yang menyatakan
kurang setuju dan tidak setuju bahwa
pelayanan yang diberikan sesuai dengan
status sosial pasien. Dengan demikian,
sebagian besar responden menyatakan
bahwa pelayanan yang diberikan kepada
pasien di Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau diberikan secara adil tanpa ada
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pembedaan terhadap pasien yang satu
dengan pasien yang lain.

3. Dari 47 responden, 15 orang (31,9%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau mampu berkomunikasi dan
menjalin relasi dengan pasien, 23 orang
(48,9%) menyatakan sangat setuju dan 9
orang (19,1%) menyatakan setuju
bahwa perawat mampu menjalin relasi
dengan pasien. Oleh karena itu,
diharapkan perawat dapat lebih
membangun komunikasi dengan pasien
dan dengan keluarga pasien, agar
perawat dapat lebih memahami apa
yang dibutuhkan pasien.

4. Dari 47 responden, 10 orang (21,3%)
menyatakan sangat sedia sekali bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau memiliki waktu yang cukup
dalam melayani pasien atau keluarga
untuk berkonsultasi, 21 orang (44,7%)
menyatakan sangat sedia dan 16 orang
(34,0%) menyatakan sedia. Hal ini
menunjukkan bahwa ada beberapa
responden yang sangat setuju bahwa
perawat Rumah Sakit Tingkat II Putri
Hijau waktu yang cukup dalam
melayani pasien dan keluarga pasien
untuk berkonsultasi. Ini diakibatkan
perawat berusaha untuk memahami apa
yang dinginkan pasien dan merasakan
perasaan pasien untuk meringankan
pikiran pasien terhadap penyakit yang
dideritanya.

Penjelasan responden atas variabel
kepuasan pasien

Komposisi pendapat responden
terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau adalah sebagai
berikut:
1. Dari 47 responden, 22 orang (46,8%)

menyatakan sangat sesuai sekali bahwa
petugas memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasien sesuai dengan
apa  yang pasien harapkan, 18 orang
(38,3%) menyatakan sangat sesuai dan 7
orang (14,9%) menyatakan sesuai. Dari
hasil jawaban responden ini bahwa

sebagian besar responden menyatakan
bahwa dalam menerima pelayanan
pasien merasa puas karena pelayanan
yang diterima sudah sesuai dengan apa
yang diharapkan. Hal ini terjadi karena
kepuasan merupakan hasil perbandingan
antara  harapan atau persepsi kita
dengan apa yang kita terima.

2. Dari 47 responden, 21 orang (44,7%)
menyatakan sangat mampu sekali bahwa
pasien merasa puas dengan penanganan
keluhan atau komplain yang
disampaikan pasien,  25 orang (53,2%)
menyatakan sangat mampu dan 1 orang
(2,1%) menyatakan mampu. Dilihat dari
jawaban responden di atas, bahwa
sebagian besar responden menyatakan
penanganan keluhan dan komplain
pasien sudah ditangani dengan baik. Hal
ini menjadikan pasien merasa puas dan
nyaman untuk dirawat di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau.

3. Dari 47 responden, 18 orang (38,3%)
menyatakan sangat sesuai sekali bahwa
pasien merasa puas karena pelayanan
yang diterima sudah sesuai dengan
biaya selama pasien  menerima
pelayanan kesehatan, 20 orang (42,6%)
menyatakan sangat sesuai dan 9 orang
(19,1%) menyatakan sesuai. Dapat
dilihat bahwa sebagian besar responden
sangat setuju menyatakan bahwa
besarnya biaya yang dikorbankan pasien
dalam menerima pelayanan sesuai
dengan apa yang diharapkan pasien.
Kesesuaian harapan ini membuat pasien
merasa puas dalam menerima pelayanan
kesehatan khusus dari kesesuaian antara
pengorbanan dalam hal biaya dengan
kualitas layanan yang diterima.

4. Dari 47 responden, 13 orang (31,9%)
menyatakan sangat mampu sekali bahwa
pasien merasa puas dengan kemampuan
pegawai dalam menangani administrasi
dengan baik. 19 orang (40,4%)
menyatakan sangat mampu dan 15
orang (27,7) yang menyatakan mampu.
Hal ini menunjukan pasien merasa puas
dengan pegawai di Rumah Sakit Tingkat
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II Putri Hijau dalam menangani proses
administri dengan baik.

Penjelasan responden atas variabel
loyalitas pasien

Komposisi jawaban responden
terhadap variabel loyalitas pasien di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau sebagai
berikut:
1.   Dari 47 responden, 29 orang (61,7%)

menyatakan sangat setuju sekali tidak
akan berpindah kerumah sakit lain
untuk memperoleh pelayanan
kesehatan. 17 orang (36,2) menyatakan
sangat setuju, 1 orang (2,1)
menyatakan setuju. Hal ini
menunjukan bahwa pasien merasa puas
dengan pelayanan yang diterima di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau.

2.  Dari 47 responden, 23 orang (48,9%)
menyatakan sangat setuju sekali bahwa
apabila harus di rawat inap di rumah
sakit, pasien akan kembali ke Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau untuk
dirawat, 15 orang (31,9%) menyatakan
sangat setuju dan 9 orang (19,1%)
menyatakan  setuju. Dari jawaban
responden ini dapat dilihat bahwa
sebagian besar responden menyatakan
sangat setuju sekali bahwa pasien akan
kembali berobat ke Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau apabila harus
dirawat inap kembali di rumah sakit.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar responden sudah mempunyai
loyalitas terhadap Rumah Sakit Tingkat
II Putri Hijau.

3.  Dari 47 responden, 17 orang (36,2%)
menyatakan sangat setuju sekali
bahwa responden yakin bahwa Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau adalah
rumah sakit yang terbaik bagi mereka,
16 orang (34%) menyatakan sangat
setuju dan 14 orang (2,38%)
menyatakan  setuju. Jawaban
responden ini menunjukkan bahwa
mayoritas responden menyatakan
setuju bahwa Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau adalah rumah sakit yang

terbaik sebagai tempat mereka
menerima pelayanan kesehatan.

4.  Dari 47 responden, 16 orang (34%)
menyatakan sangat setuju sekali
bahwa responden akan
merekomendasikan Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau kepada orang
lain apabila  harus dirawat inap di
rumah sakit, 19 orang (40,4%)
menyatakan  sangat setuju dan  12
orang (25,5%) menyatakan setuju.
Dari jawan responden di atas, bahwa
responden sebagian besar akan
merekomendasi Rumah Sakit Tingkat
II Putri Hijau kepada orang lain yang
membutuhkan pelayanan kesehatan
khsusnya menerima pelayanan rawat
inap di rumah sakit.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Pada hipotesis pertama secara

serempak,  bukti fisik (tangibles),
keandalan (reliability),
ketanggapan (responsiveness),
jaminan (assurance), dan empati
(empaty) berpengaruh signifikan
terhadap Kepuasan Pasien rawat
inap Kelas I di Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau Medan.
Artinya, jika Rumah Sakit Tingkat
II Putri Hijau memberikan
pelayanan yang lebih baik maka
pasien rawat inap Kelas I akan
merasa puas dan akan menciptakan
loyalitas pasien. Secara parsial,
yang memiliki pengaruh paling
signifikan adalah bukti fisik
(tangibles), karena umumnya saat
ini bukti fisik (tangibles) lebih
utama yang dapat memberikan
kepuasan Pasien rawat inap Kelas I
di Rumah Sakit Putri Tingkat II
Putri Hijau.  Sedangkan dimensi
jaminan yang paling rendah yang
tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kepuasan pasien.
Dikarenakan pelayanan kesehatan
yang diberikan berdasarkan
jaminan sangat rendah khususnya
di rumah sakit pemerintah
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2. Pada hipotesis kedua secara parsial
kepuasan pasien berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas pasien.
Ini artinya Kepuasan Pasien
menentukan tingkat Loyalitas
Pasien, pasien yang merasa puas
atas pelayanan  yang diperoleh
akan berkeinginan untuk loyal
terhadap pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
Medan.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:
1. Bukti fisik (tangibels) adalah salah

satu dimensi Kualitas Pelayanan yang
merupakan bagian yang penting dalam
meningkatkan Kepuasan Pasien rawat
inap Kelas I di Rumah Sakit Tingakt II
Putri Hijau Medan. Oleh karena itu,
dalam memberikan kepuasan pasien
pihak Rumah Sakit harus
memperhatikan dibagian bukti fisik
(tangibles) ini, yakni menyediakan
peralatan medis yang canggih dan
peralatan laboraturium khususnya
untuk pengecekan darah lebih lanjut.
Maka dari itu, Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau berupaya untuk
mengadakan peralatan medis dengan
membeli peralatan yang lebih canggih
atau melakukan leasing dengan
perusahaan peralatan medis, dan
melakukan kerja sama dengan
laboraturium untuk melakukan
pengecekan darah yang lebih lanjut
khusus dalam memenuhi Kepuasan
Pasien rawat inap Kelas I di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau.
Sedangkan dengan ketanggapan,
jaminan dan empati tidak berpengaruh
kepada Kepuasan Pasien, hendaknya
pihak rumah sakit berusaha
memperbaiki image bahwa kurangnya
Kualitas Pelayanan kesehatan di
rumah sakit pemerintah dengan terus
meningkatkan kinerjanya khususnya
pada Kualitas Pelayanan di Rumah
Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan.

2. Berdasarkan kesimpulan hasil
penelitian dan pembahasan bahwa

Kepuasan pasien berpengaruh
terhadap Loyalitas pasien. Untuk itu
disarankan agar pihak Rumah Sakit
Tingkat II Putri Hijau meningkatkan
kepuasan dengan memperhatikan dan
memahami keinginan dan kebutuhan
pasien dalam memberikan pelayanan
kesehatan agar meningkatkan
Kepuasan pasien sehingga
menciptakan Loyalitas pasien atas
pelayanan di Rumah Sakit Tingkat II
Putri Hijau Medan khususnya rawat
inap Kelas I.
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