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Abstract
The purpose of this research is to analyze the relationship among re search’s
variables namely, Reliability, Responsiveness, Empathy, Assurance, and Tangibles
toward the customers’ satisfaction of the Nirmala Suri Hospital’s patients. The data are
analyzed by using a Logistic Regression Model . The number of the 100 respond ents is
taken with a random sampling technique. The result of this research shows that the
reliability variable(X1) has a negative significant effect toward the patients’ satisfaction
with regression coefficient -2,471 and the probability value 0,000. The responsiveness
variable(X2) has a positive significant effect toward the patients’ satisfaction with
regression coefficient 1,458 and the probability value 0,001. The Empathy variable(X3)
has a negative significant effect toward the patients’ satisfaction with regression
coefficient -0,771 and the probability value 0,030. The Assurance variable(X4) has a
positive significant effect toward the patients’ satisfaction with regression coefficient
1,621 and the probability value 0,016. And Tangibles variable(X5) has a positive
significant effect toward the patients’ satisfaction with regression coefficient 1,433 and
the probability value 0,012. Managerial implication of the finding is that the management
of Nirmala Suri hospital should pay more attention and incr ease the services
continuously to the variables which have positive significant influences and decrease the
variables which have negative significant influences in order to defense the customers’
satisfaction.
Keywords: reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness
RINGKASAN
Tujuan dari penelitian ini ada lah untuk menguji Pengaruh Dimensi
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepua san Pasien Rumah Sakit Nirmala Suri
Kabupaten Sukoharjo; dengan variable
Reliability, Responsiveness, Emphaty, As surance, dan Tangibles. Yang menjadi
responden dalam penelitian ini adalah
para pasien RS. Nirmala Suri. Dan alat
analisis yang digunakan adalah regression logistic. Teknik sampling yang

digunakan adalah teknik random sam pling. Hasil analisis menunjukkan bah wa variable reliability (X1) mempunyai
pengaruh negative signifikan terhadap
kepuasan pasien dengan koefisien re gresi sebesar -2,471 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Variabel responsiveness (X2) mempunyai pengaru positif
signifikan terhadap kepuasan pasien
dengan nilai koefisien regresi sebesar
1,458 dan nilai probabilitas sebesar
0,001. Variabel emphaty (X3) mempunyai pengaruh negative signifikan ter-
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hadap kepuasan pasien dengan koefi sien regresi sebesar – 0,771, dan nilai
probabilitas sebesar 0,030. Variabel assurance (X4) mempunyai pengaruh positif sinifikan terhadap kepuasan pasi en dengan koefisien regresi sebesar
1,621 dengan nilai probabilitas sebesar
0,016. Dan untuk variable tangibles (X5)
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pasien sebesar
1,433 dengan koefisien regresi sebesar
0,012. Implikasi manejerial dari hasil
ini, manejemen rumah sakit Nirmala
Suri harus meningkatkan variable variabel positif signifikan yang berpe ngaruh terhadap kepuasan pasien, dan
menurunkan variable berpengaruh negative signifikan agar kredibilitas ru mah sakit tetap terjaga.
Key words :

reliability, assurance, tangibles, emphaty, responseveness.

PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan
zaman yang semakin kompetitif di lingkungan bisnis telah mengubah
pola pikir masyarakat dalam memilih
dan memberikan penilaian terhadap
suatu jasa pelayanan Rumah Sakit.
Perubahan cara pandang tersebut
menuntut organisasi pelayanan jasa
Rumah Sakit harus melakukan rede finisi, revitalisasi dan reposisi strategi
bisnis dengan tujuan untuk menda patkan competitive advantage (keunggulan bersaing). Selain itu, rumah sakit
memiliki peranan yang cukup strate gis, tidak lagi sekedar menyembuhkan
orang sakit tetapi juga berperan aktif
membantu pasien mendapatk an kepuasan optimal dan sekaligus sebagai agent of development dalam pembangunan kesehatan bangsa.
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Di Indonesia tuntutan konsumen
untuk mendapatkan pelayanan jasa
yang baik dan optimal telah dipayungi
dengan Undang-Undang (UU) No.8
tahun 1999 tentang p erlindungan
konsumen. UU tersebut efektif diberla kukan pemerintah sejak tanggal 20
April 2000. Undang-undang ini mengatur dan melindungi mereka dari ren dahnya kualitas jasa yang diberikan
perusahaan. Dan produsen bertang gung jawab memberikan ganti rugi
atas kerugian konsumen akibat meng konsumsi barang ataupun jasa yang
dihasilkannya. Artinya; Para produsen
jasa kini tidak dapat sembarangan
memberikan pelayanan, karena mere ka dengan mudahnya dapat dimasuk kan ke dalam penjara oleh konsumen nya sendiri. (Rambat Lupiyoadi dan A.
Hamdani. p. 168)
Excellent Service Quality telah
menjadi harga mati yang harus
diberikan perusahaan penyedia jasa
kepada setiap pelanggannya. Pening katan kualitas layanan jasa yang dita warkan dapat digunakan sebagai alat
untuk mencapai keunggulan kompe titif dan menimbulkan suatu loyalitas
pelanggan yang memungkinkan mere ka mempengaruhi calon konsumen
baru. Kualitas sebagai suatu bentuk
sikap berhubungan namun tidak sama
dengan kepuasan yang merupakan
hasil dari perbandingan antara harapan dengan kinerja aktual. Kualitas
pelayanan dan kepuasan dibentuk dari
hal yang berbeda. Perbedaan yang
paling umum antara kualitas dengan
pelayanan adalah bahwa kualitas pe layanan merupakan satu bentuk sikap,
penilaian dilakukan dalam wakt u lama, sementara kepuasan merupakan
ukuran dari transaksi yang spesifik.
Pelanggan yang sudah loyal pada
sebuah produk jasa dapat diartikan
sebagai pelanggan yang terpuaskan

kebutuhannya dan akan membantu
melakukan promosi gratis dalam ben tuk “word of mouth” kepada para calon
konsumen lain. Adapun cara pening katan kualitas tersebut dapat berupa
perbaikan terus menerus atas produk,
tenaga kerja, proses, dan lingkungan nya.

RS. Nirmala Suri merupakan pe ngembangan dari klinik spesialis THT
pada tahun 1986. Mengingat kebutu han masyarakat akan tempat pelaya nan kesehatan yang baik serta terbukti
dengan banyaknya jenis penyakit yang
harus ditangani maka Rumah Sakit
Khusus THT Nirmala Suri dikembang kan kearah Rumah Sakit umum.

Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan strategi pemasaran
yang fokus pada pelanggan, obsesi
terhadap kualitas, komitmen jangka
panjang, kerjasama tim, perbaikan ber kesinambungan, kesatuan tujuan dan
keterlibatan serta pemberdayaan kar yawan. Dan untuk mengetahui hal
tersebut diatas telah memenuhi hara pan konsumen apa belum, p erlu dilakukan evaluasi dari pelanggannya.
Kualitas pelayanan dalam suatu peru sahaan jasa (service quality) meliputi
lima dimensi, dimana kelima dimensi
tersebut meliputi: Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan). Emphaty (kepedulian) Assurance (jaminan), dan Tangible (keberwujudan).
(Fandy Tjiptono. 2006).

Masyarakat sekarang cukup se lektif dalam menentukan pilihan, ter masuk dalam hal memilih Rumah Sa kit untuk rawap inap. Banyak faktor
yang dipertimbangkan dalam memilih,
akan tetapi salah satu cara untuk me narik pelanggan dan memenang kan
persaingan adalah dengan cara mem berikan jasa pelayanan yang bermutu
yang sesuai dengan keinginan pelang gan. Kepuasan atau ketidak puasan
terhadap jasa pelayanan yang didapat
akan memberikan pengaruh terhadap
tingkat keputusan kunjungan berikut nya. (Kotler, 2000). Pasien dan keluar ga akan mengulangi kunjungan bila
mereka merasa puas, sebaliknya akan
kecewa, marah dan sakit hati apabila
merasa tidak puas.

Rumah Sakit Nirmala Suri meru pakan sebuah Rumah sakit swasta ya ng sedang berkembang di wilayah Su koharjo yang lebih banyak melayani
pasien kelas menegah bawah, dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas (service quality), selalu berorientasi
pada kepuasan pasien serta respek ter hadap setiap orang yang datang de ngan memberikan pelayanan kerja te rampil, profesional, cekatan dan prima
serta harga yang terjangkau. Meng ingat sebagian besar pasien pelanggan
RS Nirmala Suri adalah warga pede saan yang ingin mendapatkan pelaya nan murah, ramah dan baik, maka RS.
Nirmala Suri berusaha terus mening katkan mutu pelayanan tersebut secara
berkelanjutan.

Sikap puas seseorang adalah pre disposisi (keadaan mudah terpenga ruh) untuk memberikan tanggap an
terhadap rangsangan lingkungan yang
dapat memulai atau membimbing
tingkah laku orang tersebut. Sifat yang
penting dari suatu sikap adalah ada nya kepercayaan dalam memegang si kap tersebut dan bersifat dinamis. Si kap akan berubah bersama waktu,
oleh karena itu corporate manejemen
harus dapat mengenali sikap pelang gan sepanjang waktu sebagai salah sa tu cara evaluasi dan mengantisipasi
perubahan yang potensial dimasa
mendatang. (Suwarsono Muhamad,
2002) Maka dari itu penanganan pe langgan diperlukan kiat-kiat khusus
mutu pelayanan yang dapat menarik
simpati pelanggan atas dasar jasa yang
dipasarkan.
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Dengan mengetahui sikap pe langgan dapat diketahui sejauh mana
tingkatan selanjutnya pengaruh pela yanan terhadap niat pelanggan untuk
menggunakan jasa layanan dari RS.
Nirmala Suri, karena dengan menge tahui tingkat pelayanan apa yang di rasakan oleh pelanggan terhadap jasa
dapat digunakan untuk memprediksi
perilaku yang akurat bagi kepentingan
Rumah Sakit guna membangun dan
menyempurnakan pelayanan yang di berikan untuk membentuk segmen a tau pelanggan baru.
Penyempurnaan ini merupakan
implementasi strategi penetrasi pasar
yang menjadi titik tolak dalam men ciptakan paradigma baru pem asaran
yaitu pemasaran yang berkesinambungan.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kualitas
Kualitas pelayanan adalah sa lah satu unsur penting dalam orga nisasi jasa yang harus selalu diper hatikan oleh para CEO (Chief Excutive Officer) untuk memajukan perusahaan. Kualitas pelayanan da pat digunakan sebagai salah satu
alat untuk mengukur kinerja organisasi jasa. Kualiatas pelayanan
yang bermutu baik dapat menim bulkan kepuasan dan loyalitas pe langgan. Membangun kualitas ha rus dimulai dari kebutuhan/kei nginan pelanggan dan berakhir pa da persepsi pelanggan (Fandy Tjip tono, 2003). Hal ini berarti bahwa
citra kualitas pelayanan yang baik
bukan dilihat dari sudut pandang
penyedia jasa tetapi dilihat dari
persepsi pelanggan sebagai yang
mengkonsumsi dan menikmati la yanan jasa tersebut. Kualitas pela -
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yanan bertumpu pada upaya pe menuhan kebutuhan, keinginan
dan ketepatan penyampaian untuk
mengimbangi harapan pelanggan.
Kualitas yang bermutu adalah ku alitas yang dapat memenuhi keinginan / kebutuhan pelanggan.
Parasuraman (1999) mendefi nisikan kualitas sebagai pertimba ngan global atau sikap yang berhubungan dengan keunggulan ( superiority) dari suatu pelayanan jasa
adalah sama dengan sikap indivi du secara umum terhadap kinerja
perusahaan. Penilaian kualitas pe layanan adalah tingkat dan arah
perbedaan antara persepsi dan ha rapan pelanggan. Selisih antara
persepsi dan harapan inilah yang
mendasari munculnya konsep gap
(perception-expectation) yang digunakan sebagai skala SERVQUAL
(Fandi Ciptono dalam I Nyoman
Nurcahya, 2007. P.5). Ada lima gap
yang memungkinkan kegagalan
penyampaian jasa :
1. Gap antara harapan konsumen
dan persepsi manejemen.
2. Gap antara persepsi meneje men dan spesifikasi kualitas
jasa
3. Gap antara spesifikasi kualitas
penyampaian jasa.
4. Gap antara penyampaian jasa
dan komunikasi eksternal.
5. Gap antara jasa yang diper sepsikan dan jasa yang diha rapkan.
Pengertian variable kualitas
layanan dari beberapa ahli antara
lain sebagai berikut :
1. Reliability (kehandalan)
Menurut Zithaml (dalam
Fandi Tjiptono, 2006 p. 70), ke handalan adalah kemampuan

untuk memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera,
akurat dan memuaskan. Se dangkan Lerbin R. Aritonang R
(2005.p.26) mengatakan bahwa
reliability menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memberikan pelayanan secara
akurat dan handal, bertanggung jawab atas apa yang dijanji kan, tidak pernah memberikan
janji yang berlebihan dan selalu
memenuhi janjinya.
2. Responsiveness (ketanggapan)
Menurut Zithaml (dalam
Fandi Tjiptono, 2006 p. 70),
daya tanggap merupakan ke mampuan para staf untuk
membantu para pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan
tanggap. Sedangkan Lerbin R.
Aritonang R (2005 p.27), me ngatakan bahwa daya tanggap
mencakup keinginan untuk
membantu pelanggan dan
memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat; selalu mempe roleh definisi yang tepat dan
segera mengenai pelanggan.
3. Tangibles (keberwujudan).
Menurut Zeithaml (dalam
Fandi Tjiptono, 2006. P.70),
bukti nyata adalah bukti lang sung yang meliputi fasilitas
fisik, perlengkapan, pegawai
dan sarana komunikasi. Se dangkan Lerbin R Aritonang R
(2005. P. 27) mengatakan bah wa bukti langsung meliputi fa silitas fisik, peralatan dan pe nampilan pekerja.

4. Assurance (jaminan)
Menurut Zitaml (dalam
Fandi Tjiptono, 2006. P. 70), ja minan meliputi kemampuan,
kesopanan dan sifat dapat di percaya yang dimiliki para staf,
bebas dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan.Sedangkan Lerbin R Aritonang R (2005, p. 28),
mengatakan bahwa jaminan
terdiri dari empat (4) hal yang
mencakup Competency yaitu kepemilikan ketrampilan dan pe ngetahuan yang diperluka.
Courtecy mencakup kesopanan,
rasa hormat,perhatian dan ke ramahan pelayan. Credibility
mencakup kepercayaan terha dap kejujuran dari si pemberi
jasa. Security mencakup kebebasan dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan.
5. Emphaty (kepedulian)
Menurut Zitaml (dalam
Fandi Tjiptono, 2006. P. 70),
kepedulian adalah kemudahan
dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perha tian pribadi, dan memahami
kebutuhan para pelanggannya,
Sedangkan Lebin R Aritonang
R (2005. P. 28), menyatakan
bahwa kepedulian mencakup
(3) tiga hal yakni; Accessibility
yaitu kemudahan untuk men dekati dan menghubungi. Communication Skills yaitu pemberian informasi kepada pelang gan dengan bahasa yang dapat
dimengerti dan mendengarkan
tanggapan, mendengarkan per tanyaan pelanggan. Understanding the customer yaitu perlunya
usaha untuk mengetahui pe langgan dan kebutuhan khu susnya.
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B. Konsep Kepuasan Pelanggan
Wilkie dan Sholihati (2004),
mendefinisikan kepuasan pelang gan sebagai suatu tanggapan emo sional pada evaluasi terhadap pe ngalaman konsumsi suatu produk
atau jasa. Apabila harapan dapat
terpenuhi atau terlampui maka
pelanggan akan merasakan adanya
kepuasan dalam dirinya, namun
jika harapan tersebut tidak terpe nuhi maka terjadilah ketidak pua san. Pendapat ini dikuatkan oleh
Kotler (2000), yang mengatakan
bahwa kepuasan pelanggan adalah
tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (hasil)
yang dirasakan dibandingkan de ngan harapannya. Rasa puas itu

timbul sebagai akibat dari kreatifan
organisasi jasa dalam menangani
masalah-masalah yang sedang
maupun yang dihadapi. Untuk
mewujudkan dan mempertahan kan kepuasan pelanggan orga nisasi jasa harus melakukan empat
hal (Fandi Tjiptono, 2006).
1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya.
2. Memahami tingkat harapan pe langgan atas kualitas.
3. Memahami strategi kualitas pelayanan pelanggan.
4. Memahami siklus pengukuran
umpan balik dari kepuasan pe langgan.

KERANGKA PEMIKIRAN

X1
Kehandalan
(Reliability)
X2
Ketanggapan
(responsiveness)
X3
Kepedulian
(Emphaty)

Y:
Kepuasan
Pasien

X4
Jaminan
(Assurance)
X5
Keberwujudan
(Tangibles)

gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Fandy Tjiptono dan A nastasia Diana : 2003. P. 27.
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HIPOTESIS
1. Diduga variable kehandalan berpengaruh signifikan terhadap ke puasan pasien RS. Nirmala Suri
Kabupaten Sukoharjo.
2. Diduga variable ketanggapan ber pengaruh signifikan terhadap ke puasan pasien RS. Nirmala Suri
Kabupaten Sukoharjo.
3. Diduga variable kepedulian berpe ngaruh signifikan terhadap kepuasan pasien RS. Nirmala Suri Ka bupaten Sukoharjo.
4. Diduga variable jaminan berpe ngaruh signifikan terhadap kepua san pasien RS. Nirmala Suri Kabu paten Sukoharjo.
5. Diduga variable keberwujudan
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pasien RS. Nirmala Suri
Kabupaten Sukoharjo.
METODE PENELITIAN
Yang menjadi obyek dalam pe nelitian ini adalah pasien rawat inap
Rumah Sakit Nirmala Suri yang ber lokasi di Kabupaten Sukoharjo meng gunakan desain penelitian model kue sioner. Penelitian ini menggunakan
desain penelitian model kuesener pada
sejumalah pasien Rumah Sakit Nir mala Suri.
Populasi adalah wilayah gene ralisasi yang terdiri dari obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan di-

2. Uji reliabilitas instrumen
Uji reliabilitas digunakan un tuk menunjukkan tingkat konsis tensi responden dalam menjawab
pertanyaan jika pertanyaan terse but diulangi dua kali atau lebih
pada responden yang sama. Secara
umum kriteria reliabilitas alpha
dikatakan reliabel apabila koefisien
alpha 60% dengan pengujian me -

tarik kesimpulan (Sugiono 2004. P.
115). populasi dalam penelitian ini
adalah pasien rumah sakit nirmala
suri.
Metode pengambilan sample da lam penelitian ini yaitu dengan cara
teknik random sampling maksudnya
sample diambil secara acak pada
periode Desember 2009 (cross sectional
data) dan setiap individu observasi
mempunyai peluang yang sama untuk
terpilih sebagai responden. Dan sam ple ditetapkan sejumlah 100 pasien.
(Sukmawati Sukamulya, 2009: 67).
Untuk menganalis data yang
berkaitan dengan pengukuran varia bel-variabel penelitian akan digunakan
1. Analisis validitas dan Reliabilitas
Pengujian validitas dilakukan
untuk melihat derajat sejauh mana
suatu alat ukur mengukur apa
yang ingin diukur. Suatu instru men dikatakan valid apabila
mampu mengukur dan mengung kap data dari variabel yang diteliti
secara tepat. Tinggi rendahnya va liditas instrumen menunjukkan s ejauh mana data yang terkumpul ti dak menyimpang dari gambaran
tentang validitas yang dimaksud.
Koefisien korelasi yang digunaka n
adalah korelasi Pearson Product Moment (Arikunto, 2002: 243) dengan
rumus sebagai berikut:

nggunakan rumus alpha cronbach
dengan menggunakan bantuan
SPSS 15
3. Analisis Logistic regression.
Model empiris pengujian hi potesis dalam penelitian ini meng gunakan model regresi logistik de ngan persamaan sebagai berikut:
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P
Ln --------- = ß0+ ß1X1+ ß2X2+ ß3X3+ ß4X4+ ß5X5+ e1.
1-p
4. Uji Wald
Uji Wald digunakan untuk
menguji apakah masing -masing

koefisien regresi logistic significan
tidak sama dengan nol.

Uji Wald = ____β____________ ( Uyanto, 2003).
Standar error
HASIL ANALISIS
1. Uji Validitas
a. Validitas item pertanyaan untuk variabel Reliability (X1)
Tabel 1 : Korelasi item pertanyaan terhadap variabel Reliability
Item Pertanyaan
ritem
rtabel
Keterangan
X1_1
0,523
0,195
Valid
X1_2
0,708
0,195
Valid
X1_3
0,332
0,195
Valid
X1_4
0,599
0,195
Valid
X1_5
0,637
0,195
Valid
X1_6
0,595
0,195
Valid
X1_7
0,513
0,195
Valid
X1_8
0,459
0,195
Valid
Sumber: Data yang diolah, 2009
Tabel 1 diatas menunjukkan
bahwa dari 8 item pertanyaan
semuanya valid, karena tiap tiap item pertanyaan dari va -

riabel reliability menunjukkan
nilai r item melebihi r tabel sebesar
0,195.

b. Validitas item pertanyaan untuk variabel Assurance (X2)
Tabel 2 :Korelasi item pertanyaan terhadap variabel Assurance
Item Pertanyaan
ritem
rtabel
Keterangan
X4_1
0,670
0,195
Valid
X4_2
0,662
0,195
Valid
X4_3
0,682
0,195
Valid
X4_4
0,628
0,195
Valid
X4_5
0,610
0,195
Valid
X4_6
0,532
0,195
Valid
X4_7
0,634
0,195
Valid
X4_8
0,567
0,195
Valid
Sumber: Data yang diolah, 2009
Tabel 2 diatas menunjukkan
bahwa dari 8 item pertanyaan
kesemuanya valid, karena tiap tiap item pertanyaan dari vari -
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able assurance menunjukkan
nilai ritem secara keseluruhan
melebihi r tabel sebesar 0,195.

c. Validitas item pertanyaan untuk variabel Tangibles (X3)
Tabel 3 : Korelasi item pertanyaan terhadap variabel Tangibles
Item Pertanyaan
ritem
rtabel
Keterangan
X5_1
0,591
0,195
Valid
X5_2
0,704
0,195
Valid
X5_3
0,696
0,195
Valid
X5_4
0,716
0,195
Valid
X5_5
0,762
0,195
Valid
X5_6
0,641
0,195
Valid
X5_7
0,703
0,195
Valid
X5_8
0,672
0,195
Valid
Sumber: Data yang diolah, 2009
Tabel 3 diatas menunjukkan
bahwa dari 8 item pertanyaan
semua valid, karena tiap -tiap
item pertanyaan dari variable

tangibles menunjukkan nilai
ritem secara keseluruhan melebihi rtabel sebesar 0,195.

d. Validitas item pertanyaan untuk variabel Emphaty (X4)
Tabel 4 : Korelasi item pertanyaan terhadap variabel Emphaty
Item Pertanyaan
ritem
rtabel
Keterangan
X3_1
0,597
0,195
Valid
X3_2
0,601
0,195
Valid
X3_3
0,589
0,195
Valid
X3_4
0,696
0,195
Valid
X3_5
0,652
0,195
Valid
X3_6
0,621
0,195
Valid
X3_7
0,646
0,195
Valid
X3_8
0,647
0,195
Valid
Sumber: Data yang diolah, 2009
Tabel 4 diatas menunjukkan
bahwa dari 8 item pertanyaan
semuanya valid, karena tiap tiap item pertanyaan dari

variable emphaty menunjukkan
nilai ritem secara keseluruhan
melebihi r tabel sebesar 0,195.

e. Validitas item pertanyaan untuk variabel Responsiveness (X5)
Tabel 5 : Korelasi item pertanyaan terhadap variabel Responsiveness.
Item Pertanyaan
ritem
rtabel
Keterangan
X2_1
0,601
0,195
Valid
X2_2
0,684
0,195
Valid
X2_3
0,570
0,195
Valid
X2_4
0,630
0,195
Valid
X2_5
0,679
0,195
Valid
X2_6
0,668
0,195
Valid
X2_7
0,770
0,195
Valid
X2_8
0,696
0,195
Valid
Sumber: Data yang diolah, 2009
Tabel 5 diatas menunjukkan
bahwa dari 8 item pertanyaan
semuanya valid, karena tiap tiap item pertanyaan dari va -

riable responsiveness menunjukkan nilai ritem secara keseluruhan melebihi r tabel sebesar
0,195

9

2.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 : Hasil uji reliabilitas
Variabel
Alpha Cronbach
Kriteria
Reliability
0,825
Alpha Cronbach>
Responsiveness
0,886
0,60 maka reliabel
Empathy
0,872
Assurance
0,869
Tangibles
0,898
Sumber: Data yang diolah, 2009
Dilihat dari table 5 pengujian
reliabilitas dapat disimpulkan bah wa variable kualitas pelayanan ya ng terdiri dari reliability dengan
nilai alpha sebesar 0,825, responsiveness dengan nilai alpha 0,886, emphaty dengan nilai alpha sebesar
0,872, assurance dengan nilai alpha
sebesar 0,869 dan tangibles dengan
nilai alpha sebesar 0,898. Dari ang ka-angka tersebut dapat disimpul kan bahwa masing-masing variable
nilai alphanya lebih besar dari 0,60
sehingga kesimpulannya masingmasing variable mempunyai ting kat reliabilitas yang baik.

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

3. Hasil Uji Logistic Regresi
Dari Hasil komputasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengujian dengan model pe nuh menggunakan 5 variabel
bebas yaitu Reliability, assurance, Tangibles, Empathy, dan Responsiveness dibandingkan dengan model yang hanya meng gunakan konstanta terbukti
secara statistik dapat diperca ya. Hal ini terlihat dari ChiSquare sebesar 68,660 dengan
signifikansi 0,000 memberikan
indikasi bahwa sejumlah v ariabel penjelas (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, dan
Responsiveness) mampu membedakan tingkat kepuasan kon sumen yang puas dan tidak
puas secara meyakinkan.

Omnibus Tests of Model Coefficients
Step 1

Step
Block
Model

Chi-square
68.660
68.660
68.660

b. Kemampuan prediksi model
ini cukup bagus yaitu sebesar
96%. Tingkat kepuasan konsumen yang puas sebanyak 77
dari 78 konsumen atau sebesar
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df
5
5
5

Sig.
.000
.000
.000

98,7% dan jumlah konsumen
yang tidak puas sebanyak 19
dari 22 orang konsumen atau
sebesar 86,4 % telah mampu
diprediksi secara benar.

a
Classification Table

Predicted

Step 1

Observed
Kepuasan

Tidak Puas
Puas

Kepuasan
Tidak Puas
Puas
19
3
1
77

Overall Percentage

Percentage
Correct
86.4
98.7
96.0

a. The cut value is .500

c. Matr1ik korelasi menunjukkan
tidak adanya multikolinieritas
yang serius antar variabel be -

bas, sebagaimana terlihat dari
nilai korelasi antar variabel
bebas dibawah 0,8.

Correlation Matrix
Step Constant
1
x1
x2
x3
x4
x5

Constant
1.000
.697
-.718
.605
-.702
-.554

x1
.697
1.000
-.847
.438
-.450
-.805

x2
-.718
-.847
1.000
-.538
.371
.672

d. Hosmer and Lemeshow’s Goodness
of Fit Test menguji hipotesis nol
bahwa data empiris cocok atau
sesuai dengan model (tidak ada
perbedaan antara model dengan data sehingga model da pat dikatakan fit). Jika nilai
Hosmer and Lemeshow’s Goodness
of Fit Test statistik sama atau
kurang dari 0,05 maka Ho
ditolak yang berarti ada perbe daan signifikan antara model

x3
.605
.438
-.538
1.000
-.740
-.302

x4
-.702
-.450
.371
-.740
1.000
.040

x5
-.554
-.805
.672
-.302
.040
1.000

dengan nilai
observasinya
sehingga Goodness of Fit model
tidak baik. Jika nilai Hosmer and
Lemeshow’s Goodness of Fit Test
statistik lebih besar dari 0,05
maka Ho diterima yang berarti
tidak ada perbedaan signifikan
antara model dengan nilai
observasinya sehingga Goodness of Fit model dapat dikatakan fit.

Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square
22.358

Hasil uji Hosmer and Lemes how diatas menunjukkan bah wa nilai Chi-square sebesar
22,358 dengan signifikansi
0,220 maka berarti tidak ada

df
7

Sig.
.220

perbedaan signifikan antara
model dengan nilai observasi nya sehingga Goodness of Fit
model dapat dikatakan fit.
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e. Hasil uji seberapa besar model
mampu menjelaskan probabili tas konsumen yang puas terha dap pelayanan dan konsumen
yang tidak puas terhadap pela yanan dijelaskan dengan nilai
Nagelkerke R 2 sebesar 0,763.

Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan menjelaskan vari abel yaitu Reliability , Assurance,
Tangibles, Empathy dan Responsiveness terhadap probabilitas
konsumen puas dan tidak puas
sebesar 76,3%

Model Summary

Step
1

-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square
36.721a
.497

Nagelkerke
R Square
.763

a. Estimation terminated at iteration number 9 because
parameter estimates changed by less than .001.

f.

Estimasi parameter dan interpretasinya:
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
Step
x1
-2.471
.680 13.203
a
1
x2
1.458
.441 10.906
x3
-.771
.356
4.683
x4
1.621
.675
5.760
x5
1.433
.569
6.336
Constant -38.350 13.119 8.545

df

Sig.
Exp(B)
.000
.085
.001
4.296
.030
.463
.016
5.056
.012
4.191
.003
.000

1
1
1
1
1
1

95.0% C.I.for EXP(B)
Lower Upper
.022
.320
1.809 10.203
.230
.930
1.346 18.991
1.373 12.791

a.Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3, x4, x5.

Logistic Regression dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ln

p
= -38,350 – 2,471 X1 + 1,458 X2 – 0,771 X3 + 1,621 X4 + 1,433 X5
1- p
(0,003)**(0,000)** (0,001)** (0,030)** (0,016)** (0,012)**
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Persamaan logistic regression
diatas dapat dijelaskan bahwa:

sien akan menurun sebesar 38,350.

1) Persamaan regresi mempu nyai konstata sebesar -38,
350, mengindikasikan bah wa apabila variabel Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles
konstan maka kepuasan pa -

2) b1 sebesar -2,471 mempunyai
arti bahwa apabila interaksi
antara Reliability (X1) Responsiveness (X2), Assurance (X3),
Empathy (X4), dan Tangibles
(X5) sama dengan nol maka
dengan adanya tambahan
variable Reliability (X1) se-

besar satu satuan maka akan
mengakibatkan penurunan
kepuasan pasien sebesar 2,471. Jadi Reliability berasosiasi secara negatif dan sig nifikan terhadap probabilitas konsumen puas dan ti dak puas.
3) b2 sebesar 1,458, mempunyai
arti bahwa apabila interaksi
antara Reliability (X1) , Responsiveness (X2), Emphaty
(X3), Assurance (X4) dan Tangibles (X5) sama dengan nol
maka dengan adanya tamba han variable Responsiveness
(X2) sebesar satu satuan akan mengakibatkan pening katan kepuasan pasien sebe sar 1,458. Jadi responsive ness berasosiasi secara posi tif dan signifikan terhadap
probabilitas konsumen puas
dan tidak puas.
4) b3 sebesar -0,771, mempunyai arti bahwa apabila inte raksi antara Reliability (X1),
Responsiveness (X2), Emphaty
(X3), Assurance (X4) dan Tangibles (X5) sama dengan nol
maka dengan adanya tambahan variable Emphaty (X3) sebesar satu satuan akan me ngakibatkan penurunan ke puasan pasien sebesar 0,771. Jadi Empathy berasosiasi secara negatif dan sig nifikan terhadap probabilitas konsumen puas dan ti dak puas.
5) b4 sebesar 1,621 mempunyai
arti bahwa apabila interaksi
antara Reliability (X1) , Responsiveness (X2), Emphaty

(X3), Assurance (X4) dan Tangibles (X5) sama dengan nol
maka dengan adanya tamba han variable Assurance (X4)
sebesar satu satuan akan me ngakibatkan
peningkatan
kepuasan pasien sebesar
1,621. Jadi Assurance berasosiasi secara positif dan signi fikan terhadap probabilitas
konsumen puas dan tidak
puas.
6) b5 sebesar 1,433 mempunyai
arti bahwa apabila interaksi
antara Reliability (X1), Responsiveness (X2), Emphaty
(X3), Assurance (X4) dan
Tangibles (X5) sama dengan
nol maka dengan adanya
tambahan variable Tangibles
(X5) sebesar satu satuan akan mengakibatkan pening katan kepuasan pasien sebe sar 1,433. Jadi Tangibles berasosiasi secara positif dan sig nifikan terhadap probabilitas konsumen puas dan ti dak puas.
KESIMPULAN
1. Dimensi Kualitas pelayanan RS.
Nirmala Suri; assurance, tangibles,
dan responsivenss mampu menjelaskan ataupun memprediksi pa sien puas secara positif. Oleh ka rena itu, ketiga dimensi pelayanan
tersebut perlu dipertahankan dan
bahkan ditingkatkan secara terus menerus untuk menjaga citra RS.
Nirmala Suri sebagai rumah sakit
swasta yang dapat dipercaya dan
dapat memberikan pelayanan yang
sangat memuaskan.
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2. Dimensi Kualitas pelayanan yang
berupa reliability dan emphaty
mampu
menjelaskan
ataupun
memprediksi pasien puas secara
negative. Oleh karena itu, kedua
variable tersebut tidak perlu di tingkatkan karena kalau ditingkat kan ataupun dipertahankan justru
akan memberikan poin negative
terhadap nilai kepuasan da n menurunkan kepuasan itu sendiri.
3. Hasil uji seberapa besar model
mampu menjelaskan probabilitas
konsumen yang puas dan tidak pu as terhadap pelayanan yang dije laskan dengan nilai Nagelkerke R 2
sebesar 0,763. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan menjelas kan
variable yaitu reliability, assurance,
tangibles, emphaty dan responsi veness terhadap probabilitas puas
dan tidakpuas sebesar 76,3.
4. Dari hasil uji validitas menunjuk kan bahwa butir-butir pertanyaan
terhadap; keandalan, ketanggapan, jaminan, ketulusan dan keberwujudan mempunyai nilai r hitung
lebih besar dari r table sehingga
butir-butir pertanyaan tersebut va lid dalam menjelaskan variabel nya.
5. Dari hasil uji reliabilitas menunjuk kan bahwa semua variable keanda lan, ketanggapan, jaminan, ketulu san dan keberwujudan dinyatakan
reliable karena Alpha Cronbach >
0,60.
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