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ABSTRAKSI 
 
Vitradebie Noekent. 2009. Analisis Pengaruh Startegi Pemasaran Pelayanan 
Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Ungaran Kab. Semarang). Skripsi . Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran Pelayanan Jasa, Differensiasi Kompetitif, 
Kualitas Jasa, Produktivitas Jasa, dan Kepuasan Konsumen. 

Persaingan bisnis di bidang kesehatan terjadi pada seluruh pelayanan, 
termasuk rumah sakit. RSUD di Indonesia pada pelaksanaannya harus berorientasi 
ganda, yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjadi 
organisasi yang berorientasi bisnis. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, 
RSUD perlu melakukan perubahan-perubahan mendasar yang mengacu pada 
aspek internal program yang meliputi manajemen umum, proses pelayanan klinik, 
pengembangan SDM, pemasaran, customer service, manajemen keuangan, serta 
pelatihan dan pengembangan.Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang 
kepuasan pasien sebagai konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
sehingga dapat dipakai sebagai bahan masukkan untuk penyusunan strategi 
pemasaran pelayanan RSUD Ungaran khususnya dan RSUD lain pada umumnya. 
Secara garis besar strategi pemasaran pelayanan jasa yang pokok berkaitan 
dengan tiga hal, yaitu melakukan differensiasi kompetitif; kualitas jasa; mengelola 
produktivitas jasa. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien rawat inap RSUD 
Ungaran dari bulan September sampai dengan November. Sampel penelitian yang 
digunakan adalah statified random sampling. Untuk menentukan ukuran sampel 
digunakan rumus slovin, diperoleh 99 responden. Variabel bebas dalam penelitian 
ini meliputi : differensiasi kompetitif, kulaitas jasa, produktivitas jasa. Sedangkan  
variabel terikatnya adalah, kepuasan konsumen. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode angket dan dokumentasi. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji 
hipotesis. 

Ada pengaruh differensiasi kompetitif terhadap keputusan pembelian 
secara signifikan, hal ini dibuktikan dari data olahan bahwa thitung differensiasi 
kompetitif 2,258 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Jadi dapat 
dikatakan bahwa terdapat pengaruh mengelola differensiasi kompetitif terhadap 
kepuasan konsumen secara signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini “diterima”.  

Ada pengaruh mengelola kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen secara 
signifikan, hal ini dapat dibuktikan dari data olahan bahwa thitung mengelola 
kualitas jasa 4,314 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Jadi dapat 
dikatakan bahwa terdapat pengaruh mengelola kualitas jasa terhadap kepuasan 
konsumen secara signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
“diterima”.  

Ada pengaruh mengelola produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen 
secara signifikan, hal ini dapat dibuktikan dari data olahan bahwa thitung mengelola 



produktivitas jasa 2,605 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,011 < 0,05. Jadi 
dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh mengelola produktivitas jasa terhadap 
kepuasan konsumen secara signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini “diterima”.  

Ada pengaruh differensiasi kompetitif, mengelola kualitas jasa, dan 
produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen secara signifikan, hal ini dapat 
dibuktikan Fhitung sebesar 27,975 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. 
Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh differensiasi kompetitif, mengelola 
kualitas jasa, dan produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen secara 
signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini “diterima”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Globalisasi di segala bidang sudah terjadi dan berpengaruh secara 

langsung terhadap kondisi Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, 

pendidikan, teknologi, dan bahkan bidang sosial budaya. Namun, terdapat sebuah 

pertanyaan yang akan sulit terjawab yakni siapkah Indonesia dalam menghadapi 

era globalisasi itu? Dari berbagai bidang Indonesia banyak tertinggal dengan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara sendiri.  

Dalam hal ini kemajuan suatu negara diikuti oleh kontribusi sektor jasa 

pada perekonomian nasional yang semakin dominan. Semakin maju suatu negara, 

maka kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Dewasa ini bisnis 

dibidang jasa mengalami pertumbuhan yang semakin cepat. Semakin banyak 

ragam jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pentingnya sektor jasa ini disikapi dengan pertumbuhan 

industri jasa yang semakin pesat.  

Secara umum pelanggan mengetahui bahwa yang disalurkan oleh 

produsen, bukan benda-benda berwujud saja, tetapi juga jasa. Sifat perusahaan 

yang menghasilkan jasa ialah bahwa jasa itu tidak dapat ditimbun, atau ditumpuk 

dalam gudang, seperti barang-barang lainnya, sambil menunggu saat penjualan. 

Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung dari produsen kepada pelanggan.  



Menurut Buchari Alma (2005:241), “selama ini pemasaran jasa, masih 

belum diperhatikan, tetapi melihat banyaknya jumlah uang yang dibelanjakan 

untuk membeli jasa tersebut, maka produsen jasa mulai memberikan perhatian 

khusus. Hal ini ditambah pula dengan tingkat persaingan yang mulai ketat di 

antara penghasil jasa. Apabila pendapatan seseorang meningkat ada 

kecenderungan untuk memperbesar pengeluaran untuk membeli jasa-jasa tersebut. 

Oleh sebab itu pemasaran jasa semakin menjadi sangat penting”.  

Setiap perusahaan yang didirikan akan senantiasa mempertahankan 

eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. 

Perusahaan tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi 

pemasarannya dan juga pelayanannya dengan tujuan akhir mendapatkan laba yang 

sebesar-besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perusahaan berupaya menghasilkan suatu jasa yang kemudian ditawarkan 

kepada pelanggan.  

Meskipun demikian, tidak sedikit perusahaan yang kurang menyadari arti 

penting kepuasan pelanggan, banyak pula perusahaan yang kurang berupaya 

untuk menelusuri dan mempelajari kepuasan pelanggan. Perusahaan hanya 

berfokus pada standar baku yang dianggap sudah cukup memuaskan pelanggan 

tanpa mencari inovasi lain yang mungkin berpotensi untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggannya. Pemasaran relasional sangat relevan diterapkan pada 

perusahaan jasa karena mengingat keterlibatan dan interaksi antara penyedia jasa 

dengan pelanggan sangat tinggi. Orientasi pemasaran relasional memberikan dua 

sudut pandang penyedia jasa dalam melihat hubungan dengan pelanggan. 



Penekanan dari orientasi yang berfokus pada hubungan jangka pendek ke orientasi 

hubungan jangka panjang (mempertahankan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan) dan pengakuan terhadap kualitas jasa yang ditentukan oleh lima hal 

yaitu: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati (Buchari 

Alma, 2005:15). Fungsi, kualitas dan manfaat suatu produk atau jasa merupakan 

fokus perhatian konsumen.  

Kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan didasari oleh tingkat 

kekritisan yang semakin tinggi, cenderung menuntut pelayanan secara pribadi 

(personalized) dan ikut dilibatkan dalam pengembangan suatu produk. Hal ini 

yang menjadi dasar pemikiran untuk tetap memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

harapan konsumen di segala perubahan, sehingga tidak berpaling ke produk 

substitusi.   

Persaingan bisnis di bidang kesehatan terjadi pada seluruh tingkat 

pelayanan, termasuk rumah sakit. Seperti diketahui bahwa rumah sakit merupakan 

suatu organisasi yang sangat kompleks. Selain padat tekhnologi, padat karya, dan 

padat pakar (Alfian, 2006:3-4). Rumah sakit, khususnya rumah sakit daerah 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada masyarakat dan 

juga memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu sendiri. 

 Kepuasan pasien sebagai konsumen, merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam menganalisis pengaruh strategi pemasaran pelayanan jasa dari 

suatu rumah sakit. Menurut Sabarguna dalam Alfian (2006:4), kepuasan pasien 

merupakan nilai subyektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian 

kepuasan penting diketahui, karena : (1) menjadi bagian dari mutu pelayanan; (2) 



berhubungan dengan pemasaran rumah sakit; (3) berhubungan dengan prioritas 

peningkatan pelayanan. Dengan dana yang terbatas, peningkatan pelayanan harus 

selektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien.   

RSUD di Indonesia pada pelaksanaannya harus berorientasi ganda,yaitu 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjadi organisasi yang 

berorientasi bisnis. Menurut Trisnantoro dalam Alfian (2006:5), perencanaan 

rumah sakit berorientasi bisnis yang beretika tanpa melalaikan fungsi sosialnya 

dengan memperhatikan demand, segmen pasar, manajemen produksi, dan 

konsumen. 

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang dilayani oleh tiga Rumah 

Sakit Umum dan satu Rumah Sakit Swasta (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, 2007).  RSUD Ungaran dengan tipe C, terletak di ibu kota Kabupaten 

Semarang yaitu kota Ungaran. RSUD Ungaran memiliki 140 tempat tidur yang 

tersebar di 25 ruang rawat inap. Tenaga kerja di tahun 2008 berdasarkan data dari 

bagian umum RSUD Ungaran berjumlah 258 orang.  Berdasar jumlah tenaga ahli 

dan non ahli, maka prosentase jumlah Dokter sebesar 11,6%, tenaga medis 

sebesar 55,5% dan sisanya sebesar 32.9% terdiri dari tenaga non ahli. 

Pada tahun 2006 jumlah pasien di RSUD Ungaran berjumlah 75.083 

orang, dengan angka rata-rata penggunaan tempat tidur  Bed Occupancy Rate 

(BOR) 77%, rata-rata lamanya pasien dirawat  Length Of Stay (LOS) empat hari, 

lama tempat tidur tidak ditempati pasien  Turn Over Interval (TOI) satu hari dan 

berapa kali tempat tidur ditempati pasien  Bed Turn Over (BTO) 71 kali.  



Pada tahun 2007 pasien di RSUD Ungaran sejumlah turun menjadi 71.974 

orang, dengan angka rata-rata penggunaan tempat tidur  Bed Occupancy Rate 

(BOR) yang juga menurun menjadi 76,8%, rata-rata lamanya pasien dirawat 

Length Of Stay (LOS)  empat hari, lama tempat tidur tidak ditempati pasien  Turn 

Over Interval (TOI) satu hari dan berapa kali tempat tidur ditempati pasien  Bed 

Turn Over  (BTO) 68  kali. Penurunan jumlah pasien dan BOR dapat menjadi 

salah satu indikasi penurunan kepuasan pasien.  

Tabel 1.1.  
Data Indikator Pelayanan RSUD Ungaran Periode 2001 – 2007 

 

No. Indikator 
Pelayanan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BOR  71,9 68,3 64,4 63,8 65,5 77 76,8 
2 LOS 4 4 4 4 4 4 4 
3 BTO 75 68 61 63 62 71 68 
4 TOI 1 2 2 2 2 1 1 

Sumber : Sub.Bag.Umum RSUD Ungaran 2008 

Jika dianalisis berdasar data jenis kunjungan pasien, maka pelayanan rawat 

inap memiliki persentase terkecil dibanding dua jenis kunjungan pasien yang lain, 

yaitu pelayanan rawat jalan dan instalasi gawat darurat. Berdasar survai 

pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sejumlah pasien, kecilnya 

angka pelayanan rawat inap diakibatkan dua hal, yang pertama pasien memang 

tidak membutuhkan pelayanan rawat inap dan yang kedua pasien membutuhkan 

rawat inap tetapi kecewa dengan kualitas pelayanan sehingga lebih memilih untuk 

rawat jalan dengan persentase terbesar untuk alasan kedua.  Secara time series, 

data jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Ungaran disajikan 

pada Tabel 1.2. 



Tabel 1.2.  
Jumlah Pasien di RSUD Ungaran Periode 2001 -2007 

Kunjungan Pasien 

Sumber : Rekam Medik, RSUD Ungaran 2008 

per Tahun 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Pelayanan Rawat Jalan 51.130 52.019 47.150 46.297 44.785 41.716 46.517

Instalasi Gawat Darurat  11.218 13.314 11.421 12.559 11.084 10.755 11.201

Pelayanan Rawat Inap 9.626 9.750 8.741 8.786 8.603 7.597 8.234

Total 71.974 75.083 67.312 67.642 64.472 60.068 65.952

Berdasar pengamatan penulis, di RSUD Ungaran belum pernah dilakukan 

studi yang menganalisis pengaruh strategi pemasaran pelayanan jasa terhadap 

kepuasan konsumen. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang kepuasan pasien 

sebagai konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat 

dipakai sebagai bahan masukan untuk penyusunan strategi pemasaran pelayanan 

bagi RSUD Ungaran khususnya dan RSUD lain pada umumnya. 

Merujuk pada pendapat Tjiptono (1997:33), secara garis besar strategi 

pemasaran jasa yang pokok berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) melakukan 

differensiasi kompetitif; (2) mengelola kualitas jasa; (3) mengelola produktivitas. 

Berkaitan dengan proses perencanaan rumah sakit yang juga harus berorientasi 

bisnis, maka penulis menggunakan tiga komponen tersebut sebagai bagian dari 

strategi pemasaran pelayanan jasa yang akan menjadi variabel bebas (X).  

Merujuk pada penelitian Alfian (2006:17), kepuasan konsumen yang akan 

menjadi variable terikat (Y), diukur berdasar pendapat pasien terhadap kualitas 

pelayanan medis, pelayanan perawat, sarana/ fasilitas dan pelayanan administrasi.  

   



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “ Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Pelayanan 

Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Ungaran Kabupaten Semarang ”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh differensiasi kompetitif terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa rumah sakit ? 

2. Bagaimana pengaruh pengelolaan kualitas jasa terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa rumah sakit ? 

3. Bagaimana pengaruh pengelolaan produktifitas terhadap kepuasan 

konsumen jasa rumah sakit ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh diferensiasi kompetitif terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa rumah sakit;  

2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kualitas jasa terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa rumah sakit;  

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan produktifitas terhadap kepuasan 

konsumen jasa rumah sakit.  



1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi manajemen sebagai feedback RSUD Ungaran dalam merancang 

desain mutu pelayanan yang sesuai kebutuhan dan harapan konsumen; 

2. Bagi manajemen sebagai feedback RSUD Ungaran dalam menentukan 

perencanaan strategis sehingga kualitas pelayanan akan semakin membaik; 

3. Bagi pihak akademis, penelitian ini sebagai tambahan bukti empiris yang 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir dalam 

hal pengembangan wawasan dalam mempelajari segala perilaku konsumen 

dalam pemenuhan kebutuhan; 

4. Bagi peneliti, menambah khazanah keilmuan terhadap studi tentang 

kepuasan pasien akan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jasa 

2.1.1 Pengertian Jasa 

 Jasa merupakan suatu fenomena yang sangat rumit (Gronroos dalam Jasfar 

2005:13). Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian 

yang paling sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang 

lain, bisa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh 

manusia, baik yang dapat dilihat (explicit service), yang bisa dirasakan (implicit 

service) sampai pada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam 

penjualan jasa dan benda-benda lainnya (Jasfar 2005:15). 

 Sebagai salah satu bentuk produk, jasa dapat didefinisikan sebagai setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu (Kotler dalam Tjiptono 2006:16). 

 Jadi, pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan 

dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya 

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen (Zethaml-Bitner 

dalam Lupiyoadi dkk, 2006:6). 

 Dapat disimpulkan, bahwa jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan 

bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 



pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat secara 

aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Jasfar, 

2005:17). 

 Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada 

aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), meskipun 

pihak-pihak yang bersangkutan tidak selalu menyadari. Jasa tidak suatu barang, 

melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud (Lupiyoadi-Hamdani, 

2006:6). 

 

2.1.2 Karakteristik Jasa 

 Berbagai riset dan literatur pemasaran jasa mengungkapkan bahwa jasa 

memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakan dari barang dan 

berdampak pada cara memasarkannya. Secara garis besar menurut Tjiptono 

(2006:18-23), karakteristik tersebut terdiri atas : 

(1) Intangibility (tidak berwujud), menyebabkan konsumen : sulit 

mengevaluasi berbagai alternatif penawaran jasa; mempersepsikan tingkat 

risiko yang tinggi; menekankan pentingnya sumber informasi informal; 

menggunakan harga sebagai penilaian kualitas. Membutuhkan respon 

manajemen berupa : reduksi kompleksitas jasa; penekanan tangible clues 

(petunjuk fisik); fasilitas rekomendasi dari mulut ke mulut; fokus pada 

kualitas jasa. 

(2) Inseperability, barang dijual, diproduksi, dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Menyebabkan komsumen : menjadi co-producers jasa; 



seringkali menjadi co-consumers suatu jasa dengan konsumen lain; sering 

harus melalui perjalanan untuk mencapai lokasi produksi jasa. 

Membutuhkan respon manajemen berupa : upaya memisahkan produksi 

dan konsumsi; menajemen interaksi konsumen dan produsen; 

penyempurnaan sistem penyampaian jasa. 

(3) Variability (berubah-ubah), artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan 

jenis. Implikasinya : standarisasi sukar dilakukan, sangat tergantung 

dengan sumber daya yang terlibat. Kualitas sulit dikendalikan 

(heterogenitas lingkungan). Faktor yang menyebabkan variabilitas 

kualitas jasa : kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian 

jasa; moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; adanya 

beban kerja perusahaan. Menyebabkan organisasi jasa sulit 

mengembangkan citra merek yang konsisten sepanjang waktu. 

(4) Perisability (tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan), implikasinya : 

tidak dapat disimpan – tidak mempunyai persediaan; masalah beban 

periode puncak (produktivitas rendah), menyebabkan ketidak puasan 

pelanggan; sulit menentukan harga jasa (masalah penentapan harga). 

(5) Lock of ownweship, pelanggan tidak dapat memiliki jasa (jasa disewakan).     

 

2.2 Strategi Pemasaran Pelayanan Jasa  

Strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik secara implisit maupun 

eksplisit) mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya 

(Bennett dalam Tjiptono, 1997: 6). Sementara itu, Tull dan Kahle dalam Tjiptono 



(1997:6) mendefinisikan strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Pada 

dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-

variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen 

bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Strategi pemasaran merupakan 

bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi 

manajemen suatu organisasi. 

Seperti halnya bisnis manufaktur, perusahaan jasa yang baik menggunakan 

pemasaran diri mereka untuk memposisikan diri mereka secara kuat di pasar 

sasaran terpilih (Sunarto 2004:172). Bisnis jasa sangat kompleks, karena banyak 

elemen yang mempengaruhinya, seperti sistem internal organisasi, lingkungan 

fisik, kontak personal, iklan, tagihan, dan pembayaran, komentar dari mulut-ke-

mulut, dan sebagainya.  

Gronroos (Kotler, et al. 2001:610) menyatakan bahwa pemasaran jasa 

tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal 

dan pemasaran interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal 

yang dilakukan perusahaan untuk menyiapkan jasa, menetapkan harga, 

mendistribusikan, dan mempromosikan jasa itu ke pelanggan. Bila ini bisa 

dilakukan dengan baik, maka pelanggan akan ’terikat’ dengan perusahaan, 

sehingga laba jangka panjang bisa terjamin.  



Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

untuk melatih dan memotivasi karyawannya (sebagai aset utama perusahaan dan 

ujung tombak pelayanan) agar melayani pelanggannya dengan baik.  Yang tak 

kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan yang sepadan 

dan manusiawi. Aspek ini akan membangkitkan motivasi, moral kerja, rasa 

bangga, loyalitas, dan rasa ’memiliki’ setiap orang dalam organisasi, yang pada 

gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi 

pelanggan yang dilayani (Tjiptono, 1997:143).  

Pemasaran interaktif menggambarkan interaksi antara pelanggan dan 

karyawan. Diharapkan setiap karyawan yang loyal, bermotivasi tinggi, dan 

diberdayakan (empowered) dapat memberikan Total Quality Service kepada setiap 

pelanggan dan calon pelanggan. Bila ini terealisasi, maka pelanggan yang puas 

akan menjalin hubungan berkesinambungan dengan personil dan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan harus berinteraksi secara 

efektif dengan pelanggan untuk menciptakan nilai superior selama 

berlangsungnya pembelian jasa. Interaksi yang efektif, pada akhirnya tergantung 

pada keterampilan karyawan jasa di lini depan, dan pada produksi jasa serta 

produk pendukung dibelakang karyawan lini. Secara garis besar, strategi 

pemasaran jasa yang pokok berkaitan dengan tiga hal yaitu melakukan 

diferensiasi kompetitif, mengelola kualitas jasa dan mengelola produktifitas. 

Walaupun ketiganya saling berhubungan dalam hal tertentu, kita akan membahas 

secara terpisah. 



2.2.1 Melakukan Differensiasi Kompetitif 

Seiring dengan maraknya persaingan harga, pemasar jasa sering 

mengeluhkan berbagai kesulitan dalam membedakan jasa mereka dari pesaingnya. 

Menurut pandangan pelanggan, jasa dari penyediaan dan lebih 

mempertimbangkan harganya (Sunarto, 2004: 173). 

Solusi untuk kompetensi harga adalah mengembangkan penawaran, 

penyampaian, dan kesan yang berbeda. Penawaran itu dapat mencakup 

keistimewaan inovatif untuk membedakannya dari penawaran pesaing. Apa yang 

diharapkan pelanggan disebut paket jasa primer, dan dapat ditambah pula 

keistimewaan jasa sekunder (Kotler, et al, 2001:613). 

Yang menjadi masalah utama adalah sebagian besar inovasi jasa mudah 

ditiru. Hanya sedikit yang dapat dipertahankan dalam waktu lama. Namun, 

perusahaan jasa yang meriset dan memperkenalkan inovasi jasa secara teratur 

akan memperoleh serangkaian keuntungan secara temporer melebihi pesaingnya, 

dan dengan memperoleh reputasi untuk inovasi, dapat menahan pelanggan yang 

menginginkan yang terbaik.  

Perusahaan jasa perlu melakukan diferensiasi melalui inovasi yang bersifat 

pre-emptive dalam jangka panjang. Pre-emptive di sini maksudnya adalah 

implementasi suatu strategi yang baru bagi suatu bisnis tertentu, karena 

merupakan yang pertama maka dapat menghasilkan keterampilan atau aset yang 

dapat merintangi, mencegah atau menghalangi para pesaing untuk melakukan 

duplikasi atau membuat tandingannya (Macmillan dalam Aaker dalam Tjiptono, 

1997: 145). 



Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan memiliki orang yang 

lebih mampu dan lebih dipercaya untuk menghubungi pelanggan dari pada 

pesaingnya. Perusahaan jasa dapat membuat lingkungan fisik yang lebih menarik 

di tempat jasa itu dilakukan. Terakhir, perusahaan jasa dapat merancang proses 

penyampaian jasa yang lebih unggul (Kotler, et al, 2001:613). Perusahaan jasa 

dapat mendiferensiasikan dirinya melalui citra (image) di mata pelanggan, 

misalnya melalui simbol-simbol dan merek yang digunakan. Selain itu perusahaan 

dapat melakukan diferensiasi kompetitif dalam penyampaian jasa (service 

delivery) melalui tiga aspek yang juga dikenal sebagai 3P dalam pemasaran jasa 

(Tjiptono, 1997: 145), yaitu melalui: 

1. Orang (People) 

Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan 

melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam 

berhubungan dengan pelanggan, daripada karyawan pesaingnya. 

2. Lingkungan Fisik (Phisical Environment) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih 

atraktif. 

3. Proses (Process) 

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang 

superior. 

2.2.2 Mengelola Kualitas Jasa 

Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten 

memberikan kualitas jasa yang lebih baik daripada para pesaing. Kuncinya adalah 



memenuhi atau melebihi pengharapan/ekspetasi kualitas pelanggan sasaran. 

Pengharapan mereka dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kabar mulut ke mulut, 

dan iklan perusahaan jasa. Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi atau bahkan 

melampaui kualitas jasa yang diharapkan oleh para pelanggan. Kualitas jasa 

sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan (perceived 

service) dan jasa yang diharapkan (expected service). Bila jasa yang dirasakan 

lebih kecil dari yang diharapkan, maka para pelanggan menjadi tidak tertarik lagi 

pada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang terjadi adalah 

sebaliknya (perceived expected), maka ada kemungkinan para pelanggan akan 

menggunakan penyedia jasa itu lagi (Kotler et al 1999:274). 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry menformulasikan sebuah model 

kualitas jasa yang menyoroti persyaratan utama untuk menyampaikan kualitas 

jasa yang diharapkan. Model tersebut, mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

menyebabkan ketidakberhasilan penyampain jasa. Kelima hal tersebut yaitu 

(Tjiptono 1997:146) :  

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen (knowledge gap) 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. 

Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya 

didesain, dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa saja yang diinginkan 

konsumen. Administrasi rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien 

menginginkan makanan yang lebih baik, tetapi pasien sesungguhnya lebih 

memperhatikan kecekatan tanggapan perawat. 



2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas jasa (standards gap) 

Kadang manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu 

yang jelas. Administrasi rumah sakit akan mengatakan kepada para perawat 

untuk memberikan pelayanan dengan ”cepat” tanpa merinci secara 

kuantitatif. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya 

komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumberdaya, 

atau karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery gap) 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang 

terlatih (belum menguasai tugasnya), beban kerja melampaui batas, tidak 

dapat memenuhi standar kinerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar 

kinerja yang ditetapkan. Atau mungkin mereka dihadapkan pada standar 

yang bertentangan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan 

pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal (communication 

gap) 

Sering kali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan. Apabila brosur rumah sakit 

memperlihatkan ruangan yang indah, tetapi tatkala pasien sampai dan 

menemukan ruangan yang murah dan terlihat kumuh, maka komunikasi 

eksternal telah mendistorsikan harapan konsumen. Risiko yang dihadapi 



perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat 

dipenuhi. 

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan (service gap) 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan 

dengan cara berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa 

tersebut. Gap kelima berkaitan dengan perspektif pelanggan terhadap lima 

dimensi kualitas jasa, yakni reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan 

bukti fisik. Kesenjangan ini terjadi ketika konsumen mengukur kinerja 

perusahaan dalam cara yang berbeda dan salah menilai (misperceive) 

kualitas jasa. Seorang dokter mungkin terus menguji pasiennya untuk 

menunjukkan rasa perhatian, tetapi pasien mungkin mengartikan hal itu 

sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang salah.  

Para peneliti yang sama menemukan bahwa ada lima penentuan kualitas 

jasa. Mereka disajikan menurut tingkat kepentingan seperti yang dinilai oleh 

pelanggan (didasarkan pada alokasi dari 100 poin) (Kotler et al 1999:275): 

(1). Keandalan (reliability) : kemampuan memenuhi janji yang dijanjikan 

secara terpercaya dan akurat. 

(2). Kecekatan Tanggap (responseiveness) : kesediaan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan layanan segera. 

(3).  Jaminan kepastian (assurance) : pengetahuan dan rasa hormat 

karyawan dan kemampuan mereka untuk memberikan kepercayaan 

dan keyakinan. 



(4). Empati (empathy) : adanya rasa peduli dan perhatian kepada setiap 

pelanggan secara individual. 

(5). Keberwujudan (tangible) : penampilan fisik, peralatan, karyawan, dan 

bahan komunikasi. 

Perbaikan terhadap Model Kualitas Jasa telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Delvin dan Dong memasukkan elemen umpan balik pelanggan ke dalam 

setiap aspek bisnis (Kotler 1999:275-276). Model mereka memungkinkan 

perusahaan untuk : (1) mengidentifikasi dan membuat urutan peringkat dari 

dimensi kualitas jasa yang penting bagi pelanggan; (2) mengukur dan memahami 

kebutuhan dan pengharapan pelanggan terhadap kualitas jasa dan apakah 

pengharapan tersebut mampu dipenuhi; (3) mengelompokkan lokasi atau cabang 

perusahaan berdasarkan kriteria kualitas dan belajar dari ”yang terbaik dari kelas 

tersebut”; (4) membandingkan kinerja kualitas jasa dengan pesaing; (5) 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan. 

2.2.3 Mengelola Produktivitas Jasa 

Produktivitas kerja menurut Dewan Produktivitas Nasional dalam Ndraha 

(2002:44) mendefinisikan produktivitas sebagai suatu sikap mental yang selalu 

berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih 

baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Menurut 

Simanjuntak dalam Ndraha (2002:45), produktivitas kerja dipengaruhi oleh 

faktor: 

1. Kualitas dan kemampuan fisik karyawan 

2. Sarana pendukung 

3. Supra sarana 

Secara umum, seperti yang banyak didapat dalam buku-buku teks, 

produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 



keseluruhan sumber daya yang diinginkan (input) (Umar 2003:7). Dengan kata 

lain, produktivitas memiliki dua dimensi, yakni: efektivitas yang mengarah pada 

pencapaian unjuk kerja maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan 

kualitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua adalah efisiensi yang berkaitan dengan 

upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaan atau bagaimana 

pekerjaan itu dilaksanakan. 

Ciri pegawai yang produktif menurut Dale Timpe dalam Umar (2003: 8) adalah: 

1. Cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat; 

2. Kompeten secara profesional; 

3. Kreatif dan inovatif; 

4. Memahami pekerjaan;  

5. Belajar dengan ’cerdik’, menggunakan logika, efisiensi dan tidak 

mudah menyerah dalam pekerjaan; 

6. Selalu mencari perbaikan-perbaikan, dan tahu kapan harus berhenti; 

7. Dianggap bernilai oleh atasannya; 

8. Memiliki catatan prestasi yang baik; 

9. Selalu meningkatkan kualitas diri. 

Perusahaan jasa mendapatkan tekanan besar untuk meningkatkan 

produktivitas. Karena bisnis jasa sangat intensif tenaga kerja, biaya telah 

meningkat dengan cepat. Enam pendekatan untuk meningkatkan produktivitas 

jasa (Kotler 2001: 620-623) : 

1. Memiliki penyedia jasa yang mampu bekerja lebih keras dan lebih 

terampil. Bekerja lebih keras mungkin bukan merupakan solusi, tetapi 



bekerja dengan lebih terampil dapat terwujud melalui proses seleksi 

dan pelatihan yang lebih baik; 

2. Meningkatkan kualitas jasa dengan mengorbankan kualitas. Dokter 

yang bekerja untuk rumah sakit pemerintah dapat menangani lebih 

banyak pasien dan memberikan lebih sedikit waktu bagi setiap pasien; 

3. ”Mengindustrialisasikan jasa” dengan menambah peralatan dan 

membakukan/ standarisasi produksi; 

4. Mengurangi atau membuat kebutuhan akan jasa tertentu menjadi usang 

dengan menemukan solusi produk; 

5. Merancang jasa yang lebih efektif. Klinik untuk menghentikan 

kebiasaan merokok dan jogging di kemudian hari akan mengurangi 

kebutuhan akan jasa kedokteran yang mahal; 

6. Memberikan intensif kepada pelanggan untuk menggantikan tenaga 

kerja perusahaan dengan tenaga mereka sendiri; 

Perusahaan harus menghindari usaha yang terlalu keras untuk mendorong 

produktivitas yang dapat menurunkan kualitas yang dirasakan pelanggan 

(perceived quality). Beberapa langkah produktivitas, dengan membekukan 

kualitas, mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah produktivitas 

lainnya mengakibatkan standarisasi yang berlebihan dan merampok pelanggan 

dari jasa yang didisain sesuai selera pelanggan (customized service) (Kotler et al 

1999:283-284). 

2.2.4 Bentuk Pelayanan Jasa 

Pelayanan seperti diketahui di atas merupakan bentuk memenuhi apa-apa 

yang diharapkan konsumen atas kebutuhan mereka. Pelayanan pada umumnya 

dibedakan atas dua (Julita, 2001:10), yaitu : 



1. Pelayanan atas produk berbentuk barang, yakni pelayanan yang 

diberikan perusahaan atas produk perusahaan berupa barang yang 

berwujud. 

2. Pelayanan atas produk berbentuk jasa, yakni pelayanan yang diberikan 

perusahaan atas produk yang sifatnya tidak berwujud (tidak nyata).  

Menurut Moenir dalam Julita (2001:11) bentuk-bentuk dari pelayanan 

tersebut terdiri dari : 

1. Pelayanan dengan lisan. Dalam pelayanan dengan lisan ini fungsi 

humas betul-betul diefektifkan sebagai kepanjangan tangan dari 

pemberian informasi kepada pelanggan. 

2. Pelayanan dengan tulisan. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini 

dilakukan berdasarkan pada jarak yang terlalu jauh antara konsumen 

dengan produsen. Adapun pelayanan ini dapat digolongkan yaitu 

pelayanan berbentuk petunjuk dan pelayanan berupa reaksi tertulis atas 

permohonan. 

3. Pelayanan dengan perbuatan. Adapun pelayanan yang dilakukan 

dengan perbuatan merupakan tindak lanjut dari suatu pekerjaan pada 

bagian pelayanan agar dapat beradaptasi langsung atau bertatap muka 

dengan konsumen.  

Adanya penerapan bentuk pelayanan yang diberikan secara tidak langsung 

akan dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen. 

Tjiptono (1997:78) mengemukakan kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 



untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Siagian dalam Julita 

(2001:20) pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan 

kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala 

kebutuhan mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan 

kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan-

kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Pelayanan medis yang baik seperti berikut (Jacobalis dalam Sabarguna 

2005: 38) : 

1. Didasari oleh praktik medis yang rasional dan didasari oleh ilmu 

kedokteran; 

2. Mengutamakan pencegahan; 

3. Terjadinya kerjasama antara masyarakat dengan ilmuwan medis; 

4. Mengobati seseorang sebagai keseluruhan; 

5. Memelihara kerjasama antara dokter dengan pasien; 

6. Berkoordinasi dengan pekerja sosial; 

7. Mengkoordinasikan semua jenis pelayanan medis; 

8. Mengaplikasikan pelayanan modern dari ilmu kedokteran yang 

dibutuhkan masyarakat. 

2.3 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen hanya akan terbentuk apabila konsumen merasa puas 

atas pelayanan yang mereka terima.  Menurut Kotler (2000:42), kepuasan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) suatu 

produk yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Umumnya harapan 



pelanggan merupakan pemikiran atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). 

Sedangkan kinerja yang disampaikan adalah persepsi pelanggan terhadap apa 

yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.  

Merkouris, et al., menyebutkan bahwa mengukur kepuasan pasien dapat 

digunakan sebagai alat untuk : 1) evaluasi kualitas pelayanan kesehatan; 2) 

evaluasi terhadap konsultasi intervensi dan hubungan antara perilaku sehat dan 

sakit; 3) membuat keputusan administrasi; 4) evaluasi efek dari perubahan 

organisasi pelayanan; 5) administrasi staf; 6) fungsi pemasaran; 7) formasi etik 

profesional. 

Kepuasan konsumen ini menjadi dasar menuju terwujudnya konsumen 

yang loyal atau setia (Julita 2001:68). Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep 

sentral dalam wacana bisnis dan manajemen (Tjiptono dan Chandra 2005: 192). 

Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang 

dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau 

memuaskan (Assauri 2003:28). Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi 

dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya.  

Beberapa pengertian kepuasan konsumen (customer satisfied) dapat dilihat 

pada bagian berikut. Tjiptono (2004:349) mengutip beberapa definisi kepuasan 

konsumen, Howard & Sheth mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen adalah 

situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau antara hasil yang 

didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Swan, et al.  

mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau penilaian 



kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau apakah 

produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan/pemakaiannya. Oliver  

mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi terhadap surprise 

yang inheren atau melekat pada perolehan produk dan/atau pengalaman konsumsi. 

 Ukuran dimensi kepuasan pasien (konsumen) (Bruce dalam Alfian 2006: 

12): 

1. Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standard 

pelayanan profesi. Lima unsur dasar kepuasan yaitu kepuasan terhadap 

metode, informasi yang disampaikan kepada pasien, kemampuan teknis 

para penyelenggara pelayanan dan mekanisme pelayanan tindak lanjut. 

2. Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan 

yang baik. Pelayanan kesehatan yang wajar, berkesinambungan, dapat 

diterima, bermutu serta efisien.   

Menurut Leger dalam Alfian (2006:13), tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh : 

1. Pendekatan dan perhatian pemberi pelayanan kesehatan yaitu dokter, 

paramedis, petugas administrasi dan lain-lain; 

2. Kualitas informasi yang diterima dalam hubungan antara harapan dan apa 

yang menjadi kenyataan yang mencakup penjabaran janji informasi yang 

tepat; 

3. Prosedur yang pasti; 

4. Lama waktu tunggu; 

5. Fasilitas penunjang. 



Payrot et al. dalam Alfian (2006:13), menyatakan bahwa kepuasan 

penderita dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : 

1. Perilaku staf yaitu keramahan, kesopanan, suka menolong, memberi 

penerangan dan penjelasan; 

2. Suasana yaitu suasanan yang nyaman, menyenangkan, penampilan fisik 

tempat pelayanan; 

3. Informasi yang mencakup informasi medis dan logistik. 

Engel (1992:65), menyatakan bahwa kepuasan tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor dari luar pemberi pelayanan saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor dari luar maupun dari dalam diri pasien itu sendiri. Dari dalam mencakup 

sumber daya, pendidikan, pengetahuan, sikap dan gaya hidup serta demografi. 

Sedangkan dari luar mencakup budaya, sosial ekonomi, keluarga, dan situasi yang 

dihadapi.  

 



2.4 Kerangka Berpikir 

 Orientasi perusahaan modern adalah menciptakan kepuasan begi para 

konsumen. Konsumen yang puas akan memberikan loyalitas yang tinggi kepada 

perusahaan. Kepuasan konsumen dapat dicapai dengan membuat strategi 

pemasaran pelayanan jasa yang berkualitas tinggi dengan menilai bagaimana 

persepsi konsumen mengenai diferensiasi kompetitif, mengelola kualitas jasa, dan 

mengelola produktivitas. Jika kepuasan konsumen tinggi akan memberikan 

keuntungan dalam jangka panjang demi kelangsungan organisasi. 

 Kepuasan konsumen pada jasa pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, perusahaan jasa dapat mendiferensiasikan dirinya melalui citra di 

mata konsumen. Perusahaan dapat melakukan diferensiasi kompetitif dalam 

penyampaian jasa melalui tiga aspek yang juga dikenal sebagai 3P dalam 

pemasaran jasa yaitu people (orang), physical enveronment (lingkungan fisik), 

dan process (proses). 

Mengelola kualitas jasa juga mempengaruhi kepuasan konsumen, secara 

konsisten memberikan kualitas  jasa yang lebih baik daripada para pesaing. Bila 

jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan 

menjadi tidak puas pada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang 

terjadi adalah sebaliknya maka ada kemungkinan para konsumen akan merasa 

puas dan menggunakan rumah sakit itu lagi. Mengelola kualitas jasa akan diukur 

dengan persepsi konsumen yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa 

(Parasuraman dalam Tjiptono, 1997: 142).  



Selain melakukan diferensiasi kompetitif dan mengelola kualitas jasa, 

mengelola produktifitas juga mempengaruhi kepuasan konsumen. Agar pelayanan 

kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, harus mengetahui bagaimana 

persepsi konsumen terhadap produktivitas dari para penyedia jasa. Pendekatan 

yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan produktivitas jasa yaitu : penyedia jasa 

bekerja lebih keras atau dengan lebih cekatan dari biasanya, meningkatkan 

kualitas jasa dengan mengurangi sebagian kualitasnya, mengindustrialisasikan 

jasa, merancang jasa yang lebih efektif, memberikan insentif kepada para 

pelanggan untuk melakukan sebagian tugas perusahaan.  

Merujuk pada Alfian (2006:22-23) komponen kepuasan yang diukur 

meliputi: 

1. Pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan oleh para dokter. 

2. Pelayanan perawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat. 

3. Sarana / fasilitas adalah keberadaan alat dan perlengkapan serta 

lingkungan yang ada di ruang rawat inap yang dirasakan pasien selama 

dalam pengobatan dan perawatan di rumah sakit. 

4. Pelayanan administrasi adalah pelayanan surat untuk masuk rumah sakit, 

pengurusan surat pulang dari rumah sakit, pengurusan surat untuk 

mengambil obat ataupun surat untuk suatu tindakan medis di rumah sakit. 

Dari masing-masing komponen kepuasan di ukur dengan dimensi mutu 

pelayanan yaitu Tangible (nyata), Reliability (keterandalan), Responsiveness 

(daya tanggap), Assurance (kepastian), Empathy (peduli). 



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan masalah dan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis untuk tujuan penelitian, yaitu : 

H1 :  Ada pengaruh differensiasi kompetitif terhadap kepuasan konsumen pada 

RSUD Ungaran.  

H2 :  Ada pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen pada RSUD 

Ungaran.  

H3 :  Ada pengaruh produktifitas terhadap kepuasan konsumen pada RSUD 

Ungaran. 

H : Ada pengaruh diferensiasi kompetitif, kualitas jasa, dan produktivitas secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen pada RSUD Ungaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi, 2006:130). 

Sedangkan Husain Umar (1997:77) menyatakan populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik 

tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama dipilih menjadi anggota sampel. 

Populasi penelitian adalah semua pasien rawat inap RSUD Ungaran yang dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan yaitu yang sudah menjalani 

rawat inap minimal 3 × 24 jam (3 hari), pasien dalam proses penyembuhan, dapat 

berkomunikasi dengan baik, sudah diperbolehkan pulang, pasien menempati  

semua kelas perawatan. 

Tabel 3.1.  
Jumlah Pasien RSUD Ungaran bulan Januari – Juli / Agustus tahun 2008 

 
No Ruang Jumlah Pasien 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Paviliun garuda 
Merpati 
Rajawali 
Cendrawasih 
Kenari 
Perynatologi  

386 
2.729 
1.756 
2.295 
1.594 
893 

 Jumlah 9.653 
Sumber: Rekam Medik RSUD Ungaran 2008 

 Berdasarkan data di atas, maka populasi penelitian yang diambil sebanyak 

9.653 pasien.  



3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

2006:131). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah stratified random 

sampling yaitu populasi yang di anggap heterogen menurut suatu karakteristik 

tertentu terlebih dahulu dikelompokkan dalam beberapa sub populasi yang 

dimiliki anggota sampel yang relatif homogen. Lalu dari tiap sub populasi ini 

secara acak di ambil anggota sampelnya. Untuk menentukan ukuran sampel dari 

suatu populasi dapat digunakan rumus Slovin; yaitu : 

 n =     

keterangan : 

n =   ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

E =  kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, ditetapkan sebesar 5%. 

 Dengan populasi sebanyak 9.653 pasien, ditentukan ukuran sampel dari 

suatu populasi menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

n = 21 Ne
N

+
 

  = 
)1,0653.9(1

653.9
2×+

 

  = 
53,97

653.9  = 98,97 



 Berdasarkan perhitungan, sampel diperoleh sebesar 98,97. Agar hasilnya 

menjadi lebih akurat, maka dibulatkan ke atas menjadi 99. Jadi diambil 99 pasien 

sebagai responden. Untuk mengetahui besarnya sampel dari tiap-tiap sub populasi 

secara proposional, dihitung menggunakan rumus : 

f i  = 
N
Ni  

  keterangan : 

  f i   = sample fraction 

  N i  = sub populasi 

  N   = ukuran populasi 

  (Umar 2002:158)   

f 1  = 
9653
386  = 0,039 

f  = 2 9653
2729  = 0,28 

f  = 3 9653
1756  = 0,18  

f  = 4 9653
2295  = 0,24 

f  = 5 9653
1594  = 0,17 

f  = 6 9653
893  = 0,09 



Besarnya sample fraction  untuk masing-masing ruang, sebagai berikut : 

Tabel 3.2  
Sample Fraction 

 
Bangsal Subpopulasi (N i ) f i  Sampel (n i ) 

Paviliun Garuda 386 0,039 3 
Merpati 2.729 0,28 28 
Rajawali 1.756 0,18 18 
Cendrawasih 2.295 0,24 24 
Kenari 1.594 0,17 17 
Perynatologi 893 0,09 9 
Jumlah 9.653  99 

 Sumber : data sekunder yang diolah (2008) 

Masing-masing sampel yang diambil dari subpopulasi dapat dihitung sebagai 

berikut (hasilnya telah dibulatkan): 

n1  = 0,04 × 100 =   3 

n   = 0,28 × 100 = 28  2

n   = 0,18 × 100 = 18 3

n  = 0,24 × 100 = 24 4

n   = 0,17 × 100 = 17 5

n   = 0,09 × 100 =   9 6

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Sugiono dalam Umar (2002:128), menyatakan bahwa variabel di dalam 

penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang di teliti.  

3.3.1 Variabel Independen (X) 

 Yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya terpengaruhnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari : 

(1) Differensiasi kompetitif (X1 ), dengan indikator : orang (people) yang 

dilatih agar dapat diandalkan, meliputi dokter, perawat dan petugas 



administrasi. Lingkungan fisik (phisical environement) yang 

dikembangkan dengan lebih atraktif. Meliputi lingkungan fisik eksterior 

(bangunan, halaman, taman, ruangan) dan interior (peralatan medis, 

peralatan makan dan minum, tempat tidur, toilet); sarana dan prasaranan 

penunjang (wartel, mushola/tempat ibadah, kantin, dan halaman parkir 

yang memadai); lokasi. Proses (process) penyampaian pelayanan yang 

dirancang dengan lebih superior. Meliputi pemberian layanan secara benar 

dan cepat; jadwal kunjungan dokter dan perawat; jadwal makan. 

(2) Pengelolaan Kualitas Jasa (X ) dengan indikator : gap antara harapan 

konsumen dan persepsi manajemen (knowladge gap); gap antara persepsi 

manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa 

(standards gap); gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

(delivery gap); gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

(communication gap); gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang 

diharapkan (service gap). 
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(3) Pengelolaan produktifitas jasa (X 3 ) dengan indikator : penyedia jasa 

bekerja lebih keras dari biasanya; meningkatkan kualitas jasa dengan 

mengurangi kualitasnya; mengindustrialisasikan jasa; merancang jasa yang 

lebih efektif; memberikan insetif kepada para pelanggan untuk melakukan 

sebagian tugas perusahaan.  



3.3.2 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

independen, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen. 

Komponen yang akan diukur meliputi kualitas pelayanan konsumen, yaitu :  

(1) Pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter yang 

diukur dengan dimensi mutu pelayanan yaitu tangible (nyata), reliability 

(keterandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (kepastian, 

empathy (peduli). 

(2) Pelayanan perawat adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat yang 

diukur dengan dimensi mutu pelayanan tangible (nyata), reliability 

(keterandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (kepastian, 

empathy (peduli). 

(3) Sarana / fasilitas adalah keberadaan alat dan perlengkapan serta 

lingkungan yang ada di RSUD Ungaran yang dirasakan pasien selama 

dalam pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit, merupakan 

dimensi tangible (bukti nyata). 

(4) Pelayanan administrasi adalah pelayanan pendaftaran; surat untuk masuk 

rumah sakit; pengurusan surat untuk pulang dari rumah sakit; 

kepengurusan surat untuk mengambil obat ataupun surat untuk suatu 

tindakan medis di rumah sakit; merupakan dimensi tangible dan 

responsiveness. 



3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data beserta 

perangkat pengumpulan data, yaitu :  

1) Angket ( Kuesioner ) 

Teknik yang menggunakan angket (kuesioner) adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada rensponden, dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar 2002:167). Pertanyaan yang 

diberikan adalah pertanyaan tertutup. Dengan pertanyaan tertutup metode 

angket yang digunakan adalah summated-ratings scale (Simamora 

2004:46). Bentuknya lebih langsung dan responden diminta untuk memilih 

jawaban ”sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”.    

 Kriteria penilaian digolongkan dalam lima tingkatan dengan 

penilaian sebagai berikut : untuk jawaban A diberi nilai 5; untuk jawaban 

B diberi nilai 4; untuk jawaban C diberi nilai 3; untuk jawaban D diberi 

nilai 2; untuk jawaban E diberi nilai 1. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). 



3.5 Pengujian Alat Pengumpul Data 

3.5.1 Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Simamora 2008:58). Sebuah instrumen dianggap valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu 

memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti dan tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Suharsimi 

2006:169). Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, diperoleh tingkat 

validitas untuk masing-masing butir pertanyaan yang tertera pada Tabel 3.3. 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat halil output statistical 

product and service solution (SPSS) pada tabel dengan judul item total statistics. 

Menilai masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai corrected item-

total correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butur pertanyaan 

dikatakan valid jika nilai r-  yang merupakan nilai corrected item total 

correlation > dari r- tabel . Dengan menggunakan jumlah responden, maka nilai r-

 dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = n-k, k merupakan jumlah 

butir pertanyaan dalam suatu variabel dengan taraf signifikan 5%. 

hitung

tabel

 



Tabel 3.3  
Hasil Perhitungan Validitas Istrumen 

 
Butir 

Pertanyaan 
r-hitung  

(corrected item- total correlation) 
r-tabel Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0.585 
0.570 
0.578 
0.605 
0.569 
0.626 
0.484 
0.653 
0.577 
0.544 
0.631 
0.584 
0.562 
0.647 
0.530 
0.609 
0.517 
0.559 
0.525 
0.599 
0.494 
0.549 
0.501 
0.472 
0.598 
0.554 
0.480 
0.462 
0.563 
0.456 
0.629 
0.587 
0.547 

0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 
0.204 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : data primer diolah (2008) 
 



3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Umar 2002:194). Reliabilitas 

menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Suharsimi 2006:178). Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.4  
Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

 
No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Min Cronbach’s Alpha 

yang Disyaratkan 

Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Diferensiasi Kompetitif 

Kualitas Jasa 

Produktivitas Jasa 

Kepuasan Konsumen 

0.841 

0.842 

0.828 

0.815 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : data primer diolah (2008) 
 
 
Reliabilitas suatu konstruk variabel atau instrumen dikatakan baik jika 

memiliki nilai cronbach’s alpa > dari 0,60. Output SPSS untuk uji reliabilitas 

akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas. Namun demikian 

untuk melihat hasil uji reliabilitas perlu dilihat pada tabel reliability statistic  pada 

SPSS versi 12.0. Pada tabel reliability statistic pada SPSS versi 12.0 akan terlihat 

nilai cronbach’s alpa. 



3.6 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner, data 

akan diolah dan di analisis. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang 

digunakan adalah : 

3.6.1 Metode Analisis Diskriptif Persentase 

 Teknik ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh strategi 

pemasaran pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen RSUD Ungaran 

Kabupaten Semarang. Rumus yang digunakan yaitu :          

    % = 100×
N
n % 

Keterangan : 
n = skor yang diperoleh                
% = tingkat keberhasilan yang dicapai 
N = skor yang diharapkan 
 

Dalam hal ini, untuk membantu proses perhitungan dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS versi 12.0. 

 

3.6.2 Data Screening (Uji Normalitas) 

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda langkah awal yang 

harus dilakukan adalah screening data yang akan diolah. Salah satu asumsi 

penggunaan statistik parametrik adalah asumsi multivariate normality 

(Ghozali 2006 : 27). Multivariate normality merupakan asumsi bahwa 

setiap variabel dan semua kombinasi linier dari variabel berdistribusi 

normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara 

normal dan independen. Yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor 



yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetris disekitar 

nilai means sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas 

adalah lewat pengamatan nilai residual. Jika variabel tidak terdistribusi 

secara normal (menceng ke kiri atau menceng ke kanan) maka hasil uji 

statistik akan terdegradasi. Normalitas suatu variabel umumnya didektesi 

dengan grafik atau uji statistik sedangkan normalitas nilai residual 

dideteksi dengan metode grafik. Untuk mempermudah dalam 

penghitungan maka digunakan SPSS. 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara differensiasi kompetitif 

(x1 ), pengelolaan kualitas jasa (x ), dan produktivitas (x ) terhadap kepuasan 

konsumen RSUD Ungaran Kabupaten Semarang (Y). Selain itu untuk mengetahui 

sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut : 

2 3

Y = a + b x 1 + b 2 x + b x + see 1 2 3 3

Keterangan : 
Y = variabel kepuasan konsumen  
a  = bilangan konstan / intercept 

b1 , b 2 ,b   = koefisien regresi 3

x1  = variabel differensiasi kompetitif 

x  = variabel pengelolaan kualitas jasa 2

x   = variabel produktivitas jasa 3

see  = variabel gangguan di luar model 



3.3.4. Uji Asumsi Klasik 

 Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala multikolinearitas, 

berarti terjadi kolerasi (mendekati sempurna) antarvariabel bebas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antarvariabel, salah satu 

caranya adalah dengan melihat dari nilai variance inflation factor (VIF) 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Menurut 

Algifari dalam Suliyanto (2005:63), jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka 

model tidak terdapat multikolinearitas.  

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

 Uji ini dimaksud untuk mengetahui jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(1) Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien 

parsial. Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis ke-1 (H1 ) yaitu ada 

pengaruh differensiasi kompetitif terhadap kepuasan konsumen pada 

RSUD Ungaran, hipotesis ke-2 (H ) yaitu ada pengaruh kualitas jasa 

terhadap kepuasan konsumen pada RSUD Ungaran, hipotesis ke-3 (H 3 ) 

yaitu ada pengaruh produktivitas terhadap kepuasan konsumen pada 

RSUD Ungaran. Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, 

dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinan R². Keseluruhan variabel besarnya R² digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana sumbangan masing-masing variabel bebas. 

2



Semakin besar nilai determinan maka semakin besar variasi sumbangan 

terhadap variabel berikutnya (Algifari, 1997: 61-63). Kriteria pengujian 

terdapat pada tabel Coefficients. 

Jika nilai probabilitas (Sig. t) <α  (0,05) maka tolak H0 atau dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X 

terhadap Y. Jika nilai probabilitas (Sig. t) >=α  (0,05) maka terima H0 atau 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X 

terhadap Y (Nugroho, 2005: 52). 

(2) Uji Simultan (uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hipotesis ke-4 (H 4 ), apakah variabel 

differensiasi kompetitif, pengelolaan kualitas jasa, dan produktivitas 

mempengaruhi kepuasan konsumen di RSUD Ungaran. Kriteria pengujian 

terdapat pada tabel ANOVA dengan syarat secara simultan atau 

bersamaan. 

3.6.6 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R²) diinterpretasikan sebagai besaran proporsi 

(persentase) dari keragaman Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk 

mengukur besar sumbangan dari variabel bebas X terhadap keragaman variabel 

tidak bebas Y (Suliyanto 2006:89). Dalam output SPSS, koefisien determinasi 

terletak pada tabel Model Summary b  dan tertulis R Square. Namun untuk regresi 

linier berganda sebaiknya menggunakan R Square  yang sudah disesuaikan atau 

tertulis Adjusted R Square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit 

 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran didirikan pada tahun 1990 

dan telah berubah status dari tipe D menjadi tipe C pada tanggal 15 Desember 

1993. RSUD Ungaran menempati bangunan seluas 6.450 m² di atas tanah 8.132 

m². RSUD Ungaran berada di wilayah Kabupaten Semarang, mempunyai 

kapasitas 140 tempat tidur (tt) yang tersebar di 25 ruang rawat inap. 

 Dari data tahun 2005 diketahui bahwa BOR rata-rata 77%; rata-rata lama 

pasien di rawat (LOS) empat hari; rata-rata lama tempat tidur tidak di tempati 

adalah satu hari; dan BTO 71 kali. Dari BOR 77% tersebut tersebar di ruangan-

ruangan yang terdiri dari Paviliun Garuda, Ruang Rajawali, Ruang Cendrawasih, 

Ruang Kenari, Ruang Merpati. Instalasi yang ada adalah instalasi rawat jalan, 

instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi laboratorium, instalasi 

radiologi, instalasi bedah sentral, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan rumah sakit 

dan instalasi pemulasaran jenasah. 

 Bangunan fisik RSUD Ungaran secara bertahap mengalami perkembangan 

untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. RSUD 

Ungaran berada di jalan Diponegoro 125 Ungaran. Lokasi RSUD ini sangat 

strategis karena berada di pinggir jalan besar yaitu di jalan Semarang – Solo yang 

merupakan daerah rawan kecelakaan, selain itu RSUD Ungaran juga terletak di 

daerah industri yang cukup padat, ada peluang peningkatan kerja sama dengan 



perusahaan-perusahaan melalui usaha kesehatan kerja. Pemasaran yang sistematis 

dan tepat sasaran sangat dibutuhkan oleh RSUD Ungaran karena peluang 

pasarnya sangat besar, tetapi peluang ini belum digunakan dengan baik. 

 Struktur organisasi RSUD Ungaran menganut pola organisasi garis (line 

organization) dan staff. Organisasi garis menunjukkan bentuk aliran kekuasaan 

yang mengalir secara langsung dari kepala ke bagian-bagian organisasi kemudian 

meneruskan ke pegawai-pegawai di bawahnya. Untuk memudahkan alur kerja 

ditetapkan pada prinsip-prinsip pokok kesederhanaan dan penggolongan bagian-

bagian. Bagian dalam struktur organisasi RSUD Ungaran secara garis besar 

sebagai berikut : 

1. Kepala; 

2. Komite Medik; 

3. Jabatan Fungsional ; 

4. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

Sub Bagian Umum; 

5. Bidang Medik, terdiri dari : Sub Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan; dan 

Sub Bidang Rekam Medik; 

6. Bidang Keperawatan, terdiri dari : Sub Bidang Pengembangan dan Bimbingan 

keperawatan; dan Sub Bidang Pelayanan Keperawatan; 

7. Bidang Sarana dan Sanitasi, terdiri dari : Sub Bidang Sarana; dan Sub Bidang 

Sanitasi. 

Jumlah tenaga kerja di tahun 2008 sebanyak 258 orang (Tabel 4.1). 

Berdasar jumlah tenaga ahli dan non ahli, maka prosentase jumlah Dokter sebesar 

11,6%, tenaga medis sebesar 55,5% dan sisanya sebesar 32.9% terdiri dari tenaga 

non ahli. 



Tabel 4.1.  
Perincian Jenis dan Jumlah Tenaga Kerja di RSUD Ungaran 

 

NO TENAGA KERJA PNS CPNS PTT TENAGA 
LAIN JUMLAH 

1 Struktural 13 - - - 13 
2 Dokter Spesialis 15 - - 2 17 
3 Dokter Umum 5 - 3 3 11 
4 Dokter Gigi 2 - - - 2 
5 Perawat 74 26 - - 100 
6 Bidan 4 - - - 4 
7 Staf Administrasi 43 22 4 - 69 
8 Pelaksana Gizi 4 - - - 4 
9 Pelaksana Farmasi 5 - - - 5 

10 Apoteker 3 - - - 3 
11 Supir 4 1 1 - 6 
12 Teknisi - 2 - - 2 
13 AA 3 - - - 3 
14 Analisis 8 - - - 8 
15 Pelaksana Radiologi 3 1 - - 4 
16 Nutrisionis 2 - - - 2 
17 Penjahit Linen - 1 - - 1 
18 Perawat Gigi 2 - - - 2 
19 Rekam Medis 2 - - - 2 
20 Radiografer 2 - - - 2 
21 Satpam 2 4 5 - 12 
22 Pelaksana Laundry 1 1 4 - 6 
23 Perawat Honorer RS - - - 4 4 
24 Staf Administrasi - - - 3 3 

JUMLAH 197 58 18 12 258 
Sumber : Bagian Umum RSUD Ungaran (2008). 

 

4.1.2 Karakteristik Responden Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tentang usia pasien RSUD Ungaran 

Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut : 



Tabel 4.2  
Distribusi Usia Responden 

 
Jumlah No Umur Orang Persentase (%) 

1 < dari 20 tahun 12 12,12 
2 21 – 30 tahun 27 27,27 
3 31 – 40 tahun 30 30,3 
4 41 – 50 tahun 13 13,13 
5 > dari 50 tahun  17 17,17 

Jumlah 99 100 
      Sumber : Data primer diolah (2008) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pasien dari RSUD Ungaran Kabupaten 

Semarang yang menjadi responden terbesar dalam penelitian ini berusia 31 – 40 

tahun yaitu sebesar 30,3%, sedangkan yang paling sedikit berusia kurang dari 20 

tahun yaitu sebanyak 12 orang sebesar 12,12%. Berarti pasien lebih didominasi 

oleh dewasa dan orang-orang setengah baya. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data tentang jenis kelamin pasien 

RSUD Ungaran Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.3  
Distribusi Jenis Kelamin Responden 

 
Jumlah No Jenis Kelamin Orang Persentase (%) 

1 Pria 46 46,46 
2 Wanita 53 53,53 

Jumlah 99 100 
     Sumber : Data primer diolah (2008) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pasien RSUD Ungaran terbanyak 

berjenis kelamin wanita dengan jumlah 53 orang sebesar 53,53%, sedangkan pria 

sebanyak 46 orang dengan prosentase sebesar 46,46%. 



4.1.3 Analisis Diskriptif Persentase 

1. Differensiasi Kompetitif 

 Differensiasi kompetitif merupakan salah satu cara Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran dalam melakukan inovasi yang bersifat pre-imptive yang dapat 

diandalkan orang-orangnya (SDM), lingkungan fisiknya, dan proses di rumah 

sakit saat ini menurut sebagian besar pengunjung sudah baik. Data hasil penelitian 

untuk variabel differensiasi kompetitif diperoleh melalui pengisian angket oleh 

responden, untuk mengungkap variabel differensiasi kompetitif digunakan 

delapan butir pernyataan dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4   
Tanggapan Responden Mengenai Differensiasi Kompetitif  

yang diberikan oleh RSUD Ungaran  
 

Tanggapan Responden No Indikator Differensiasi Kompetitif Skor STS TS CK S SS Jumlah 

Jumlah - 6 37 44 12 99 
1 
 

Dokter, perawat, dan petugas 
administrasi di RSUD Ungaran 
berpakaian/berpenampilan rapi 
dan menarik. 

% - 6,06 37,3 44,4 12,1 100 

Jumlah - 17 38 37 7 99 
2 
 

Dokter, perawat, dan petugas 
administrasi di RSUD Ungaran 
sopan dan ramah dalam melayani 
pasien. 

% - 17,1 38,3 37,3 7,07 100 

Jumlah 2 18 26 44 9 99 
3 
 

Kebersihan eksterior RSUD 
Ungaran terjaga dengan baik 
(bangunan, halaman, taman, 
ruangan). 

% 2,02 18,1 26,2 44,4 9,09 100 

Jumlah 1 17 31 37 13 99 
4 
 

Kebersihan interior lingkungan 
RSUD Ungaran terjaga dengan 
baik (peralatan medis, peralatan 
makan dan minum, tempat tidur, 
toilet) 

% 1,01 17,1 31,3 37,3 13,1 100 

Jumlah 1 8 25 53 12 99 
5 
 

RSUD Ungaran memiliki 
kelengkapan sarana dan prasarana 
penunjang (wartel, mushola/ 
tempat ibadah, kantin dan 
halaman parkir). 

% 1,01 8,08 25,2 53,5 12,1 100 

 



 
Jumlah - 6 32 46 15 99 6 

 
RSUD Ungaran memiliki lokasi 
yang mudah dijangkau 
menggunakan kendaraan umum. % - 6,06 32,3 46,4 15,1 100 

Jumlah 1 23 39 31 5 99 
7 
 

Dokter, perawat, dan petugas 
administrasi di RSUD Ungaran 
memberikan pelayanan secara 
benar dan cepat. 

% 1,01 23,2 39,3 31,3 5,05 100 

Jumlah - 19 41 36 3 99 8 
 

Jadwal pelayanan makan RSUD 
Ungaran yang diberikan kepada 
Anda sangat teratur. % - 19,1 41,4 36,3 3,03 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Tanggapan responden mengenai differensiasi kompetitif dapat dianalisis 

sebagai berikut : 

1) Pada indikator orang meliputi dokter, perawat dan petugas administrasi 

berpakaian/berpenampilan rapi, menarik, sopan dan ramah dalam melayani 

pasien. Sebagian besar responden menyatakan cukup setuju (37,3%), namun 

masih ada sebagian responden menyatakan tidak setuju (17,1%) dengan 

dokter, perawat dan petugas administrasi sopan dan ramah dalam melayani 

pasien karena responden merasa tidak mendapat keramahan dari perawat 

dan juga petugas administrasi. 

2) Pada indikator lingkungan fisik meliputi lingkungan ekterior, interior, sarana 

dan prasarana penunjang. Sebagian besar responden menyatakan baik, 

lingkungan eksterior (44,4%) meliputi bangunan, halaman taman dan 

ruangan terjaga kebersihannya dan terawat dengan baik, sementara yang 

menyatakan kebersihan eksterior rumah sakit dirasa kurang sesuai harapan 

(18,1%). Lingkungan interior (37,3%) meliputi peralatan medis, peralatan 

makan – minum, tempat tidur, toilet; sudah lengkap, terawat dan terjaga 

kebersihannya. RSUD Ungaran sudah memiliki kelengkapan sarana dan 

prasarana (46,4%) penunjang seperti wartel terletak di dalam kantin yang 



memiliki variasi makanan, mushola atau tempat ibadah untuk memenuhi 

kebutuhan pasien juga para pengunjung; dan halaman parkir yang cukup 

luas dengan keamanan yang terjaga maka para konsumen dapat dengan 

tenang memarkirkan kendaraan tanpa mengkhawatirkan kondisi 

kendaraannya. RSUD Ungaran juga memiliki lokasi yang mudah dijangkau 

menggunakan kendaraan umum. 

3) Pada indikator proses meliputi pemberian layanan secara benar dan cepat; 

jadwal kunjungan dokter dan perawat; jadwal makan; banyak responden 

menyatakan setuju (36,3%), sementara sebagian besar menyatakan cukup 

setuju (41,4%). Dengan pemberian layanan secara benar dan cepat maka 

semua permasalahan yang dihadapi konsumen akan terselesaikan dengan 

baik; serta jadwal pelayanan makan yang teratur.   

 

2. Mengelola Kualitas Jasa 

 Data hasil penelitian untuk variabel mengelola kualitas jasa diperoleh 

melalui pengisian angket oleh responden, untuk mengungkap variabel mengelola 

kualitas jasa menggunakan delapan butir pernyataan dan didapat hasil : 

Tabel 4.5  
Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Kualitas Jasa 

 
Tanggapan Responden No Indikator Kualitas Jasa Skor STS TS CS S SS Jumlah 

Jumlah - 24 47 28 - 99 9 
 

Untuk pasien yang baru datang, 
penanganan perawatan 
dilakukan dengan cepat. % - 24,2 47,4 28,2 - 100 

Jumlah 2 7 37 53 - 99 10 
 

Penanganan penyakit pada 
pasien sesuai dengan kebutuhan 
masalah medis yang dihadapi. % 2,02 7,07 37,3 53,5 - 100 

Jumlah 1 20 40 36 2 99 11 
 

Segala pelayanan medis 
dilakukan berdasarkan prosedur 
pelayanan kesehatan. % 1,01 20,2 40,4 36,3 2,02 100 



Jumlah 3 20 31 42 3 99 12 
 

Penanganan penyakit oleh 
dokter RSUD Ungaran dapat 
mendorong kesembuhan pasien. % 3,03 20,2 31,3 42,4 3,03 100 

Jumlah - 20 57 20 2 99 13 
 

Perawatan tenaga perawat dapat 
mendorong kesembuhan pasien. % - 20,2 57,5 20,2 2,02 100 

Jumlah 5 32 36 26 - 99 

14 
 

Pelayanan medis yang tersedia 
(laboratorium, rongen, USG, 
dll) tidak terlalu mahal 
sehingga biaya yang ditetapkan 
dapat dijangkau oleh pemakai 
jasa pelayanan kesehatan. 

% 5,05 32,3 36,3 26,2 - 100 

Jumlah 2 39 32 24 2 99 
15 
 

Tersedia pusat layanan 
informasi bagi masyarakat 
umum dan pasien, yang 
melayani selama 24 jam. 

% 2,02 39,3 32,3 24,2 2,02 100 

Jumlah 1 41 23 29 5 99 
16 
 

Untuk menjamin selalu 
tersedianya penanganan medis 
bagi pasien, maka tersedia 
dokter jaga selama 24 jam. 

% 1,01 41,4 23,2 29,2 5,05 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2008 

 Tanggapan responden mengenai mengelola kualitas jasa dapat dianalisis 

sebagai berikut :  

1) Pada indikator gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen; 

untuk pasien yang baru datang, penanganan perawatan dilakukan dengan 

cepat, responden banyak yang menyatakan setuju (28,2%), sementara yang 

menyatakan tidak setuju juga terhitung banyak (24,2%). Pada kenyataannya 

penanganan perawatan untuk pasien yang baru datang terkendala oleh 

keterbatasan jumlah perawat jaga dan peralatan medis yang tersedia di 

masing-masing ruang kelas rawat inap. Responden menyatakan bahwa 

perawat kurang tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan medis saat 

pasien baru datang. Untuk penanganan penyakit pada pasien sesuai dengan 

kebutuhan masalah medis yang dihadapi, sebagian besar responden 

menyatakan setuju (53,5%).  



2) Pada indikator gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen 

dan spesifikasi kualitas jasa; tersedia pusat layanan informasi bagi 

masyarakat umum dan pasien yang melayani selama 24 jam, sebagian 

responden menyatakan tidak setuju (39,3%) karena di RSUD Ungaran tidak 

tersedia layanan informasi (resepsionis atau operator) juga loket pembayaran 

24 jam untuk menunjang kebutuhan pasien. Sebagian besar responden 

menyatakan tidak setuju (41,4%) untuk menjamin selalu tersedianya 

penanganan medis bagi pasien, maka tersedia dokter jaga selama 24 jam. 

Sementara yang menyatakan setuju (29,2%) merasa ada penangan dokter 

selama 24 jam walaupun dokter umum yang sedang bertugas di instalasi 

gawat darurat. 

3) Pada indikator gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa, 

segala pelayanan medis dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan 

kesehatan, sebagian responden menyatakan setuju (36,3%). Peran dokter dan 

perawat dalam hal ini sangat penting karena menyangkut kesehatan dari 

pasien sehingga dokter dan perawat tidak boleh melakukan tindakan medis 

yang tidak sesuai dengan diagnosa penyakit dari pasien. Masih ada sebagian 

responden yang menyatakan tidak setuju (20,2%) karena mereka merasa 

dokter maupun perawat tidak melakukan tindakan medis secara benar dan 

sesuai dengan harapan pasien, sehingga menyebabkan pasien tidak cepat 

sembuh dari penyakitnya. 

4) Pada indikator gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal, 

pelayanan medis yang tersedia meliputi laboratorium, rongen, USG, dan 

yang lainnya tidak terlalu mahal sehingga biaya yang ditetapkan dapat 

dijangkau oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan dari 99 responden, 36,3% 

menyatakan cukup setuju dan 32,3% menyatakan tidak setuju. Hal ini terjadi 



karena apa yang diharapkan responden tentang harga yang murah tidak 

sesuai dengan kenyataan. Responden membandingkan dengan klinik 

laboratorium yang ada di luar RSUD Ungaran dan di rumah sakit sejenis 

mereka menyatakan bahwa harga setiap pemeriksaan laboratorium swasta 

jauh lebih murah di bandingkan dengan harga di laboratorium  RSUD 

Ungaran. 

5) Pada indikator gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan, 

penanganan penyakit oleh dokter RSUD Ungaran dapat mendorong 

kesembuhan, sebagian responden menyatakan setuju (42,2%). Mereka 

mengungkapkan dokter di RSUD Ungaran berpengetahuan luas, terlatih dan 

terpercaya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien; dan memberikan 

jaminan atas kesehatan pasien yang akan pulih kembali. Sebagian responden 

menyatakan tidak setuju (20,2%) atas perawatan tenaga perawat dapat 

mendorong kesembuhan pasien, tenaga perawat kurang memberikan 

perhatian terhadap segala kebutuhan, keinginan dan permasalahan pasien. 

3. Mengelola Produktivitas Jasa 

 Data hasil penelitian untuk variabel mengelola produktivitas jasa diperoleh 

melalui pengisian angket oleh responden, untuk mengungkap variabel mengelola 

produktivitas jasa menggunakan sembilan butir pernyataan dan didapat hasil :  

Tabel 4.6  
Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Produktivitas Jasa 

Tanggapan Responden No Indikator Produktivitas Jasa Skor STS TS CS S SS Jumlah 

Jumlah - 8 31 56 4 99 17 
 

Penanganan penerimaan pasien 
baru di RSUD Ungaran sangat 
lambat. % - 8,08 31,3 56,5 4,04 100 

Jumlah 1 10 27 50 11 99 18 
 

Sistem pelayanan pembayaran di 
RSUD Ungaran sangat berbelit. % 1,01 10,1 27,2 50,5 11,1 100 

Jumlah - 5 61 27 6 99 
19 

Bukti pembayaran dari RSUD 
Ungaran konsisten (sesuai) 
dengan jasa pelayanan. % - 5,05 61,6 27,2 6,06 100 



 
Jumlah - 23 29 44 3 99 20 Penyajian makan di RSUD 

Ungaran bervariasi. % - 23,2 29,2 44,4 3,03 100 
Jumlah - 26 29 37 7 99 

21 
Makanan yang disajikan RSUD 
Ungaran, disajikan dalam 
keadaan fres (baru). % - 26,2 29,2 37,3 7,07 100 

Jumlah 7 31 31 26 4 99 
22 

Perawat di RSUD Ungaran sangat 
peka dalam menghadapi 
panggilan yang dilakukan pasien 
yang sedang membutuhkan. 

% 7,07 31,3 31,3 26,2 4,04 100 

Jumlah - 17 42 35 5 99 
23 

Harga kamar yang ditawarkan 
RSUD Ungaran sudah sesuai 
dengan biaya rawat inap. % - 17,1 42,4 35,3 5,05 100 

Jumlah 8 37 29 24 1 99 
24 

Peran perawat dalam 
mengingatkan Anda waktu 
minum obat, membuat Anda 
terbantu. 

% 8,08 37,3 29,2 24,2 1,01 100 

Jumlah 1 50 25 23 - 99 
25 

Manajemen pengelola RSUD 
Ungaran mempunyai kotak saran 
yang bisa menyalurkan keluhan 
dan aspirasi pasien. 

% 1,01 50,5 25,2 23,2 - 100 

Sumber : data primer yang diolah (2008) 
 

Tanggapan responden mengenai mengelola produktivitas jasa dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

1) Karyawan, tenaga medis dan petugas rekam medik RSUD Ungaran 

dituntut untuk bekerja lebih keras dan lebih terampil dalam melayani 

konsumen. Penanganan penerimaan pasien baru di RSUD Ungaran sangat 

lambat, sebagian besar responden menyatakan  setuju (56,5%), penyedia 

jasa harus lebih terampil dan teliti dalam melakukan setiap tindakan. 

Sistem pelayanan pembayaran di RSUD Ungaran sangat berbelit, sebagian 

besar responden menyatakan setuju (50,5%), pengelola rumah sakit harus 

segera menerapkan billing system agar konsumen lebih mudah dalam 

melakukan transaksi pembayaran dan yang paling utama memberikan 

petunjuk dengan jelas apabila konsumen melakukan pembayaran 

menggunakan asuransi, jaminan kesehatan ataupun kartu JAMKESMAS. 



2) Meningkatkan kualitas jasa dengan mengorbankan kualitas, bukti 

pembayaran dari RSUD Ungaran konsisten (sesuai) dengan jasa 

pelayanan, sebagian responden menyatakan cukup setuju (61,6%) dan 

setuju (27,2%) dengan pernyataan tersebut. Responden menyatakan segala 

pelayanan yang diberikan rumah sakit sudah sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan. Namun ada responden menyatakan tidak setuju (5.05%), 

mereka menganggap tidak semua ruangan di rumah sakit yang memadai, 

masih ada beberapa ruangan yang dianggap kurang memadai bagi pasien. 

Hal lain yang mempengaruhi antara lain sarana pasien untuk menghubungi 

pihak rumah sakit seperti telepon, tanda panggil (bel) untuk memanggil 

perawat atau yang lainnya masih dianggap kurang memadai. 

3) Mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan 

membakukan/standarisasi produk, dalam arti produk pelayanan rumah 

sakit yang diberikan oleh rumah sakit kepada konsumen. Pelayanan 

penyajian makan di RSUD Ungaran bervariasi sebagian besar responden 

menyatakan setuju (44,4%), responden menyatakan bahwa tidak pernah 

ada keterlambatan pengiriman makan dan makanan yang disediakan selalu 

berbeda-beda setiap waktu makan. Makanan yang disajikan RSUD 

Ungaran, disajikan dalam keadaan fres (baru) sebagian responden 

menyatakan setuju (37,3%). Ada juga yang menyatakan tidak setuju 

(26,2%) dengan pernyataan tersebut, responden menyatakan makanan 

yang disediakan selalu dalam keadaan dingin dan tidak tertutup dalam 

penyajiannya. 

4) Perawat di RSUD Ungaran sangat peka dalam menghadapi panggilan yang 

dilakukan pasien yang sedang membutuhkan sebagian responden 



menyatakan tidak setuju (31,3%), dengan keterbatasan jumlah perawat 

jaga responden merasa perawat kurang mengindahkan panggilan disaat 

pasien membutuhkan pertolongan medis maupun nonmedis. Peran perawat 

dalam mengingatkan Anda waktunya minum obat, membuat Anda 

terbantu. Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju (37,3%), 

mereka menyatakan perawat kurang memberikan perhatian secara 

menyeluruh terhadap setiap tindakan medis yang diperlukan terutama 

saatnya meminum obat. 

5) Harga kamar yang ditawarkan RSUD Ungaran sudah sesuai dengan biaya 

rawat inap, sebagian responden menyatakan cukup setuju (42,4%). Mereka 

menyatakan harga kamar yang dipilih disesuai dengan keuangan masing-

masing pasien. Apabila menggunakan asuransi maka mereka 

menyesuaikan harga kamar dengan kesepakatan ruang kelas dari asuransi 

tersebut, begitu juga dengan para pemegang kartu JAMKESMAS juga 

menyesuaikan standar kelas ruang rawat inap yang diberikan pihak rumah 

sakit. Manajemen pengelola RSUD Ungaran mempunyai kotak saran yang 

bisa menyalurkan keluhan dan aspirasi pasien, sebagian besar responden 

menyatakan tidak setuju (50,5%). Responden menyatakan bahwa tidak ada 

kotak saran yang bisa menyalurkan keluhan dan aspirasi, mereka juga 

merasa takut dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi.  

4. Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen yaitu hasil membandingkan harapan dan kenyataan 

(hasil) dari suatu produk barang atau jasa. Data hasil penelitian untuk variabel 

kepuasan diperoleh melalui pengisian angket oleh responden, untuk mengungkap 

variabel kepuasan menggunakan delapan butir pertanyaan dan didapat hasil : 



Tabel 4.7  
Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Konsumen 

 
Tanggapan Responden No Indikator Kepuasan Konsumen Skor STS TS CS S SS Jumlah 

Jumlah - 13 54 29 3 99 26 
 

Tanggapan yang diberikan oleh 
dokter terhadap keluhan Anda, 
memuaskan Anda. % - 13,1 54,5 29,2 3,03 100 

Jumlah - 20 49 26 4 99 
27 
 

Segala pelayanan medis yang 
diberikan kepada Anda oleh 
tenaga perawat sesuai dengan 
keinginan anda. 

% - 20,2 49,4 26,2 4,04 100 

Jumlah - 20 45 26 8 99 28 Segala fasilitas yang diberikan 
ketika menjalani perawatan dapat 
memuaskan Anda. % - 20,2 45,4 26,2 8,08 100 

Jumlah 5 14 56 18 6 99 29 Perhatian pihak RSUD Ungaran 
kepada pasien sangat memuaskan. % 5,05 14,1 56,5 18,1 6,06 100 

Jumlah - 17 36 35 11 99 30 Terdapat kemudahan administrasi 
untuk menjadi pasien baru. % - 17,1 36,3 35,3 11,1 100 

Jumlah - 24 43 28 4 99 31 Anda puas tentang penjelasan 
penyakit yang diberikan dokter 
sehingga Anda mengerti akan 
penyakit yang Anda derita. 

% - 24,2 43,4 28,2 4,04 100 

Jumlah 3 39 27 27 3 99 

32 

Tingkat kepercayaan Anda 
terhadap dokter RSUD Ungaran 
bahwa pelayanan yang Anda 
terima bebas dari bahaya, risiko, 
atau keragu-raguan.Tingkat  

% 3,03 39,3 27,2 27,2 3,03 100 

Jumlah 5 10 61 23 - 99 

33 

Anda berniat menyarankan 
kepada teman atau keluarga untuk 
menggunakan jasa RSUD 
Ungaran, apabila mereka dalam 
keadaan sakit dan membutuhkan 
jasa rumah sakit. 

% 5,05 10,1 61,6 23,2 - 100 

Sumber : Data primer yang diolah (2008) 

Tanggapan responden mengenai kepuasan konsumen dapat dianalisis 

sebagai berikut :  

1) Pelayanan medis yang diberikan oleh dokter terhadap keluhan responden 

dapat memuaskan responden, sebagian responden menyatakan setuju 

(29,2%) responden menyatakan terpuaskan dengan semua pelayanan. 

Dokter dengan sabar mendengarkan segala keluhan yang diungkapkan 

pasien. Tentang penjelasan penyakit yang diberikan dokter sehingga 



pasien mengerti akan penyakit yang diderita, sebagian reponden 

menyatakan cukup setuju (43,4%), sementara yang menyatakan setuju 

juga terhitung banyak (28,2%) . Dokter dengan senang hati memberikan 

penjelasan tentang penyakit yang diderita pasien. Tetapi masih ada 

sebagian responden yang menyatakan tidak setuju (24,2%), mereka merasa 

tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari dokter, masih 

kurangnya tenaga dokter spesialis. Tingkat kepercayaan pasien terhadap 

dokter RSUD Ungaran bahwa pelayanan yang diterima bebas dari bahaya, 

risiko atau keragu-raguan, sebagian responden menyatakan tidak setuju 

(39,3%). Mereka menyatakan mendengar kabar burung mengenai kejadian 

malpraktek oleh dokter RSUD Ungaran dan menyebabkan kematian, 

mereka merasa was-was akan jaminan kesehatan yang diberikan oleh 

dokter. 

2) Pelayanan perawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat. 

Segala pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga perawat sesuai dengan 

keinginan dari pasien, sebagian responden menyatakan setuju (26,2%). 

Perawat dengan senang hati dan sabar memberikan bantuan setiap kali ada 

pasien yang membutuhkan pertolongan  medis, mendengarkan segala 

keluhan pasien. Tetapi masih ada sebagian responden yang menyatakan 

tidak setuju (20,2%), mereka menyatakan perawat kurang sabar dalam 

menghadapi keluhan pasien, terlihat dari nada bicara yang tinggi saat 

memberikan penjelasan kepada responden. Dan terkadang tidak ada 

perawat yang dapat membantu pasien di waktu malam. 



3) Saranan / fasilitas adalah keberadaan alat dan perlengkapan serta 

lingkungan yang ada di ruang rawat inap yang dirasakan pasien selama 

dalam pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Sebagian responden 

menyatakan puas dengan segala fasilitas yang diberikan ketika menjalani 

perawatan, sementara yang menyatakan tidak setuju atau tidak puas 

sebanyak 20,2%. Perlu adanya penambahan jumlah kursi di ruang rawat 

inap untuk yang menemani pasien dan di ruang tunggu, menyediakan 

majalah dan konran sebagai fasilitas pendukung. 

4) Terdapat kemudahan administrasi untuk menjadi pasien baru, sebagian 

responden menyatakan setuju (36,3%). Dengan membayar di loket dan 

menyerahkan identitas pasien, maka dengan begitu pasien dapat langsung 

dilayani oleh penyedia jasa. Sementara yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 17,1%, responden menyatakan terlalu berbelit dalam memproses 

pasien baru di RSUD Ungaran. Karena tidak ada petunjuk yang jelas alur 

untuk masuk/mondok/rawat inap di RSUD Ungaran, khususnya untuk 

pasien yang menggunakan jaminan asuransi (jamsostek, ASKES) maupun 

kartu JAMKESMAS. 

5) Sebanyak 23,2% responden menyatakan berniat menyarankan kepada 

teman atau keluarga untuk menggunakan jasa RSUD Ungaran, apabila 

mereka dalam keadaan sakit dan membutuhkan jasa rumah sakit. 

Sementara yang menyatakan cukup setuju sebanyak 61,6%, mereka 

menyatakan tidak puas terhadap segala pelayanan rumah sakit sehingga 

mereka akan menyarankan untuk memilih penyedia jasa kesehatan yang 

lainnya jika tidak benar-benar terdesak untuk masuk ke RSUD Ungaran. 



 

4.1.4 Data Screening (Uji Normalitas) 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak.  Pada penelitian ini uji normalitas 

menggunakan grafik normal plot. Pada grafik normal plot dapat dilihat 

kenormalan pada dependen variabel kepuasan (Grafik 4.1). 

Grafik 4.1  
Hasil Uji Normalitas 

 
    Sumber : data sekunder yang diolah (2008) 

 

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini 

menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas (Suliyanto 2005:63). 

4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Persamaan digunakan untuk menganalisis ada 



tidaknya pengaruh strategi pemasaran pelayanan jasa terhadap kepuasan 

konsumen RSUD Ungaran Kabupaten Semarang.  

Tabel 4.8  
Rangkuman Persamaan Regresi Berganda 

 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1         (Constant) 
           Differensiasi Kompetitif 
           Kualitas Jasa 
           Produktivitas Jasa 

2,826 
   ,265 
   ,355 
   ,216 

2,622 
  ,081 
  ,082 
  ,083 

 
,272 
,385 
,218 

1,078 
3,258 
4,314 
2,605 

,284 
,002 
,000 
,011 

a. Dependent Variabel : Kepuasan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi dengan SPSS release 12.0, 

diperoleh konstanta sebesar 2,826 dan koefisien regresi sebesar 0,265 untuk X1, 

koefisien regresi sebesar 0,355 untuk X2 dan koefisien regresi sebesar 0,216 untuk 

X3 sehingga dapat diketahui persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

Y = 2,826 + 0,265 X1 + 0,355 X2 + 0,216 X3 + see 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 2,826; artinya jika differensiasi kompetitif (X1), kualitas 

jasa (X2) dan produktivitas jasa (X3) nilainya adalah konstan, maka 

kepuasan konsumen (Y) nilainya adalah 2,826. 

2. Koefisien regresi variabel differensiasi kompetitif (X1) sebesar 0,265; 

artinya jika variabel independen lainya nilainya tetap dan differensiasi 

kompetitif mengalami kenaikan 1%, maka kepuasan konsumen (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,265. Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan positif antara differensiasi kompetitif dengan kepuasan 

konsumen, semakin naik differensiasi kompetitif maka semakin meningkat 

kepuasan konsumen. 

3. Koefisien regresi variabel kualitas jasa (X2) sebesar 0,355; artinya jika 

variabel independen lainya nilainya tetap dan kualitas jasa mengalami 



kenaikan 1%, maka kepuasan konsumen (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,355.  

4. Koefisien regresi variabel produktivitas jasa (X3) sebesar 0,216; artinya 

jika variabel independen lainya nilainya tetap dan produktivitas jasa 

mengalami kenaikan 1%, maka kepuasan konsumen (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,216.  

 

4.1.6. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas) 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat besarnya Variance Inflation 

Factor (VIF) dan nilai tolerance value. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan besarnya 

nilai tolerance-nya lebih dari 0,10 maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas 

antar variabel dalam regresi. Uji Multikolinearitas diolah dengan SPSS release 

12.0 for windows dengan hasil sebagai berikut : 

Grafik 4.2  
Hasil Uji Multikolinearitas 

 



  Sumber : data sekunder yang diolah (2008) 
 



Tabel 4.9  
Collinearity Statistics 

Differensiasi Kompetitif, Kualitas Jasa, Produktivitas Jasa 
Coefficientsª 

Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 
1   

Differensiasi Kompetitif 
Kualitas Jasa 
Produktivitas Jasa 

 
,800 
,702 
,796 

 
1,250 
1,425 
1,257 

             a. Dependent Variabel : Kepuasan 
 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka 

dapat didimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

 

4.1.7 Analisis Uji Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian 

yang belum dibuktikan kebenarannya. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasi).  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji parsial dan 

uji simultan. 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung 

masing-masing koefisien regresi dengan ttabel pada taraf signifikan 5%. 

Berdasarkan perhitungan komputer dengan program statistik versi 12.0 diperoleh 

thitung untuk variabel bebas differensiasi kompetitif, kualitas jasa, produktivitas 

jasa terhadap variabel terikat kepuasan konsumen, dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 



Tabel 4.10  
Hasil Perhitungan Uji Parsial  

dengan Dependen Variabel Kepuasan Konsumen 
Coefficientsª 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Model B Std. Error Beta T Sig. Zero-order Partial Part 
1         (Constant) 
           Differensiasi Kompetitif 
           Kualitas Jasa 
           Produktivitas Jasa 

2,826 
   ,265 
   ,355 
   ,216 

2,622 
  ,081 
  ,082 
  ,083 

 
,272 
,385 
,218 

1,078 
3,258 
4,314 
2,605 

,284 
,002 
,000 
,011 

 
,502 
,600 
,465 

 
,317 
,405 
,258 

 
,244 
,323 
,195 

a. Dependent Variabel : Kepuasan 
Sumber : data primer yang diolah (2008) 

Nilai thitung untuk variabel differensiasi kompetitif sebesar 3,258 diperoleh 

signifikansi 0,002 atau probabilitas dibawah 0,05 koefisien regresi signifikan dan 

bertanda positif artinya, secara parsial differensiasi kompetitif berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pasien RSUD Ungaran Kabupaten Semarang, sehingga 

hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh diferensiasi kompetitif terhadap kepuasan 

konsumen pada RSUD Ungaran” diterima. 

Nilai thitung untuk variabel mengelola kualitas jasa sebesar 4,314 diperoleh 

signifikansi 0,000 atau probabilitas dibawah 0,05 koefisien regresi signifikan dan 

bertanda positif artinya, secara parsial mengelola kualitas jasa berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pasien RSUD Ungaran Kabupaten Semarang, sehingga 

hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen 

pada RSUD Ungaran” diterima. 

Nilai thitung untuk variabel mengelola produktivitas jasa sebesar 2,605 

diperoleh signifikansi 0,011 atau probabilitas dibawah 0,05 koefisien regresi 

signifikan dan bertanda positif artinya, secara parsial mengelola produktivitas jasa 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien RSUD Ungaran Kabupaten 

Semarang, sehingga hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh produktivitas jasa 

terhadap kepuasan konsumen pada RSUD Ungaran” diterima. 



Determinan parsial (R²) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh 

masing-masing variabel independen yaitu differensiasi kompetitif, kualitas jasa 

dan produktivitas jasa terhadap dependen variabel kepuasan konsumen. 

Berdasarkan analisis linier berganda diperoleh koefisien determinan (R²) 

secara parsial pada dependen variabel kepuasan konsumen yaitu differensiasi 

kompetitif sebesar 0,317 hal ini berarti persentase differensiasi kompetitif 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,1%; kualitas jasa sebesar 0,405 hal ini 

berarti persentase pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,16%; dan produktivitas jasa sebesar 0,258 hal ini berarti persentase pengaruh 

produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,06%.  

2. Uji Simultan ( Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, 

X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Pada penelitian ini karena 

menggunakan analisis multivariat maka yang pertama yaitu mencari tahu sejauh 

mana pengaruh variabel differensiasi kompetitif (X1), kualitas jasa (X2), dan 

produktivitas jasa (X3) (sebagai variabel independen) terhadap kepuasan 

konsumen (Y) (sebagai variabel dependen). Cara yang digunakan dengan 

membandingkan antara Ftabel dan Fhitung atau dengan perhitungan SPSS dengan 

membandingkan nilai probabilitas. 

 



Tabel 4.11 
Hasil Perhitungan Uji F  

dengan Dependen variabel Kepuasan Konsumen 

 

Sumber : data primer yang diolah (2008) 

Hasil perhitungan pada dependen variabel kepuasan pasien diperoleh F 

sebesar 27,975 terlihat juga pada kolom significance adalah 0,000 atau 

probabilitas jauh dibawah 0,05 sehingga hipotesis (H4) yang berbunyi “ada 

pengaruh diferensiasi kompetitif, kualitas jasa, dan produktivitas terhadap 

kepuasan konsumen pada RSUD Ungaran” diterima. 

 

4.1.8 Uji Koefisien Determinasi 

 Besarnya pengaruh differensiasi kompetitif, kualitas jasa, dan 

produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen dapat diketahui dari besarnya 

koefisien determinasi simultan (R²). 

Tabel 4.12  
Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R²)  
dengan Dependen Variabel Kepuasan Konsumen 

 

 



 Berdasarkan analisis linier berganda pada tabel diperoleh koefisien 

determinasi (R²) sebesar 0,469 pada dependen variabel kepuasan konsumen, hal 

ini berarti persentase pengaruh differensiasi kompetitif, kualitas jasa, dan 

produktivitas jasa terhadap kepuasan konsumen (Y) sebesar 46,9% sedangkan 

sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4.2 Pembahasan  

 Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial 

maupun simultan strategi pemasaran pelayanan jasa yang terdiri dari differensiasi 

kompetitif, mengelola kualitas jasa, mengelola produktifitas jasa secara signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada pasien Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran Kabupaten Semarang. 

 Adanya pengaruh differensiasi kompetitif terhadap kepuasan konsumen 

rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang  

disebabkan secara mendasar kebutuhan seorang pasien adalah pelayanan dari 

dokter, perawat dan petugas administrasi yang memuaskan menyangkut 

kemudahan menghubungi, perlakuan terhadap pasien, ketepatan diagnosis, dan 

ketepatan jadwal pemeriksaan yang akan mempercepat proses kesembuhan 

mereka sebagai kebutuhan utama seorang pasien, disamping harga yang 

ditawarkan dan fasilitas yang disediakan. Deskripsi data menunjukkan 

differensiasi kompetitif di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten 

Semarang telah baik. Tetapi jika dilihat dari tiap-tiap indikator pada variabel 

differensiasi kompetitif, pasien berpendapat bahwa tidak semuanya atau sebagian 



belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pasien. Dokter 

dan perawat selalu berusaha memberikan pelayanan kepada pasien dengan sebaik-

baiknya, tetapi jika jumlah pasien yang begitu banyak tidak diimbangi dengan 

jumlah dokter dan perawat yang memadai maka masih ada sebagian pasien yang 

mengeluhkan akan sulitnya menghubungi dokter jaga, terkadang dokter maupun 

perawat kurang siap sewaktu pasien membutuhkan pertolongan terutama pada 

malam hari diatas jam 10 malam. Keadaan ini yang menjadikan pasien tidak 

terpuaskan karena pelayanan tidak tersedia 24 jam. Keterbatasan jumlah dokter 

dan perawat berdampak pada waktu kunjungan dokter dan perawat dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang kurang sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan, artinya dokter dan perawat sering terlambat dalam pemeriksaan 

terhadap pasien. 

 Ditinjau dari ketetapan diagnosis, ada sebagian pasien yang berpendapat 

hasil pemeriksaan dokter terkadang kurang tepat. Ini terjadi karena jika dilihat 

dari sudut pandang pasien, ada kemungkinan pasien kurang sabar dalam 

menjalani  perawatan yang terlalu lama. Pasien menghendaki perawatan yang 

cepat dan kesembuhan yang cepat pula. Sementara dari pihak rumah sakit, dokter 

sudah berusaha agar proses kesembuhan pasien berjalan dengan cepat, tetapi 

dengan perawatan yang terlalu lama karena suatu penyakit yang tidak bisa 

langsung sembuh dengan satu kali pemeriksaan dan perawatan menjadikan pasien 

menjalani proses kesembuhan yang lama sehingga mereka berpendapat bahwa 

hasil pemeriksaan dokter kurang tepat dan kurang akurat. 



 Jasa pemeriksaan kesehatan merupakan high personal contact artinya ada 

kontak langsung antara penyedia jasa dan pengguna jasa, maka aspek komunikasi 

memegang peranan penting. Kesopanan dan keramahan para tenaga medis dan 

petugas administrasi dapat menumbuhkan rasa percaya pasien terhadap rumah 

sakit di samping tingkat pengetahuan dan profesionalisme tenaga medis saat 

melakukan penanganan pada pasien. Sedangkan komponen yang dipandang 

pasien belum sepenuhnya baik adalah kesopanan dan keramahan tenaga medis 

saat memberikan pelayanan. Berdasarkan deskripsi data, ada sebagian pasien yang 

mengeluhkan adanya sikap dokter dan perawat yang kurang memperhatikan 

kesopanan dan keramahan saat memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah dokter dan perawat yang terbatas sementara jumlah pasien yang harus 

dilayani begitu banyak menjadikan waktu kunjungan dokter dan perawat begitu 

sempit sehingga dokter dan perawat hanya berkomunikasi pada hal-hal yang 

penting saja dengan tujuan menjaga ketenangan pada ruang perawatan pasien. 

 Adanya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pasien rawat inap pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang karena pasien tidak 

saja terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan dokter dan perawat, tetapi juga 

menyangkut fasillitas yang diberikan. Jika dikaitkan dengan katerjangkauan harga 

pelayanan yang ditawarkan, sebagai rumah sakit pemerintah Rumah Sakit Umum 

Daerah Ungaran Kabupaten Semarang menetapkan tarif pelayanan yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan yang tidak mampu akan dilayani dengan 

cuma-cuma. Bagi masyarakat miskin disediakan tarif cuma-cuma yang dapat 

diperoleh dengan pengurusan kartu JAKESMAS. Untuk menyediakan dan 



memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pasien dan masyarakat umum 

maka disediakan pusat layanan informasi. Namun pusat layanan informasi tidak 

dijaga selama 24 jam oleh pegawai khusus (resepsionis), karena pada malam hari 

pusat layanan informasi hanya dijaga oleh petugas keamanan. Hal ini terkait 

dengan jam kerja bagi pegawai pemerintah (PNS) dimana jam kerjanya antara 

pukul 07.00 sampai pukul 15.00, selebihnya pusat layanan informasi hanya dijaga 

oleh petugas keamanan menjadikan pasien dan masyarakat umum terbatas dalam 

menerima informasi terkait dengan apa yang mereka butuhkan terutama pada 

malam hari. 

Ditinjau dari fasilitas penunjang, Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran 

Kabupaten Semarang didukung oleh poliklinik umum bagi pasien rawat jalan, 

tetapi dengan keterbatasan tempat duduk pada ruang tunggu maka pada jam-jam 

sibuk antara jam 9 – 12 siang poliklinik dipadati oleh pasien. Banyaknya pasien 

pada ruang tunggu tidak diimbangi dengan jumlah tempat duduk yang memadai 

sehingga ada pasien yang terpaksa menunggu sambil berdiri. Dengan keadaan 

seperti itu menjadikan pasien merasa kurang nyaman dalam menerima pelayanan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

 Setelah dilakukan pembahasan secara bertahap dalam bab sebelumnya, 

terutama dalam membuktikan ada tidaknya pengaruh antara strategi pemasaran 

pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen (studi empiris pada RSUD Ungaran 

Kabupaten Semarang), maka dalam bab ini akan dapat ditarik kesimpulan dari 

uraian sebelumnya untuk merumuskan saran-saran yang dapat diajukan sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten 

Semarang. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara differensiasi kompetitif terhadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa RSUD Ungaran dengan 

persentase sebesar 0,1%. Sedangkan sisanya (100% - 0,1% = 99,9%) 

dipengaruhi variabel lain. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara mengelola kualitas jasa terhadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa RSUD Ungaran dengan 

persentase sebesar 0,16%. Sedangkan sisanya (100% - 0,16% = 99,8%) 

dipengaruhi variabel lain. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara mengelola produktivitas jasa 

terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa RSUD Ungaran 



dengan persentase sebesar 0,06%. Sedangkan sisanya (100% - 25,8% = 

99,94%) dipengaruhi variabel lain. 

4. Ada pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran pelayanan jasa 

terhadap kepuasan konsumen dengan persentase pengaruh sebesar 46,9%. 

Sedangkan sisanya (100% - 46,9% = 53,1%) dipengaruhi variabel lain di 

luar model. 

5. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

rawat inap pada RSUD Ungaran adalah kualitas jasa yaitu sebesar 0,1% 

yang berarti bahwa kualitas jasa sudah memenuhi harapan pasien rawat 

inap. Sedangkan yang paling tidak berpengaruh terhadap kepusan 

konsumen rawat inap adalah produktivitas jasa yaitu sebesar 0,06% yang 

berarti konsumen masih merasa bahwa produktivitas jasa yang diberikan 

RSUD Ungaran masih kurang dari harapan konsumen. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran kepada RSUD 

Ungaran dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen, sebagai berikut : 

1. RSUD Ungaran harus lebih berorientasi untuk kepuasan konsumen dengan 

cara memberikan pelayanan secara baik, ramah, lebih perhatian dan 

cekatan (cepat tanggap) , selain untuk memberikan perawatan untuk 

kesehatan konsumen. Memperhatikan dan menjaga lingkungan interior 

dan eksterior rumah sakit dengan bersih dan teratur. 



2. RSUD Ungaran hendaknya memberikan kualitas jasa pelayanan yang 

lebih baik kepada pengguna jasa dengan cara mengidentifikasi dan 

membuat urutan peringkat dari dimensi kualitas jasa secara spesifik;  

3. Meningkatkan produktivitas konsumen dengan bekerja lebih keras dan 

lebih terampil dalam melayani konsumen. Menambah peralatan medis 

guna mendukung tersedianya pelayanan kesehatan secara lengkap. 

Pengelola rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelatihan berkala 

untuk para karyawan dan petugas medis untuk memberikan pelayanan 

yang maksimal. 

4. Kepuasan konsumen merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu 

usaha, hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen organisasi dapat 

mengingkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar 

yang lebih luas. 
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