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ABSTRAKSI 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam kualitas 
pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 
berpengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD Tugurejo Semarang dan 
menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien 
rawat inap di RSUD Tugurejo Semarang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap di RSUD Tugurejo 
Semarang. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden dengan menggunakan 
teknik Non-Probability Sampling dengan pendekatan Accidental sampling, yaitu 
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu 
dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang cocok. Berdasarkan analisis 
data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variabelnya 
bersifat reliabel. Pada pengujian asumsi klasik, model regresi bebas multikolonieritas, 
tidak terjadi heteroskedastisitas, dan berdistribusi normal. Urutan secara individu dari 
masing-masing variabel yang paling berpengaruh adalah variabel tangible dan 
reliability, emphaty, responsiveness,dan assurance. RSUD Tugurejo Semarang perlu 
mempertahankan elemen-elemen yang sudah dinilai baik oleh konsumen serta perlu 
memperbaiki hal-hal yang masih kurang. 
 
Kata-kata kunci: kualitas layanan, tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty 
(kepedulian), kepuasan konsumen. 

 
Latar Belakang Masalah 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia karena 

dengan kesehatan yang prima maka seseorang akan dapat menjalankan aktivitasnya 

dengan baik. Melalui kesehatan yang baik dalam masyarakat maka diharapkan dapat 

tercapai suatu derajat kehidupan yang optimal. Terwujudnya suatu kondisi sehat 

merupakan harapan dari semua orang sehingga dalam upaya mewujudkan suatu 

kondisi sehat tersebut, maka harus dilakukan beberapa hal, salah satu diantaranya 

adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 



 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien untuk rawat inap 

adalah kualitas layanan rumah sakit. Unsur-unsur yang membentuk layanan 

berkualitas merupakan perpaduan dari kualitas manusia yang dicerminkan oleh 

perilaku atau sikap pribadi dalam berinteraksi dengan para pengguna dan ketrampilan 

atau keahlian yang merupakan penguasaan unsur-unsur teknik dan prosedur yang 

berkaitan dengan tugas pekerjaannya. Unsur-unsur dan komponen-komponen dasar 

dalam pelayanan sulit untuk diinventori, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan 

adalah berkaitan dengan proses, dimana produk yang dinikmati oleh pengguna berupa 

pengalaman (Sulastiyono, 2006 : 58). 

Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi database di 

RSUD Tugurejo Semarang : 

Tabel 1.1 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

 2005 2006 2007 2008 

Level 
kepuasan 

72,58 71,89 70,62 69,55 

Sumber : PT. SRI (Semester 1 tahun 2008) 

Ditambah dari data awal dari informan seorang tenaga medis RSUD Tugurejo, 

mengenai jumlah komplain yang masuk di kotak saran selalu  meningkat pertahun 10 

% untuk rawat inap karena pelayanan yang dilakukan oleh perawat di ruang rawat 

inap bekerjanya lamban disebabkan banyak perawat yang hamil, perawat terbatas, 

sehingga mereka sering sibuk dan melakukan kerja rangkap, dan perawat 

masihbekerja di luar kompetensinya. Dari jumlah data komplain yang ada dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 



 

 

 

 

Tabel 1.2 

Data Komplain RSUD Tugurejo 

Tahun 2006 – 2008 

 2006 2007 2008 

Januari 29 31 34 

Februari 30 24 31 

Maret 27 27 28 

April 31 34 29 

Mei 21 28 33 

Juni 24 30 37 

Juli 38 28 31 

Agustus 22 22 29 

September 27 25 31 

Oktober 11 37 35 

Nopember 23 29 32 

Desember 34 33 32 

Total 317 348 382 

Sumber : Rekam Medis RSUD Tugurejo Semarang. Juni tahun 2009 

Hal lain adalah adanya penurunan jumlah pelayanan rawat inap, terutama dari 

tahun 2007 ke tahun 2008 yang menurun drastis dari angka 2069 di tahun 2007 dan 

angka 1869 di tahun 2008, dan hal tersebut terlihat di tabel berikut ini : 



 

 

Tabel 1.3 

Tahun 2006 – 2008 

 2006 2007 2008 

Jumlah pasien 
masuk pertahun 

2047 2069 1869 

Sumber : Rekam Medis RSUD Tugurejo Semarang. Juni tahun 2009 

 

Berdasarkan latar belakang dan data-data tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengajukan  judul penelitian “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD Tugurejo Semarang”. 

 
 
Rumusan Masalah 

Dari data dan inforamasi diatas menunjukan bahwa jumlah pasien rawat inap 

di RSUD Tugurejo Semarang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan juga 

dilihat dari indeks kepuasan masyrakat terhadap kulitas layanan yang diberikan oleh 

RSUD Tugurejo Semarang juga mengalami penurunan. Bahkan jumlah keluhan 

pasien RSUD Tugurejo Semarang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 

mengalami peningkatan. Dengan indikasi permasalahan tersebut, maka dapat 

dirumuskan bagaimana cara meningkatkan kepuasan pasien rawat inap di RSUD 

Tugurejo Semarang. 

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman ( dalam Zulian Yamit, 2005 : 10-

11 ) dimensi kualitas adalah reliability (kehandalan), responsiveness (cepat tanggap), 

assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangible (fisik). 



Dengan kondisi diatas maka pertanyaan penelitian dapat diajukan sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh tangible terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

RSUD Tugurejo? 

2. Seberapa besar pengaruh reliability terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

RSUD Tugurejo? 

3. Seberapa besar pengaruh responsiveness terhadap kepuasan pasien rawat inap 

di RSUD Tugurejo? 

4. Seberapa besar pengaruh assurance terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

RSUD Tugurejo?	   

5. Seberapa besar pengaruh empathy terhadap kepuasan pasien rawat inap di 

RSUD Tugurejo? 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah   : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen 

3. Untuk menganalisis pengaruh responsiveness terhadap kepuasan 

konsumen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen. 

5. Untuk menganalisis pengaruh empathy terhadap kepuasan konsumen. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi rumah sakit untuk perbaikan 

kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan pasien, sehingga dapat 

menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur 

kebijaksanaan dimasa yang akan datang  

2. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat untuk bisa 

diimplementasikan secara empiris di lapangan. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu 

usaha, hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen organisasi dapat 

meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih 

luas. Menurut Schnaars 1991 dalam Tjiptono (2002:24), pada dasarnya tujuan dari 

suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas.  

Menurut Oliver (dalam Barnes, 2003:64) kepuasan adalah tanggapan 

pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya 

pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai ( Tjiptono dan Chandra, 

2005:195 ). Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler dkk, 2000:52). Sedangkan Tse dan Wilton (1988) dalam 

Lupiyoadi (2004:349) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. 



Karakteristik Jasa dan Pemasaran Jasa 

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan atas 

masalah yang dihadapi konsumen (Rambat Lupiyoadi, 2001). Rangkuti (2002: 26) 

menyebutkan bahwa jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat 

mata dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan menurut Kotler (2002:486) 

mendefisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Kualitas Layanan 

  Parasuraman,et.all dalam Lupiyoadi (2001) mengemukakan bahwa kualitas 

layanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antar kenyataan dan 

harapaan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Sedangkan 

menurut Kotler (dalam Subihaiani,2001) kualitas layanan merupakan suatu bentuk 

penilaian konsumen terhadapa tingkat layanan yang dipersepsikan (Perceived service) 

dengan tingkat pelayanan yang diharapakan (expected value). 

 Menurut Wyckof (dalam Wisnalmawati, 2005:155) kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dianggap buruk (Tjiptono, 2005:121). 



Dimensi Kualitas Layanan 

  Parasuraman (dalam Lupiyodi, 2001) telah mengembangkan suatu alat ukur 

kualitas yang disebut SERVQUAL (Service Quality) dimana terdapat dimensi 

SEVQUAL tersebut yaitu : 

1. Reliability (Keandalan) yaitu kemapuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

2. Responsiveness (ketanggapan) yaitu suatu kamauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan , dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

3. Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopananan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan pada 

perusahaan. 

4. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang 

diberikan kepada para pelangan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

5. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan saran dan 

prasaranan fisik serta keadaan lingkuna sekitarnya adalah bukti nyata dari 

palayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik 

(gedung, gudang dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan ( teknologi ) serta penampilan pegawainya. 

Hubungan Antar Variabel 

Hubungan Tangible dengan Kepuasan Konsumen 

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak 

bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari 



pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu 

kulitas pelayanan. 

Menurut Zeithaml. et al. 1985 (Aviliani dan Wilfridus, 1997: 10) wujud 

fisik (tangible) adalah kebutuhan pelanggan yang berfokus pada fasilitas fisik 

seperti gedung dan ruangan, tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta penampilan 

karyawan. 

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Bukti fisik / tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

Hubungan Reliability dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut parasuraman, dkk. (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006 : 

182) berpendapat kehandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan seusai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan 

mencerminkan kredibilitas perusahaan. Menurut Zeithaml. et al. 1985 (Aviliani dan 

Wilfridus 1997 : 10) kehandalan (reliability) adalah pemenuhan janji pelayanan 

segera dan memuaskan dari perusahaan. 

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut : 

H2 = Kehandalan / reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen 

 



Hubungan Responsiveness dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut Parasuraman. Dkk. 1998 (lupiyoadi & Hamdani, 2006 : 182) 

daya tanggap (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Dan membiarkan konsumen menunggu 

merupakan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut : 

H3 = Daya tanggap / responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen 

Hubungan Assurance dengan Kepuasan Pelanggaan 

Menurut Parasuraman. Dkk. 1998 ( Lupiyoadi & Hamdani, 2006 : 182 ) 

yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuannya terhadap produk secara 

tepat, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan, ketrampilan dalam memberikan 

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau pun keraguan. Pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan.   

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut : 

H4 = Jaminan / Assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen  

Hubungan Emphaty dengan Kepuasan Pelanggan 

Menurut Parasuraman. Dkk. 1998 dalam Lupiyoadi dan Hamdani 

(2006:182), empati (emphaty) yaitu perhatian dengan memberikan sikap yang 



tulus dan berifat individual atau pribadi yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan 

karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha perusahaan untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan.  

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut : 

H5 = Emphaty / kepedulian berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen 

Kerangka Pemikiran 

 Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian 

ini, maka disusunlah kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 

Gambar  
Kerangka Pemikiran 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

1) Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama 

peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dnegan mengenali berbagai 

variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau 

atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti 

(Ferdinand, 2006:26). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen 

adalah : kepuasan konsumen ( Y ) 

2) Variabel Independen 

 Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik  yang pengaruhnya positif maupun yang 

pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006:26). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah :  

 - Tangible        (X1) 

 -  Reliability  ( X2) 

 -  Responsiveness  ( X3) 

 -  Assurance (X4) 

 -  Emphaty  (X5)  

Populasi dan Sample 

Dalam penelitian ini populasi adalah pasien rawat inap di RSUD Tugurejo Semarang. 

Pengambilan sampel dengan teknik accidential sampling yaitu jumlah sampelnya 

ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian dan diambil sampelnya 

secara acak, Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka penghitungan 

jumlah sampel didasarkan pada rumus formula statistik dengan rumus yang 

digunakan adalah : 



Rao Purba (dalam Martanti 2006) mengatakan bahwa dalam menentukan besarnya 

sampel, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 n =   Z2 

         4 (Moe)2 

 Dimana : 

Z  =   tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian sampel 

Moe =  Margin of error, atau tingkat kesalahan maksimum yang             dapat 

di tolerir  

n =  besarnya sampel 

Alasan menggunakan rumus tersebut adalah karena jumlah populasi yang tidak 

diketahui secara pasti. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95 persen atau Z = 1,96 dan 

Moe = 10 persen (0,1). Maka jumlah penelitian ini sebagai berikut : 

   n =  (1,96)2    

    4(0,1)2   

    n =  96,04  

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh diatas , maka jumlah sampel yang 

diteliti adalah sebesar 96,04 responden. Untuk memudahkan penelitian maka peneliti 

mengambil sampel sebesar 100 responden. 

Analisis regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa RSUD Tugurejo Semarang. Model hubungan 

nilai pelanggan dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau 

persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2005:82) : 

Y =  b1  X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 +  b5 X5 + e 

 



Dimana : 

Y = Kepuasan Konsumen 

b1 = Koefisien regresi variabel X1 (tangible) 

b2 = Koefisien regresi variabel X2 (reliability) 

bз  = Koefisien regresi variabel X3 (responsiveness) 

b4  = Koefisien regresi variabel X4 (assurance) 

 b5  = Koefisien regresi variabel X5 (empathy) 

 X1  = Bukti fisik ( Tangible ) 

 X2  = Kehandalan ( Reliability ) 

X3 = Daya tanggap ( Responsiveness ) 

X4 = Jaminan ( Assurance ) 

X5 = Empati / kepedulian ( Empathy ) 

e   = error / variabel pengganggu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel dimensi-dimensi 

kualitas pelayanan secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepuasan 

konsumen. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS for Windows versi 16.0. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya 

dijelaskan pada Tabel 4.14 berikut ini. 

 



 

 

Tabel  

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .089 1.237  .072 .943   
tangible .314 .074 .321 4.222 .000 .833 1.200 

reliability .268 .067 .321 3.990 .000 .745 1.342 

responsiveness .176 .072 .171 2.452 .016 .992 1.008 

assurance .162 .079 .166 2.043 .044 .734 1.362 

1 

emphaty .162 .074 .192 2.190 .031 .627 1.594 
a. Dependent Variable: kepuasan pelanggan      

 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut : 

   Y = 0,321 X1 + 0,321 X2 + 0,171 X3 + 0,166  X4  + 0,192 X5   

Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan sebagai berikut : 

a. Koefisien regresi variabel bukti fisik (tangible) mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

b. Koefisien regresi variabel keandaan (reliability) mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

c. Koefisien regresi variabel daya tanggap (responsiveness) mempunyai arah positif 

dalam pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

d. Koefisien regresi variabel jaminan (assurance) mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

e. Koefisien regresi variabel kepedulian (emphaty) mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen . 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel bukti fisik (X1) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,321 (bertanda positif) terhadap kepuasan konsumen (Y) Hal 

ini berarti bahwa bukti fisik (X1) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen (Y). Dengan demikian Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa bukti 

fisik (X1) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y) dapat 

diterima. 

2. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel kehandalan (X2) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,321 (bertanda positif) terhadap kepuasan konsumen (Y) .Hal 

ini berarti bahwa kehandalan (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen (Y). Dengan demikian Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

kehandalan (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y) dapat 

diterima. 

3. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel daya tanggap (X3) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,171 (bertanda positif) terhadap kepuasan konsumen (Y) . 

Hal ini berarti bahwa daya tanggap (X3) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen (Y). Dengan demikian Hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa daya tanggap (X3) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

(Y) dapat diterima.          

4. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel jaminan (X4) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,166 (bertanda positif) terhadap kepuasan konsumen (Y). Hal 



ini berarti bahwa jaminan (X4) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen (Y). Dengan demikian Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa 

jaminan (X4) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y) dapat 

diterima. 

5. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel kepedulian (X5) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,192 (bertanda positif) terhadap kepuasan konsumen (Y). Hal 

ini berarti bahwa kepedulian (X5) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen (Y). Dengan demikian Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa 

kepedulian (X5) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y) dapat 

diterima. 

6. Nilai Adjusted R square diperoleh sebesar 0,522. Hal ini berarti bahwa 52,2% 

kepuasan konsumen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bukti fisik (X1), 

kehandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan kepedulian (X5). 

Sedangkan 47,8% dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain seperti tarif yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.   

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan 

keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang 

akan datang. Adapun keterbatasan dalam penenelitian ini adalah hanya 

memfokuskan pada reliability (kehandalan), responsiveness (cepat tanggap), 

assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangible (fisik). Sedangkan seluruh 

variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen kepuasan 

konsumen sebesar 52,2% . Dan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain selain seperti variabel tarif yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

	  



 

Saran Untuk Perusahaan 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, berikut adalah 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan : 

1. Dalam kaitannya dengan bukti fisik, RSUD Tugurejo Semarang perlu 

meningkatkan fasilitas, yaitu dapat dilakukan dengan memperbaiki fasilitas-

fasilitas yang ada RSUD Tugurejo, seperti tersedianya tempat parkir yang 

luas untuk keluarga pasien ataupun tamu yang akan berkunjung ke Rumah 

Sakit. Dan juga kebersihan lingkungan rumah sakit baik di dalam bangsal 

maupun sarana pendukung sperti taman, raung tunggu dan ruangan-ruangan 

lainnya. 

2. Kehandalan karyawan dalam melayani pasien perlu ditingkatkan lagi dengan 

lebih memperpendek prosedur pengurusan pasien apabila ingin rawat inap di 

RSUD Tugurejo. RSUD Tugurejo juga harus meningkatkan ketepatan janji 

kepada pasien, misalnya dengan tidak mengulur-ulur waktu pemberitahuan 

diagnosa penyakit yang dialami pasien sehingga pasien tidak perlu menuggu 

lama untuk mengetahui hasilnya. 

3. Dokter dan Perawat di RSUD Tugurejo Semarang harus cepat tanggap 

terhadap keinginan pasien yaitu dengan menambah perawat yang menjaga di 

setiap bangsal yang dianggap masih kurang dan belum dapat melayani 

seluruh pasien, sehingga ketika pasien membutuhkan bantuan bisa ditangani 

secepat mungkin, tanpa harus menunggu lama 

Saran Untuk Penelitian Mendatang 

Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk meneliti tempat-tempat lain yang 

mungkin mengalami permaslahan yang hampir sama dengan RSUD Tugurejo 



Semarang. Dengan mengambil contoh Rumah Sakit yang berbeda maka permasalahan 

yang dialami dalam mempengruhi kepuasan kosumen terntu juga berbeda, sehingga 

variabel yang mempengaruhi kepuasan konsumen juga berbeda. Hal ini dapat 

dijadikan pembanding sekaligus melengkapi penelitian ini. Untuk penelitian yang 

akan datang disarankan untuk menambah variabel independen lainnya selain 

reliability (kehandalan), responsiveness (cepat tanggap), assurance (jaminan), 

empathy 
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