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1. Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober 2010

A. Manfaat Penelitian

1. Bagi manajemen RSUD Kota Bau-Bau

a. Memberikan  masukan  tentang  persepsi  pasien  tentang 

mutu  pelayanan  rawat  inap  yang  meliputi  kompetensi 

teknik  petugas,  akses  terhadap  pelayanan,  efektifitas, 

kenyamanan pelayanan, keamanan pelayanan, hubungan 

antarmanusia, kelangsungan pelayanan, ketepatan waktu 

terhadap  pengaruhnya  kepada  loyalitas  pasien  di  unit 

rawat inap RSUD Kota Bau-Bau.

b. Memberikan masukan tentang faktor mana saja dari mutu 

pelayanaan  yang  paling  berpengaruh  terhadap  loyalitas 

pasien di unit rawat inap RSUD Kota Bau-Bau

2. Bagi Akademik

a. Menambah  jumlah  referensi  tentang  kajian  mutu  dan 

loyalitas  pasien  pada  akhirnya  dapat  berguna  untuk 

pengembangan ilmu khususnya di bidang ARS

b. Memberikan  masukan  kepada  peneliti  berikutnya 

khususnya persepsi pasien tentang mutu pelayanan rawat 

inap  terhadap  pengaruhnya  kepada  loyalitas  pasien  di 

RSUD Kota Bau-Bau

3. Bagi Peneliti
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Menambah  wawasan  dan  pengetahuan  tentang  persepsi 

tentang mutu  pelayanan rawat  inap terhadap pengaruhnya 

kepada loyalitas pasien di RSUD Kota Bau-Bau.

B. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian  lain  yang mirip  dengan penelitian  ini  dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Keaslian Penelitian
No Nama 

Peneliti
Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1
Widyo 
Kunto 
(2003)

Analisis hubungan 
persepsi pasien 
terhadap mutu 
pelayanan dengan 
minat 
pemanfaatan 
ulang pelayanan 
unit rawat inap di 
RS Kusta Kelet 
Jepara

V. Bebas
-Responsibility
-Responsiveness
-Assurance
-Tangible
-Emphaty

V. Terikat
-Minat pemanfaatan 
ulang

Adanya  hubungan  antara 
persepsi  pasien  terhadap 
minat  pemanfaatan  ulang 
dimana  didapatkan  bahwa 
semakin  tinggi  kepuasan 
pasien  terhadap  layanan 
maka  semakin  tinggi  pula 
minat  untuk  pemanfaatan 
ulang.

2
Munaryo 
(2008)

Analisis pengaruh 
persepsi mutu 
pelayanan rawat 
inap terhadap 
minat 
pemanfaatan 
ulang di RSUD 
Brebes

V. Bebas
-Dokter
-Keperawatan
-Sarana
-Lingkungan

V. Terikat
-Minat pemanfaatan 
ulang

Ada pengaruh antara variabel 
dokter,  keperawatan,  sarana 
dan  lingkungan  terhadap 
minat pemanfaatan ulang.

3

Marwan 
(2010) 
rencana 

penelitian 
saat ini 

Analisis pengaruh 
persepsi mutu 
pelayanan rawat 
inap terhadap 
loyalitas pasien

V. Bebas
-Kompetensi teknik
-Akses kepelayanan
-Efektifitas pelayanan
-Kenyamanan pelayanan
-Keamanan
-Hubungan antarmanusia
-Kelangsungan pelayanan
-Ketepatan waktu

V. Terikat
-Loyalitas pasien rawat 
inap

Ada pengaruh antara variabel 
kompetensi  teknik,  akses, 
efektifitas,  kenyamanan  dan, 
keamanan.


