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Lampiran 2. 
 

BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ( LP3A ) 

TUGAS AKHIR PERIODE 138/60 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 

Hari : Jumat 

Tanggal : 21 April 2017 

Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 

Tempat : Ruang C201, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, 

Universitas Diponegoro – Semarang 

Dilaksanakan oleh : 

Nama : Abidatul Chamidah 

NIM : 21020113130079 

Judul : Redesain Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Tipe B  

  Kota Pekalongan 

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

Dosen Pembimbing I : Ir. Hermin Werdinngsih, MT 

Dosen Pembimbing II : Prof. Ir. Edy Dharmawan, M.Eng 

Dosen Penguji I : Sukawi, ST, MT 

 

A.  PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) 

dengan judul Redesain Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Tipe B Kota Pekalongan ini dimulai 

pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Ibu Ir. Hermin Werdinngsih, MT serta Bapak Sukawi, ST, MT. 

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai 

berikut : 

 

a. Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) 

b. Penjelasan Rumah Sakit Umum Daerah yang akan direncanakan 

c. Penjelasan konsep desain 

d. Penjelasan kebutuhan ruang dan tapak 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

Lampiran 3. 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  :Ovi                                                                                                                          
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD  RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
3. Di kota mana anda pernah dirawat? Padang                                                                          
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 



 
 

 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Pipit                                                                                                                          
Kota asal : Brebes                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                         
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 



 
 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Yudinta Putri                                                                                                                         
Kota asal : Bumiayu                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bumiayu                                                                        
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 



 
 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : A                                                                                                                         
Kota asal : Yogyakarta                                                                                                            
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? RS Sardjito                                                                        
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 



 
 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Muchammad Fairuz Ali Nabil                                                                                                                      
Kota asal : Purwokerto                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Purwokerto                                                                        
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  



 
 

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Oky                                                                                                                          
Kota asal : Magelang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Magelang                                                                        
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam  24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 



 
 

  
15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Asri Auliana A                                                                                                                        
Kota asal : Banjarnegara                                                                                                            
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Banjarnegara      
                                                                  

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 



 
 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Nadira                                                                                                                         
Kota asal : Kebumen                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Gombong, Kebumen     
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Fany                                                                                                                          
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Aru Sari Asmoro                                                                                                                        
Kota asal : Boyolali                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Surakarta (Solo)                                                                
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II       Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ilham Ardi                                                                                                                         
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekanbaru                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Nike Tilamsari Hutoyo                                                                                                                       
Kota asal : Ngawi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Solo                                                                  
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Dara Hartanti Widyandini                                                                                                                       
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Van                                                                                                                          
Kota asal : Batang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Batanng                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Dewi A                                                                                                                         
Kota asal : Bekasi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

  Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Panogu                                                                                                                         
Kota asal : Medan                                                                                                             
   

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat?         
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I   VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 



 
 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Putri Anjar                                                                                                                         
Kota asal : Bekasi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bekasi       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 



 
 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Desi                                                                                                                          
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II   Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 



 
 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Aris Budi Aryanto                                                                                                                        
Kota asal : Lampung                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 



 
 

memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Natasya Ayu                                                                                                                         
Kota asal : Brebes                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Yogyakarta                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 



 
 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Rosita Meinita                                                                                                                        
Kota asal : Rembang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD   RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Rembang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 



 
 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Devika                                                                                                                         
Kota asal : Batang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Batang       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Icha                                                                                                                          
Kota asal : Serang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Serang       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak  

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 



 
 

yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Fajri Hidayah                                                                                                                         
Kota asal : Brebes                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Brebes                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : M                                                                                                                          
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta, Cirebon                                                                
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Rilo Aji Pambudi                                                                                                                        
Kota asal : Klaten                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Klaten       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III   Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 



 
 

yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Azahranisa Puspasari                                                                                                                       
Kota asal : Tangerang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Tangerang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Dwi Hudoyo                                                                                                                         
Kota asal : Bogor                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 



 
 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 
 
 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Iqbal                                                                                                                          
Kota asal : Depok                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya  Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 



 
 

Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 
 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Qausar Ohara                                                                                                                        
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
Ya Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 



 
 

menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Wulandari Gilang Merapi                                                                                                                       
Kota asal : Klaten                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Klaten       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 



 
 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ahmad Fathoni                                                                                                                        
Kota asal : Pati                                                                                                              
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pati                                                                  
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 



 
 

menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Nurmila Karimah                                                                                                                        
Kota asal : Jepara                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jepara dan Kudus                                                                
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Syifa                                                                                                                          
Kota asal : Depok                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I   VIP   VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya  Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Putri Syifa Salsabila                                                                                                                        
Kota asal : Banjarmasin                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Banjarmasin      
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 



 
 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Maria Carolina                                                                                                                        
Kota asal : Lampung Timur                                                                                                            
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam    RS Swasta Kristen / Katholik       Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Kota Metro                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 



 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Rn                                                                                                                          
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 



 
 

 
5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III           Kelas II  Kelas I    VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Firda Amalia                                                                                                                         
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta, Singapore, Malaysia    
                                                           

 



 
 

4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ghazian                                                                                                                         
Kota asal : Balikpapan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Balikpapan, Jakarta, Bali                                                               



 
 

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Amalia                                                                                                                         
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 



 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Yulia Annisa                                                                                                                         
Kota asal : Bekasi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 



 
 

 
3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jogja, Bekasi      

                                                           
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Togi Haidat                                                                                                                         
Kota asal : Bandung                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 



 
 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bandung                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Kiki                                                                                                                           
Kota asal : Bontang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 



 
 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bontang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak  

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Felisha                                                                                                                         
Kota asal : Jatim                                                                                                              
  



 
 

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pacitan, Jatim      
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

 < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 



 
 

Nama  : Rosses                                                                                                                         
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 



 
 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Gupita Permata Agni                                                                                                                       
Kota asal : Tegal                                                                                                              
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Tegal       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 



 
 

inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Eta                                                                                                                          
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam      > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I   VIP    VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 



 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Alfanadi Agung Setiyawan                                                                                                                       
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 



 
 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Pingka                                                                                                                         
Kota asal : Brebes                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Tegal                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 



 
 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Mochammad                                                                                                                         
Kota asal : Jogja                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jogja, Jakarta, Singapore, Jepang                                                              
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 
Kelas III  Kelas II  Kelas I       VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 



 
 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Isvi Diena Mumtaza                                                                                                                        
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 
 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam       RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jepara       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 



 
 

  
15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Muhammad Achlan                                                                                                                        
Kota asal : Riau                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
Ya Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 



 
 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ayu                                                                                                                          
Kota asal : Depok                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Depok, Jaktim      
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat?  
Kelas III  Kelas II  Kelas I      VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Annisa                                                                                                                         
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : As                                                                                                                          
Kota asal : Bekasi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bekasi       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III          Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 



 
 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Shintya Dwipuspa Rani                                                                                                                       
Kota asal : Balikpapan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Yogyakarta                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 



 
 

riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Gentur                                                                                                                         
Kota asal : Kebumen                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Kebumen                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 



 
 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Adrian                                                                                                                         
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 



 
 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Maulina Rizka                                                                                                                        
Kota asal : Rembang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 



 
 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Qabila                                                                                                                         
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 
 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 



 
 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

   Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Raudhah Utami                                                                                                                        
Kota asal : Rembang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Yogyakarta                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III  Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
Ya  Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 



 
 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Arifah                                                                                                                          
Kota asal : Tangerang Selatan                                                                                                            
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Tangerang Selatan     
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Aska Winarta Putra                                                                                                                        
Kota asal : Klaten                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Klaten       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III            Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 



 
 

yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Diyah                                                                                                                          
Kota asal : Ungaran                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Ungaran                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III        Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Yoyok                                                                                                                         
Kota asal : Jogjakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik   Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bekasi       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 



 
 

yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Tri                                                                                                                          
Kota asal : Wonogiri                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Wonogiri                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II   Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Adinda Maya                                                                                                                         
Kota asal : Jakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik    Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III           Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 



 
 

menderita penyakit berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Nur Fatin Zuhriawati                                                                                                                        
Kota asal : Lampung                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Metro       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 



 
 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Virzi                                                                                                                          
Kota asal : Yogyakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik    Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Biak, Papua                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III             Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 



 
 

menderita penyakit yang sama dengan anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Annisa Herawati                                                                                                                        
Kota asal : Sukoharjo                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Surakarta                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III              Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 



 
 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Budi Setyawan                                                                                                                        
Kota asal : Pati                                                                                                              
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III        Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 



 
 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ilma                                                                                                                          
Kota asal : Bandung                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam     RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bandung                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III         Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Oktavian Yudo Anggoro                                                                                                                       
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III   Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Putra Panjaitan                                                                                                                        
Kota asal : Medan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Abid                                                                                                                          
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam     RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III        Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Muhammad Dicky Hasana                                                                                                                       
Kota asal : Yogyakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bantul                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Sandy                                                                                                                         
Kota asal : Depok                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik    Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta Selatan                                                                
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
 

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Wanita                                                                                                                         
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik   Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 
 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
 

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Hanggoro Kharism                                                                                                                        
Kota asal : Bantul                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Yogyakarta                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 



 
 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Dewi Riyanti                                                                                                                         
Kota asal : Batang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Batang       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 



 
 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Sertu Widdhi Laksono                                                                                                                       
Kota asal : Jakarta Timur                                                                                                            
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik   Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta Timur      
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 



 
 

 
5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Laela Khanasah                                                                                                                        
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan      
                                                           

 



 
 

4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III          Kelas II  Kelas I   VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Dwi Sari Ningsih                                                                                                                        
Kota asal : Jambi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Muara Bungo      



 
 

                                                           
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III          Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : RA                                                                                                                          
Kota asal : Jakarta                                                                                                              
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 



 
 

 
3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jakarta Selatan                                                                
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Azaria Eda Pradana                                                                                                                        
Kota asal : Semarang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 



 
 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

 < 24 jam 24 jam - 48 jam   > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Yasmin Rachaman Noor                                                                                                                       
Kota asal : Bogor                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 



 
 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Solo                                                                  
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I   VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Retno                                                                                                                          
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 



 
 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Kartasura, Kab. Sukoharjo                                                               
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam   >48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III       Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Nate                                                                                                                          
Kota asal : Bekasi                                                                                                             
  



 
 

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam   RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Semarang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : SR                                                                                                                          



 
 

Kota asal : Kudus                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam  RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Kudus                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III     Kelas II  Kelas I  VIP   VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 



 
 

Nama  : Dwi                                                                                                                          
Kota asal : Purwokerto                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Purwokerto                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 



 
 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Mahendra                                                                                                                         
Kota asal : Pati                                                                                                              
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik  Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pati                                                                  
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I   VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 



 
 

inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Sardy                                                                                                                          
Kota asal : Bogor                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bogor       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 



 
 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Fauzan Kurniawan                                                                                                                        
Kota asal : Yogyakarta                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam    RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Tangerang                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 



 
 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Ahong Gonggota                                                                                                                        
Kota asal : Tangerang                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 



 
 

  
15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 

pilih? 
Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 

 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : ARINA                                                                                                                         
Kota asal : Pekanbaru                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Sragen       
                                                           

 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 



 
 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Indra Lesmana                                                                                                                        
Kota asal : Purwokerto                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Purwokerto                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Rai                                                                                                                          
Kota asal : Bandung                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Bandung                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 



 
 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Noor Baiti                                                                                                                         
Kota asal : Pekalongan                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam    RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Pekalongan                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I    VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 



 
 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Aminah                                                                                                                         
Kota asal : Mojokerto                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Mojokerto                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I   VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 



 
 

riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 
Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 

Analisa Kenyamanan Pasien Rawat Inap 
 

Nama  : Rieny Fadhilah                                                                                                                        
Kota asal : Jambi                                                                                                             
  

1. Apakah anda pernah menjadi salah satu pasien di rawat inap? 

 Ya   Tidak 

2. Di Rumah Sakit mana anda pernah di rawat? 

 RSUD RS Swasta Islam      RS Swasta Kristen / Katholik     Lain-lain 
 

3. Di kota mana anda pernah dirawat? Jambi                                                                 
 
4. Berapa lama anda menjadi pasien rawat inap? 

        < 24 jam 24 jam - 48 jam  > 48 jam 
 

5. Di kelas berapa anda dirawat? 

Kelas III      Kelas II  Kelas I  VIP  VVIP 

6. Apakah teman sekamar/sebangsal anda menderita penyakit yang berbeda dari      anda? 

 Ya   Tidak 

7. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit yang sama dengan anda? 

 Ya   Tidak 

8. Apakah anda bisa merasa lebih nyaman jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien yang 
menderita penyakit berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

9. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang sama seperti anda? 

 Ya   Tidak 

10. Apakah anda bisa merasa lebih bersyukur jika dirawat di kamar/di bangsal dengan pasien lain 
yang menderita penyakit yang berbeda dari anda? 

 Ya   Tidak 

11. Apakah anda merasa khawatir jika tertular penyakit pasien sekamar/sebangsal yang memiliki 
penyakit lain yang lebih serius? 

 Ya   Tidak 

12. Apaka anda lebih menginginkan satu kamar /  satu bangsal dengan pasien lain yang 
memiliki  riwayat penyakit  yang sama? 

 Ya   Tidak 



 
 

13. Apakah anda lebih menginginkan satu kamar / satu bangsal dengan pasien lain yang memiliki 
riwayat penyakit yang berbeda-beda? 

 Ya   Tidak 

14. Menurut anda, manakah kondisi psikis pasien yang lebih baik? 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang sama 

Sekamar / sebangsal dengan pasien lain yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda 
  

15. Jadi, jika ditawarkan sebuah pilihan menginap dirawat inap, rawat inap manakah yang anda 
pilih? 

Rawat Inap umum yang hanya memiliki perbedaan kelas (Kelas I, II, II, VIP, VVIP) 
 

Rawat Inap yang bangsal nya dibedakan berdasarkan jenis penyakit nya (ex: bangsal rawat 
inap khusus penyakit dalam, bangsal rawat inap khusus penyakit jantung, dll) 


