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KATA PENGANTAR 
 

 
Dengan memanjatkan puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Akhir Penelitian Indeks 

Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa 

Timur”, telah selesai.  

 

Dalam Laporan Akhir ini tersaji hasil survei secara keseluruhan yang 

melibatkan penilaian kepuasan (IKM) di 17 unit layanan utama di lingkungan RSU 

Haji, terhadap 14 unsur penilaian kepuasan yang menjadi parameter penilaian 

kepuasan.   

 

Berdasarkan hasil survei dan hasil analisis nilai IKM, didapatkan nilai IKM institusi 

RSU Haji semester I tahun 2019 adalah senilai 81,05. Nilai ini apabila merujuk pada 

standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang 

berada pada rentang 76,61 – 88,30. Sementara nilai IKM untuk tiap 17 unit layanan 

utama di lingkungan RSU Haji, terhadap 14 unsur penilaian kepuasan yang menjadi 

parameter penilaian kepuasan, dengan hasil sebagai berikut :  

1. Nilai IKM untuk instalasi bedah sentral adalah senilai 80,46. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

2. Nilai IKM untuk instalasi gigi dan mulut adalah senilai 80,94. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

3. Nilai IKM untuk instalasi rawat jalan adalah senilai 80,14. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

4. Nilai IKM untuk instalasi rawat inap adalah senilai 81,12. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

5. Nilai IKM untuk instalasi gawat darurat adalah senilai 80,82. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

6. Nilai IKM untuk instalasi farmasi adalah senilai 80,73. Nilai ini apabila merujuk 

pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

7. Nilai IKM untuk instalasi graha nur afiah adalah senilai 83,39. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 
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8. Nilai IKM untuk instalasi rehab medik adalah senilai 81,02. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

9. Nilai IKM untuk instalasi patologi klinik adalah senilai 80,92. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

10. Nilai IKM untuk instalasi patologi anatomi adalah senilai 80,12. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

11. Nilai IKM untuk instalasi radiologi adalah senilai 80,53. Nilai ini apabila merujuk 

pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

12. Nilai IKM untuk instalasi kerjasama adalah senilai 80,95. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

13. Nilai IKM untuk instalasi ICU adalah senilai 80,18. Nilai ini apabila merujuk pada 

standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai 

yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

14. Nilai IKM untuk instalasi hemodialisa adalah senilai 83,44. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

15. nilai IKM untuk seksi rekam medik adalah senilai 80,03. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

16. Nilai IKM untuk poli kosmetik medik adalah senilai 82,87. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

17. Nilai IKM untuk ruang bersalin (VK bersalin) adalah senilai 80,22. Nilai ini 

apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai 

B (Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

 
Kegiatan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di 

RSU Haji Surabaya ini merupakan bentuk partisipatif dari manajemen RSU Haji 

untuk selalu berkomitmen secara kontinyu berusaha menaikkan layanannya 

khususnya layanan di bidang medis dan penunjang medis, sekaligus sebagai amanat 

dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pemerintah menghimbau agar instansi 

pemerintah dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan/ 

kepentingan masyarakat pengguna pelayanan. 

 

Akhir kata tim penyusun mengucapkan terima kasih pada segenap pihak yang 

telah membantu dalam kegiatan penyusunan Laporan Akhir Penelitian Indeks 

Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa 

Timur ini, dan mohon bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang berhubungan 

dengan keterlaksanaan kegiatan penelitian ini agar kegiatan penelitian ini dapat 

terlaksana dengan baik dan terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. 

 

 

Surabaya, Juni 2019 

Tim Penyusun 
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BAB  1  PENDAHULUAN   
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi  dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publil dituntut untuk memenuhi 

harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.  Pelayanan publik yang dilakukan 

oleh aparatur pemerintah saat inidiras akan belum memenuhi harapan masyarakat. 

Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 

media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani 

memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat 

menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. 

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang padat karya, padat 

modal, dan padat teknologi, serta mempunyai peranan melaksanakan kesehatan 

paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, 

serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. 

Rumah Sakit mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti: 

Pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan 

rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, juga sebagai penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengembangan. 

Dalam proses perjalanan dan pengembangannya, penyelenggaraan pelayanan 

Rumah Sakit, terutama untuk Rumah Sakit Pemerintah, telah mengalami beberapa 

kali perubahan.  Perubahan tersebut terutama terjadi sejak tahun 1993 pada saat 

pemerintah secara intensif melakukan penataan lembaga Negara. Penataan ini 

umumnya menyangkut perubahan dan penyempurnaan organisasi kelembagaan 

termasuk manajemen keuangannya. Perubahan bentuk kelembagaan ini pada tingkat 

tertentu juga akan mempengaruhi tingkat dan mutu pelayanan dari Rumah Sakit. Hal 

ini merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi perubahan 

lingkungan organisasi. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting lembaga 

pemerintah disamping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan 
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aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam 

konteks hubungan Principal-Agent. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, lembaga 

pemerintah selanjutnya melakukan proses pengaturan alokasi sumberdaya publik 

dengan cara menyeimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran untuk 

memaksimalisasi penyediaan kebutuhan pelayanan kolektif. 

Menurut  Holzer  &  Callahan (1998),  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  

efisien  dapat  dilihat pula berdasarkan aspek-aspek  yang  meliputi  kualitas 

manajemen, sumber daya, teknologi, dan kerja sama. Penyelenggaraan  pelayanan 

publik  tidak  hanya  ditentukan  oleh  adanya sumber  daya,  seperti  finansial,  

jumlah pegawai,  dan  sebagainya,  melainkan  lebih ditentukan  oleh  adanya  

perpaduan penerapan  manajemen  pelayanan  yang berorientasi  pada  kualitas  

layanan  dengan memfokuskan  pada  pengembangan  sumber daya  manusia  yang  

andal  di  lingkungan organisasi.  Pelayanan  yang  berkualitas tidak akan meningkat 

manakala organisasi tidak mengadopsi perkembangan teknologi informasi yang 

terbukti mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan.  Akuntailitas organisasi 

dalam penyelenggaraan palayanan publik juga harus dibangun melalui pengembangan 

iklim kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat sehingga pelayanan publik 

yang dihasilkan  benar-benar  mampu memenuhi nilai-nilai atau norma yang tengah 

berkembang  dalam  masyarakat.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik senantiasa memperhatikan dinamika sosial yang  

berkembang  dalam masyarakat mengingat organisasi tidak beroperasi dalam ruang 

hampa.  

Pelayanan publik  yang berkualitas juga dapat dilihat dari seberapa besar 

dimensi kualitas pelayanan, seperti reliability, responsivity, assurance, tangibility dan 

emphaty dapat diwujudkan oleh organisasi pelayanan  (Zeithaml,  Parasuraman  &  

Berry, 1990).  Penyelenggaraan pelayanan publik, dengan demikian, berupaya untuk 

mendekatkan  jarak yang ada antara organisasi  pemerintah  dengan  harapan  dan 

keinginan masyarakat. 

Pelayanan publik sebenarnya merupakan produk dari organisasi pemeritah 

dimana dalam penggunaannya, pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2009, yang dimaksud 

dengan pelayanan publik adalah “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi 

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam 

penjelasannya yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu lembaga 
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dan korporasi yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan publik dengan 

menggunakan anggaran Negara. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik 

adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan 

mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik 

sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka 

dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang 

seragam sebagimana diatur didalam pedoman ini. 

Hasil akhir yang diharapkan dari penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi 

pemerintah adalah terciptanya kepuasan masyarakat (sebagai : 

user/customer/pengguna pelayanan). Pada tataran ini, kepuasan masyarakat 

merupakan keseimbangan antara tuntutan/kebutuhan masyarakat akan suatu 

kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang senyatanya dapat diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diketahui 

melalui berbagai cara, diantaranya dengan melakukanSurvei Kepuasan Masyarakat 

(SKM). 

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pemerintah menghimbau agar 

instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan/kepentingan masyarakat pengguna pelayanan. 

Khusus untuk Rumah Sakit Umum Haji Surabaya (RSU Haji Surabaya), 

peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus dipandang sangat urgen 

untuk dilakukan, mengingat RSU Haji Surabaya merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan sebagian urusan dibidang pelayanan 

kesehatan masyarakat Surabaya dan sekitarnya sebagai masyarakat yang  sangat 

pesat laju transformasinya (dalam banyak hal). Jenis masyarakat demikian 

berpeluang besar mengalami perubahan yang begitu cepat akan kualitas dan 

kuantitas kebutuhannya, termasuk di dalamnya kebutuhan akan pelayanan publik, 

yang diantaranya adalah pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh instansi swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu tingginya derajat 

responsibilitas RSU Haji Surabaya terhadap dinamika kebutuhan masyarakat menjadi 

sesuatu yang amat penting dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang 

berkualitas dan menciptakan kepuasan pelanggan untuk saat ini dan di masa 

mendatang. 
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RSU Haji Surabaya juga perlu responsif terhadap tuntutan pelayanan publik 

para pelanggannya menyangkut jenis, kualitas dan kuantitas pelayanan yang 

diharapkan oleh masyarakat baik yang sudah menjadi pelanggan maupun yang 

belum, meskipun selama ini RSU Haji Surabaya sudah berbenah dalam rangka 

peningkatan pelayanan yang lebih baik dengan menyediakan banyak jenis pelayanan 

banyak jenis perbaikan. 

Amanah peraturan perundangan menyebutkan bahwa institusi penyelenggara 

pelayanan publik diharapkan menghitung dan/atau melakukan pengukuran terhadap 

kepuasan masyarakat. Terkait hal tersebut, dipandang perlu melakukan“Penelitian 

Indeks Kepuasan Masyarakat RSU Haji Surabaya Semester I Tahun 2019”. 

 

1.2 Tujuan Kegiatan   

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik. Secara lebih terperinci tujuan survei IKM adalah sebagai berikut :  

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan publik 

(9 unsur sesuai dengan amanat KepmenPAN-RB dan 5 unsur menyesuaikan 

dengan kondisi internal RS Haji), sesuai dengan pedoman pada KepmenPAN-RB 

Nomor 14 tahun 2017 tentang “Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik”. 

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong 

pelanggan cenderung puas atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RSU 

Haji Surabaya dan faktor-faktor yang mendorong pelanggan cenderung tidak 

puas atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RSU Haji Surabaya. 

3. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan jenis dan kualitas pelayanan yang 

diharapkan masyarakat, baik masyarakat yang selama ini menjadi pelanggan 

RSU Haji Surabaya maupun masyarakat yang belum menjadi pelanggan RSU 

Haji Surabaya. 

 

1.3 Manfaat Kegiatan  

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik. 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 
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3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah. 

 

1.4 Azas Kegiatan  

Survei kepuasan masyarakat ini terlaksana dengan memperhatikan beberapa 

azas dalam pelaksanaannya antara lain :  

1. Transparan  

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh 

seluruh masyarakat.  

2. Partisipatif  

Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta 

masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang 

sebenarnya. 

3. Akuntabel 

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada 

pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

4. Berkesinambungan  

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 

untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.  

5. Keadilan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna 

layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan 

lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.  

6. Netralitas 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 

 

1.5 Unsur Penilaian Kepuasan   

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat meliputi 9 unsur, dimana nantinya 

kesembilan unsur tersebut akan terjabar kedalam pertanyaan (kuisioner) yang akan 

ditanyakan kepada masyarakat pengunjung layanan kesehatan di lingkungan RS Haji 

Surabaya, baik pengunjung/ pasien di rawat jalan (IRJA), rawat inap (IRNA) maupun 

IGD. 
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1. Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.   

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan.   

3. Waktu Penyelesaian   

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.    

4. Biaya/Tarif  

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

6. Kompetensi Pelaksana     

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.   

7. Perilaku Pelaksana     

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.     

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

9. Sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana 

untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

 
Ke-9 unsur diatas merupakan amanat yang tertuang dalam permenPAN-RB 

nomor 14 Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya RSU Haji perlu untuk 

menambahkan 5 unsur sebagai pelengkap 9 unsur diatas, ketiga unsur tersebut 

antara lain : 
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1. Kenyamanan Lingkungan 

Kenyamanan lingkungan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia layanan dalam menjaga lingkungan sekitar lokasi pelayanan 

memberikan kesan yang baik bagi pengunjung.  

2. Kedisiplinan Petugas  

Kedisiplinan petugas adalah bagaimana bentuk komitmen yang ditunjukkan oleh 

petugas pelayanan untuk selalu berada pada pos-nya masing-masing pada saat 

jam pelayanan  

3. Keamanan Pelayanan  

Keamanan pelayanan adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan 

dalam memastikan kondisi didalam lingkungan tempat pelayanan kondusif dan 

aman. Hal ini juga termasuk keamanan secara fisik maupun psikis. 

4. Keadilan Mendapatkan Pelayanan  

Keadilan mendapatkan pelayanan adalah bentuk keadilan yang ditunjukkan oleh 

penyedia layanan untuk tidak membeda—bedakan dalam memberikan pelayanan 

dan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang datang ke unitnya.  

5. Kecepatan Pelayanan   

Kecepatan pelayanan adalah tinfakan untuk mensegerakan atau tindakan 

memprioritaskan yang ditunjukkan oleh pemberi layanan kepada masyarakat 

atas permintaan yang dilayangkan oleh masyarakat.  
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BAB  2  TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

2.1 Istilah dan Definisi 

Kepuasan pelanggan dan istilah lain seperti layanan pelanggan dan kualitas, 

secara luas digunakan tanpa indikasi yang jelas hubungan dan definisinya. Guna 

meminimalkan perbedaan arti dan asumsi maka disini akan dijelaskan definisi 

ataupun makna dari istilah-istilah tersebut sehingga dapat mengeksplorasi hubungan 

diantaranya.  

1. Pelanggan (customer) 

Pelanggan adalah seseorang yang membeli secara teratur dari penjual (Sykes, 

1984). Pelanggan dapat dimungkinkan berasal dari eksternal maupun internal. 

Pelanggan eksternal dipengaruhi oleh produk tetapi bukan anggota perusahaan 

yang memproduksi produk.  

Dalam setiap perusahaan ada banyak situasi di mana departemen dan orang 

memasok produk ke satu sama lain. Para penerima sering disebut pelanggan 

internal, meskipun fakta bahwa mereka tidak pelanggan dalam arti yang 

sesungguhnya (Juran dan Gryna, 1988). 

2. Produk (product) 

Sebuah produk adalah output dari sebuah proses, dapat terdiri dari barang dan 

jasa, di mana barang-hal fisik dan jasa tindakan yang akan bermanfaat bagi 

orang lain (Juran dan Gryna, 1988). Istilah produk, akan merujuk ke output dari 

proses yang merupakan kombinasi dari kedua barang fisik dan jasa. 

3. Kualitas (quality) 

Kualitas didefinisikan oleh Juran (Juran dan Gryna, 1988) sebagai fitur-fitur 

produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga memberikan kepuasan 

produk. Kualitas adalah penentuan pelanggan, bukan keputusan enginer, bukan 

pemasaran atau penentuan manajemen umum. Hal ini didasarkan pada 

pengalaman aktual pelanggan dengan produk, diukur terhadap kebutuhan nya - 

menyatakan atau tak tertulis, sadar atau hanya merasakan, secara teknis, 

operasional atau seluruhnya subjektif - dan selalu mewakili target yang bergerak 

dalam pasar yang kompetitif (Feigenbaum, 1983). 
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Kualitas sering digambarkan sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Kepuasan 

pelanggan di sisi lain dapat digambarkan sebagai kesesuaian dengan harapan. 

Kualitas dan kepuasan pelanggan dengan demikian dua sisi dari koin yang sama. 

Kualitas terdiri dari persyaratan yang diharapkan oleh pelanggan, seperti yang 

dirasakan oleh organisasi, dan semua upaya untuk memenuhi persyaratan ini. 

Kepuasan pelanggan di sisi lain cocok di antara kinerja yang dirasakan dan 

kinerja yang diharapkan dari produk, yang mewakili sisi pasar mata uang. 

Idealnya, kualitas dan kepuasan pelanggan harus identik, tetapi dalam 

praktiknya mereka mungkin berbeda. Jika persyaratan yang mereka harus 

sesuai, yang sama dengan harapan pelanggan, maka kualitas dan kepuasan 

pelanggan adalah pasti tidak sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. 

4. Layanan pelanggan (customer service) 

Layanan pelanggan dapat didefinisikan sebagai perbuatan, kinerja atau upaya, 

yang jika ditambahkan ke produk, meningkatkan nilai atau utilitas untuk 

pelanggan (Lovelock, 1988). Oleh karena itu, layanan pelanggan terdiri dari 

komponen-komponen intangible yang ditambahkan ke barang. Komponen ini 

meningkatkan utilitas barang dan termasuk dalam konsep kepuasan pelanggan. 

5. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai hasil dari pembelian dan 

penggunaan, yang dihasilkan dari perbandingan pembeli dari imbalan dan biaya 

pembelian dalam kaitannya dengan konsekuensi diantisipasi. Pelanggan karena 

itu akan mengalami kepuasan jika imbalan dari pembelian dan penggunaannya 

dalam menjaga konsekuensi withthe diantisipasi (Churcill dan Suprenant, 1982). 

 

2.2 Kualitas Layanan  

2.2.1 Konsep kualitas  

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang 

berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuian dengan persyaratan 

atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari 

kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu 

yang membahagiakan. Dalam persepektif TQM (Total Quality Management) kualitas 

dipandang secara lebih luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi 

juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi 

yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2000:51) bahwa 

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, 
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menurut Lukman (1999:9) definisi kualitas bervariasi dari yang kontroversional hingga 

kepada yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 

menggambarkan karakteristik langsung suatu produk, seperti (1) performansi 

(performance), (2) keandalan (reliability), (3) mudah dalam penggunaan (ease of use), (4) 

estetika (esthetics), dan sebagainya. 

Oleh karena itu, kualitas pada prinsipnya adalah untuk menjaga janji 

pelanggan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kulaitas memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan saksama harapan pelanggan serta kebutuhan 

mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, 

yang pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. 

Menurut Gaspersz yang dikutip Lukman (1999:146) pada dasarnya system 

kualitas modern dapat dicirikan oleh lima karakteristik, yaitu sebagai berikut. 

1. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan yang berarti produkproduk 

didesain sesuai dengan keinginan pelanggan melalui suatu riset pasar kemudian 

diproduksi dengan baik dan benar sehingga memenuhi spesifikasi desain yang 

pada akhirnya memberikan pelayanan purnajual kepada pelanggan. 

2. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin 

oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus 

menerus. 

3. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang 

terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 

4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada 

tindakan pencegahan kerusakan, tidak berfokus pada upaya untuk mendeteksi 

kerusakan saja. 

5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap 

bahwa kualitas merupakan jalan hidup. 

 

2.2.2 Kualitas jasa  

Menurut Llosa, Chandon dan Orsingher (1998) menyatakan bahwa service 

quality adalah suatu instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai 

pelayanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Gronroos (1990) memberikan 

definisi service quality adalah suatu model yang menggambarkan bagaimana kualitas 

jasa itu diterima oleh pelanggan, komponen-komponen dari service quality dapat 
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dikembangkan untuk konsep orientasi jasa dan mendukung model tersebut untuk 

menjadi lebih berhasil. 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan menurut John Sviokla dalam (Lupiyoadi, 2001) adalah kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada para pelanggannya, 

pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan profit perusahaan tersebut 

sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan (Zeithml, Berry dan Parasuraman, 

1985). Kotler (2009) mengatakan bahwa kualitas jasa (service quality) harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, persepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu 

pelayanan. 

Menurut Parasuraman, Zeithml, Berry (1998) terdapat lima dimensi dari 

kualitas jasa (service quality) yang diidentifikasikan sebagi berikut: 

1. Tangibles atau bukti fisik  

Meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain sebagainya), perlengkapan dan 

peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. Dalam 

hal ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Restoran yang meliputi fasilitas 

fisik (kios, gudang), perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta 

penampilan pegawai. 

2. Empathy atau rasa peka 

Syarat untuk peduli, memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

3. Reliability atau keandalan  

Meliputi kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap 

simpatik dan akurasi yang tinggi. Faktor kualitas keandalan yang terdapat pada 

Restoran dalam menyajiakan hidangan secara cepat, tepat sesuai dengan 

permintaan pelanggan. 

4. Responsiveness atau ketanggapan  

Meliputi kemauan untuk membantu dan memberikan pelayananan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada pelanggan dengan informasi yang jelas. 
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5. Assurance atau jaminan dan pengetahuan  

Meliputi pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. 

 

2.3 Perilaku Konsumen  

2.3.1 Istilah dan definisi  

Banyak pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan para ahli American 

Marketing Association (Amirullah, 2002:2) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita 

dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. David L. Loudon 

dan Albert Bitta (Amirulloh, 2002:2) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan 

dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-

barang dan jasa. 

 

2.3.2 Pentingnya mengetahui perilaku konsumen  

Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama pemasar pada era persaingan bisnis 

saat ini. Untuk dapat memuaskan pelanggan perusahaan terlebih dahulu harus dapat 

memahami pelanggannya. Perilaku konsumen penting dipahami untuk pengambilan 

keputusan pemasaran. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti dilatar 

belakangi oleh alasan alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen sangat terkait dengan faktor 

internal konsumen dan eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, 

perusahaan akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu 

dibuat.  

 

2.4 Kepuasan Pelanggan (Customer satisfaction) 

2.4.1 Istilah dan definisi 

Beragam definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh 

para ahli pemasaran, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

suatu tanggapan perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu 

barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan 

konsumen. 

Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

konsumen itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan 

konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan 
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dan keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan 

pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi 

barang atau jasa tersebut serta pengalaman teman-teman yang telah mengkonsumsi 

barang atau jasa tersebut dan periklanan. 

Didalam lingkungan yang kompetitif, indikator yang dapat menunjukkan 

kepuasan konsumen adalah apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan 

menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang. 

Menurut kotler, Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau 

hasil suatu produk dan harapan-harapannya.  Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan 

maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau 

senang.Kunci untuk menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai 

pelanggan yang tinggi. 

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah tidak 

proporsional, contohnya adalah kepuasan pelanggan yang diranking dengan skala 1-5, 

yaitu : 

1. Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat 1), kemungkinan besar 

pelanggan akan berpindah meninggalkan perusahaan dan menjelek-jelekkannya. 

2. Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan tingkat 4, pelanggan merasa 

agak puas, tetapi masih mungkin untuk berpindah ketika suatu penawaran lebih 

baik muncul. 

3. Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat mungkin membeli 

kembali dan bahkan menyebarluaskan kabar baik tentang perusahaan. 

Kesenangan atau kepuasan yang tinggi menciptakan suatu ikatan emosional 

dengan merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya terpaku pada pilihan 

yang masuk akal saja. 

 

Karena kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi 

pelanggan, maka sebagai pemasok produk perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut (Zeithaml et.all) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan,yaitu sebagai berikut :  

1. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of mounth 

communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial yang menentukan 

ekspektasi pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan memiliki perusahaan 
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yang di harapkan dapat memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi 

berdasarkan rekomendasi teman-teman atau tetangganya. 

2. Ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu dimana 

kebutuhan pribadi (personnel needs). 

3. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan dapat 

juga mempengaruhi tingkat ekspetasi pelanggan. 

4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari pemberi 

layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspektasi pelanggan. 

Berdasarkan External communication, perusahan pemberi layanan dapat 

memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pelanggannya. Sebagai contoh dari pengaruh adanya external 

communication  adalah harga di mana biaya pelayanan sangat berperan penting 

dalam membentuk ekspektasi pelanggan. 

 

Dengan demikian, kemungkinan antara ekspektasi pelanggan dan kualitas 

pelayanan (jasa) yang di terimanya 

1. Pelanggan menjadi senang jika kualitas pelayanan yang diterima lebih baik dari 

perkiraannya. 

2. Pelanggan menjadi biasa saja jika kualitas pelayanan yang terima sama dengan 

perkiraannya. 

3. Pelanggan menjadi kecewa jika kualitas pelayanan yang diterima lebih jelek dari 

perkiraannya. 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan  

Dalam menentukan kepuasan pelanggan ada lima faktor yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan (Lupyoadi, 2001) antara lain : 

1. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi sosial atau 

self-esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-kepuasan-konsumen.html
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4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

pelanggan. 

5. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

 
2.4.3 Faktor-faktor yang mendorong kepuasan  

Menurut Irawan (2004 : 37), faktor – faktor yang pendorong kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas produk, pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan 

produk tersebut ternyata kualitas produknya baik. 

2. Harga, untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. 

3. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. 

Kualitas pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah 

satunya yang popular adalah SERVQUAL. 

4. Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya 

emosional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

 

2.4.4  Manfaat melakukan pengukuran kepuasan pelanggan  

Lovelock mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan memberikan banyak 

manfaat bagi perusahaan, dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar. Dalam 

jangka panjang, akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan yang baik 

daripada terus menerus menarik dan membina pelanggan baru untuk menggantikan 

pelanggan yang pergi.  

Pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke 

mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan, 

yang akan menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru seperti yang terlihat 

pada gambar di bawah ini mengenai manfaat dari kepuasan pelanggan.  
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Gambar 2.1 Manfaat pengukuran kepuasan pelanggan  
 
 

Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai kurang puas, puas 

dan sangat puas. Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat 

digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu : 

1. Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang 

dicari, diminati dan diterima atau tidak di terima pelanggan,yang akhirnya 

pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerja sama. 

2. Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan pada 

saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang 

sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. 

4. Menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan dimasa akan 

datang. 

 

2.5  Importance-Performance Analysis (IPA)  

Menurut Philip Kotler analisis arti penting-kinerja (importance-performance 

analysis) dapat digunakan untuk merangking berbagai elemen dari kumpulan jasa 

dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Martilla dan Jams dalam (Zeithaml 

et.al. 1990) menyarankan penggunaan metode Importance-Performance Analysis dalam 

mengukur tingkat kepuasan pelayanan jasa. Dalam metode ini diperlukan 

pengukuran tingkat kesesuaian untuk mengetahui seberapa besar pelanggan merasa 

puas terhadap kinerja perusahaan, dan seberapa besar pihak penyedia jasa 

memahami apa yang diinginkan pelanggan terhadap jasa yang mereka berikan.  

Secara konsep merupakan suatu model multi-atribut. Tehnik ini mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan penawaran pasar dengan menggunakan dua kriteria yaitu 

http://www.dedylondong.blogspot.com/2011/11/kualitas-pelayanan.html
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kepentingan relatif atribut dan kepuasan konsumen. Penerapan teknik Importance-

Performance Analysis dimulai dengan identifikasi atribut-atribut yang relevan 

terhadap situasi pilihan yang diamati. Daftar atribut-atribut dapat dikembangkan 

dengan mengacu kepada literatur-literatur, melakukan interview, dan menggunakan 

penilaian manajerial. Di lain pihak, sekumpulan atribut yang melekat kepada barang 

atau jasa dievaluasi berdasarkan seberapa penting masing-masing produk tersebut 

bagi konsumen dan bagaimana jasa atau barang tersebut dipersepsikan oleh 

konsumen.  

Evaluasi ini biasanya dipenuhi dengan melakukan survey terhadap sampel yang 

terdiri atas konsumen. Setelah menentukan atribut-atribut yang layak, konsumen 

ditanya dengan dua pertanyaan. Satu adalah atribut yang menonjol dan yang kedua 

adalah kinerja perusahaan yang menggunakan atribut tersebut. Dengan 

menggunakan mean, median atau pengukuran ranking, skor kepentingan dan kinerja 

atribut dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi atau rendah; 

kemudian dengan memasangkan kedua set rangking tersebut, masing-masing atribut 

ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran kepentingan kinerja (Crompton 

dan Duray, 1985). Skor mean kinerja dan kepentingan digunakan sebagai koordinat 

untuk memplotkan atribut-atribut individu pada matriks dua dimensi.  

Pada analisis Importance-Performance Analysis, dilakukan pemetaan menjadi 4 

kuadran untuk seluruh variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Pembagian 

kuadran dalam Importance-Performance Analysis dapat dilihat pada gambar berikut.  

 
Gambar 2.2 Peta importance performance 

 
Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variabel 

pada keempat kuardan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kuadran 1 (Concentrate These) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh 

pelanggan, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan 

harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-

variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. 

2. Kuadran 2 (Keep Up The Good Work) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh 

pelanggan, dan faktor-faktor yang dianggap pelanggan sudah sesuai dengan yang 

dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel 

yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua 

variabel ini menjadikan produk atau jasa unggul di mata pelanggan. 

3. Kuadran 3 (Low Priority) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh 

pelanggan, dan pada kenyatannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan 

variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan 

kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan 

sangat kecil. 

4. Kuadran 4 (Possible Overkill) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktror-faktor yang dianggap kurang penting 

oleh pelanggan, dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang 

termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat 

biaya. 
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BAB  3  METODE PELAKSANAAN SURVEI 
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Menurut metode yang digunakan penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

survei. Penelitian survey menurut Kerlinger (Sugiyono, 2003) adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data 

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. Sejalan dengan hal diatas Mulyana (2001) berpendapat bahwa survei 

khususnya lazim digunakam untuk mengumpulkan data yang sangat banyak 

mengenai opini publik. 

Berdasarkan tujuannya kajian ini tergolong dalam kajian survei deskriptif-

eksplanatori, yakni survei dilakukan untuk menjelaskan kejadian secara deskriptif 

dengan cara pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya 

perceraian maupun pengangguran dan peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa, namun di sisi lain 

juga bersifat menjelaskan kejadian tersebut dengan menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-veriabel melalalui pengujian hipotesa maupun tanpa pengujian 

hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995).  

Berdasarkan jenisnya kegiatan ini tergolong dalam kegiatan survei cross-

sectional, dimana jenis survei ini digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat 

temporer dengan pengumpulan data cukup satu kali (Widodo, 2008). 

 

3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Survei 

3.2.1 Ruang lingkup survei  

Ruang lingkup penelitian ditetapkan agar penelitian tepat sasaran dan tidak 

terlalu jauh keluar dari masalah yang diangkat dan sesuai dengan tujuan dan 

kegunaan penelitian tersebut (Sinollah, 2011). Ruang lingkup kegiatan survei ini 

dibatasi dengan melakukan kegiatan untuk mengukur kepuasan masyarakat terkait 

dengan jasa layanan medis dan penunjang medis RSU Haji Surabaya. Guna 

mendapatkan hasil survei kepuasan pelanggan yang representatif, maka ruang 

lingkungp survei di khususkan di 17 unit pelaksana pelayanan RSU Haji, sebagai unit 



 20 LAPORAN AKHIR 

BAB 3 -- METODE PELAKSANAAN SURVEI 

 

yang ditengarai mampu merepresentasikan nilai kepuasan pelanggan. Ke-17 unit 

tersebut antara lain :  

1. Instalasi bedah sentral (IBS)   10. Instalasi patologi anatomi 

2. Instalasi gigi dan mulut    11. Instalasi radiologi  

3. Instalasi rawat jalan     12. Instalasi kerjasama  

4. Instalasi rawat inap     13. Instalasi ICU  

5. Instalasi gawat darurat    14. Instalasi Hemodialisa  

6. Instalasi farmasi     15. Seksi rekam medik 

7. Instalasi graha nur afiah    16. Poli kosmetik medik  

8. Instalasi rehab medic    17. Ruang bersalin (VK bersalin)  

9. Instalasi patologi klinik  

 

Pemilihan ke-17 unit survei merupakan kewenangan dari pihak RSU Haji 

selaku instansi pelaksana. Diharapkan dengan mengambil sebaran data pada 17 unit 

tersebut sebaga ruang lingkup mampu menggambarkan kepuasan masyarakat selaku 

pengguna jasa layanan medis dan penunjang medis, dan terlebih lagi mampu 

menggambarkan bagaimana manajemen RSU Haji mengelola layanan guna 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  

 
3.2.2 Lokasi survei 

Lokasi penelitian terletak di area Surabaya timur khususnya di lingkungan 

kompleks asrama haji Kota Surabaya.  

 

3.3 Responden Survei  

 Survei kepuasan masyarakat (IKM) melibatkan sekumpulan masyarakat yang 

menggunakan jasa layanan medis dan penunjang medis di lingkungan RSU Haji 

Surabaya, oleh karenanya responden survei adalah masyarakat yang sedang 

menerima layanan di salah satu dari 17 unit pelayanan utama yang disyaratkan 

dalam ruang lingkup survei. Guna memperlancar dan mempermudah proses survei 

dilapangan penentuan besaran populasi dan pengambilan sampel perlu untuk 

dilakukan,  

 

3.3.1 Populasi Survei  

Populasi survei ditetapkan adalah pengunjung di RSU Haji Surabaya pada 

tahun 2018, dengan menggunakan data kunjungan pada tahun tersebut didapatkan 

jumlah populasi pengunjung sebagai berikut :  
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Tabel 3.1  
Penetapan jumlah populasi survei IKM tahun 2019 berdasarkan data tersedia di 

tahun 2018 
 

No Unit Survei 

Data 

Kunjungan 

(Sumber PPE) 

Data 

Kunjungan 

(Sumber RM) 

Data 
ditetapkan 

1 Instalasi Bedah Sentral  3.835 N/A 3.835 

2 
Instalasi Gigi dan Mulut 

(GILUT) 
13.974 13.524 13.974  

3 Instalasi Rawat Jalan (IRJ) 199.816 189.971 199.816 

4 
Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) 
32.580 32.533 32.580 

5 Instalasi Rawat Inap (IRNA) N/A 15.657 15.657 

6 
Ruang Bersalin (VK 

Bersalin) 
N/A 4.540 4.540 

7 Instalasi Farmasi N/A 234.291 234.291 

8 
Instalasi Graha Nur Afiyah 

(GNA) 
N/A 19.049 19.049 

9 Instalasi Radiologi 31.207 23.440 31.207 

10 Instalasi Rehab Medik 89.745 31.992 89.745 

11 Instalasi Patologi Klinik (PK) 330.640 111.360 111.360 

12 
Instalasi Patologi Anatomi 

(PA) 
2.642 2.292 2.642 

13 Poli Kosmetik Medik 734 734 734 

14 Instalasi Kerjasama N/A 286.781 286.781 

15 Seksi Rekam Medik N/A 57.036 57.036 

16 Instalasi ICU N/A 1.449 1.449 

17 Instalasi Hemodialisa 8.785 8.786 8.786 

TOTAL 713.958 799.144 1.113.482 
Sumber : Internal RS Haji, 2018 

 

Kolom data kunjungan (sumber PPE) dan kolom data kunjungan (sumber RM) 

keduanya adalah data rekap tahun 2018 (data yang dikirimkan oleh pihak RS akan 

diasumsikan benar). Kolom data ditetapkan adalah angka kunjungan terbanyak dari 

kolom data kunjungan (sumber PPE) dan kolom data kunjungan (sumber RM), 

terkecuali Unit Patologi Klinik (PK) data ditetapkan adalah yang bersumber dari RM 

atas permintaan bidang Diklit.  

Instalasi rawat inap ditetapkan menggunakan data RM (yang lebih pasti) 

daripada menggunakan data prediksi / interpolasi Ruang bersalin (VK bersalin) 

ditetapkan menggunakan data RM (yang lebih pasti) daripada menggunakan data 

prediksi / interpolasi. Instalasi Graha Nur Afiah (GNA) ditetapkan menggunakan data 

RM (yang lebih pasti) daripada menggunakan data prediksi / interpolasiInstalasi 

kerjasama ditetapkan menggunakan data RM (yang lebih pasti) daripada 
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menggunakan data prediksi / interpolasi. Seksi Rekam Medik ditetapkan 

menggunakan data RM (yang lebih pasti) daripada menggunakan data prediksi / 

interpolasi. Instalasi ICU ditetapkan menggunakan data RM (yang lebih pasti) 

daripada menggunakan data prediksi / interpolasi.  

 

3.3.2 Sampel survei  

Perhitungan sampel dilakukan guna mempermudah pekerjaan survei 

mengingat adanya batasan waktu dan budget yang dialokasikan. Perhitungan sampel 

dilakukan untuk tetap mendapatkan hasil yang mampu mewakili populasi namun 

dalam jumlah yang relative sedikit. Perhitungan sampel menggunakan rumus Solvin, 

sebuah rumus baku yang banyak digunakan untuk model penelitian survei lapangan 

dengan jumlah populasi besar, sekaligus rumus yang dipakai oleh Kementrian 

Kesehatan RI pada tahun 2017 untuk kegiatan penelitian serupa.  

Rumus Solvin adalah sebagai berikut : 

       ( )  
 

  (     )
      ….. (1) 

 
Keterangan :  

N = Total populasi (jumlah kunjungan pada 17 unit)  

E = Error tolerance (galat/ kesalahan penelitian)  

        Nilai error tolerance yang digunakan adalah 5% (0,05) dikarenakan nilai error 5%  

       sesuai untuk populasi yang jumlahnya relatif stabil  

 

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan sampel adalah sebagai berikut :  

  
 

  (     )
 

  
         

  ((         )  (    ) )
 

  
         

  (                   )
 

  
         

          
 

= 399,86 (dibulatkan menjadi 400 sampel)      ….. (2) 

 

Berdasarkan hasil hitung sampel diatas diketahui dengan jumlah populasi 

sebanyak 1.113.482 dibutuhkan minimal sampel sebanyak 400 responden. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan counterpart RSU Haji, jumlah sampel sebanyak 400 

responden dinaikkan menjadi 750 responden. Dengan demikian ditetapkan jumlah 

sampel survei sebanyak 750 responden.  
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Selanjutnya dengan jumlah sampel responden tersebut akan digunakan untuk 

mendapatkan sampel survei untuk 17 unit target survei. dengan menggunakan 

pendekatan purposive, maka berikut jumlah responden yang diambil pada tiap unit.  

 

Tabel 3.2 
Penetapan jumlah sampel survei IKM tahun 2019 berdasarkan perhitungan purposive 

 

No Unit Survei 
Data 

ditetapkan 

Jumlah 

Sampel 
(perhitungan 

sesuai rumus) 

Jumlah 

Sampel 
ditetapkan 

1 Instalasi Bedah Sentral  3.835 2,58 10 

2 
Instalasi Gigi dan Mulut 

(GILUT) 
13.974  9,41 10 

3 Instalasi Rawat Jalan (IRJ) 199.816 134,59 125 

4 
Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) 
32.580 21,95 22 

5 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 15.657 10,55 11 

6 
Ruang Bersalin (VK 

Bersalin) 
4.540 3,06 10 

7 Instalasi Farmasi 234.291 157,81 148 

8 
Instalasi Graha Nur Afiyah 

(GNA) 
19.049 12,83 13 

9 Instalasi Radiologi 31.207 21,02 21 

10 Instalasi Rehab Medik 89.745 60,45 52 

11 Instalasi Patologi Klinik (PK) 111.360 75,01 66 

12 
Instalasi Patologi Anatomi 

(PA) 
2.642 1,78  10 

13 Poli Kosmetik Medik 734 0,49 10 

14 Instalasi Kerjasama 286.781 193,17 184 

15 Seksi Rekam Medik 57.036 38,42 38 

16 Instalasi ICU 1.449 0,98 10 

17 Instalasi Hemodialisa 8.786 5,92 10 

TOTAL 1.113.482 750 750 
  Sumber : Hasil perhitungan internal, 2019 

 

Perhitungan sampel tiap unit subject survei menggunakan proporsi kunjungan pasien 

di tiap unit dengan pagu sampel 750 responden. Jumlah sampel ditetapkan 

menggunakan pendekatan minimalis, artinya apabila ada unit/ poli yang jumlah 

sampel dibawah 10, maka secara otomatis akan dinormalkan menjadi 10 sampel. Unit 

survei dibawah adalah unit yang mengalami normalisasi jumlah sampel menjadi 10 

sampel, antara lain :  

1. Instalasi bedah sentral    5. Poli kosmetik medik 

2. Instalasi GILUT     6. Instalasi ICU 
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3. ruang bersalin (VK bersalin)   7. Unit hemodialisa 

4. Instalasi PA 

 

3.4 Tahapan Survei  

Tahapan survei akan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan menurut 

desain survei penelitian lapangan dengan langkah-langkah pendekatan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Tahapan persiapan dan pengambilan data 

Adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan berkenaan dengan kegiatan 

survei yang akan dilakukan, meliputi : 

1. Meeting rancangan kuisioner dengan tim counterpart RSU Haji  

2. Mendesain materi kuisioner survei 

3. Validasi dan pengesahan rancangan kuisioner oleh Bidang Diklait RSU Haji  

4. Menentukan responden yang akan berpartisipasi didalam survei 

5. Menentukan matriks penjadwalan turun lapangan dan term agenda survei 

 

3.4.2 Tahapan pengumpulan data primer 

Adalah tahapan dimana data utama diambil dilapangan. Pengambilan data 

primer berupa desain kuisioner yang telah disusun pada tahapan sebelumnya 

ditambah dengan wawancara terstruktur (indept interview) dengan menggunakan 

bantuan recorder untuk merekam jalannya proses wawancara serta memudahkan 

dalam melakukan interpretasi (King and Horrocks, 2010).  

3.4.3 Tahapan analisis data  

Adalah tahapan dimana hasil kuisioner survei yang telah diisi, diolah secara 

komputerisasi dan dianalisis secara statistik deskriptif untuk memperoleh hasil 

survei. Suhartono (2000) menyebutkan analisa survei deskriptif berkaitan dengan 

situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data tertentu seperti wawancara, 

angket, atau observasi. 

Apabila survei dekriptif ini menggunakan teknik statistik, maka statistik yang 

digunakan adalah statistik deskriptif (tendensi sentral, ukuran penyebaran,dan 

ukuran korelasi). 



 25 LAPORAN AKHIR 

BAB 3 -- METODE PELAKSANAAN SURVEI 

 

3.4.4 Tahapan interpretasi data 

Adalah tahapan dimana hasil analisis statistik yang telah diperolah 

disimpulkan dan disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan survei. Dalam kajian survei 

ini interpretasi data akan menggunakan pendekatan Importance-Performance Analysis 

(IPA).  

3.4.5 Sajian data dan pelaporan 

Adalah tahapan dimana keseluruhan kegiatan survei telah selesai 

dilaksanakan, disertai dengan laporan hasil pelaksanaan survei yang mampu 

menjawab tujuan dari pelaksanaan survei. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data  

Pada kajian survei ini jenis data dikumpulkan menurut sumbernya (Mantra 

2001), ada dua jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Data primer adalah data yang bersumber pada hasil wawancara terstruktur 

terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini 

menyangkut tentang tingkat kepuasan masyarakat, pengimplementasian dari 

amanat yang tersampaikan pada PermenPAN RB tahun 2017 tentanng survei 

kepuasan masyarakat pada instansi pemerintah, dengan menggabungkan 9 unsur 

utama dan 5 unsur tambahan sebagai pelengakapnya.  

2. Data sekunder adalah data hasil kajian survei kepuasan terdahulu yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk kajian survei kepuasan pelanggan saat ini 

sekaligus dapat digunakan sebagai perbandingan hasil survei kepuasan pelanggan 

terdahulu dengan sekarang. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (2002) “metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data penelitiannya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 

1 Kuesioner atau angket 

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006) “Angket adalah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2008) “Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
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tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner atau angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup 

karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang 

dianggap benar. 

2 Teknik Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Dalam kegiatan survei ini wawancara dilakukan kepada seluruh responden survei 

yang terlibat guna mendapatkan jawaban yang komprehensif, holistic, dan 

berkesinambungan.  

3 Teknik Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dalam kegiatan survei ini dokumentasi yang digunakan adalah hasil penelitian 

survei kepuasan pelanggan terdahulu. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Bogdan dalam Sugiyono, 2013).   

 

3.7.1 Skala pengukuran survei  

Skala pengukuran penelitian menggunaan pendekatan LIKERT dengan rentang 

1 – 4, dimana setiap angka memiliki nilai dan makna tersendiri. Tiap materi primer 

yang terdapat dalam instrument survei penelitian memiliki skala pengukuran masing-

masing. Berikut skala pengukuran tiap materi-materi yang terdapat didalam 

instrumen penelitian.  

Skala pengukuran kepuasan pelanggan terbagi didalam dua sub skala 

pengukuran yakni (1) Harapan dan (2) Kenyataan/ Realita.  
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1. Sub skala pengukuran Harapan   

Skala 1 : Sangat Tidak Berharap  

Skala 2 : Tidak Berharap 

Skala 3 : Berharap 

Skala 4 : Sangat Berharap  

2. Sub skala pengukuran kenyataan/ realita  

Skala 1 : Sangat Tidak Puas 

Skala 2 : Tidak Puas 

Skala 3 : Puas 

Skala 4 : Sangat Puas 

 

3.7.2 Pengukuran IKM PermenPAN-RB Tahun 2017  

Dalam analisis data yang dilakukan dalam kegiatan ini semuanya 

menggunakan bantuan program komputer yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

fungsinya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

(dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase). Untuk mengukur dan mengetahui 

nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan penghitungan sebagai 

berikut : 

1. Menghitung nilai rata-rata setiap unsur pelayanan 

2. Menghitung nilai penimbang, yakni nilai yang nantinya akan digabungkan pada 

tiap unsur yang digunakan pada survei  

                                 
        

       
    

 

  
 = 0,0714 

 

Keterangan :  

∑ bobot = 1 adalah konstanta, dimana angka ini merupakan angka mutlak  

∑ unsur = berapa banyak unsur yang dimasukkan kedalam kuisioner survei  

 

3. Menghitung IKM 

     
                                   

                  
                   

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100,  

maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai IKM terkonversi = Nilai IKM pada tiap unsur x 25  
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4. Mengklasifikasikan nilai IKM berdasarkan tabel rujukan  

Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval 

Nilai Interval 

Konversi 

Mutu 

Pelayanan 
Kategori 

1 1,000 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 76,60 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik  

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 
Sumber : PermenPAN – RB Tahun 2017  

 

3.7.3 Analisis diagram kartesius kinerja dan harapan/ kepentingan  

Kepuasan pelanggan dapat dianalisis dari dua dimensi, yaitu dari harapan-

harapan atas produk dan kenyataan-kenyataan yang diterima pelanggan. Karena itu 

hal-hal yang ditanyakan akan terdiri dari dua dimensi (Sinollah, 2011). Data hasil 

kuesioner di-plot nilainya pada diagram kartesius, seperti pada gambar 3.1. Bila 

berada di kuadran A, B, C, dan D, maka komponen yang ditanyakan akan memiliki 

arti masing-masing, seperti dipaparkan berikut ini. 

 

 

Kuadran   A   (attributes to improve) 

Kuadran   B   (maintain performance) 

Kuadran   C   (attributes to maintain) 

Kuadran   D   (main priority) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Plotting diagram cartesius 
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BAB  4  HASIL SURVEI LAPANGAN 
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

4.1 Karakteristik Responden Survei  

Responden survei adalah masyarakat yang mengunjungi RSU Haji pada saat 

event survei sedang dilaksanakan. Berikut adalah pengkasifikasian responden survei 

IKM RSU Haji semester 1 tahun 2019.  

 
4.1.1 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Di bawah ini ditampilkan tabel 

dan gambar distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 347 46,30 

2 Perempuan 403 53,70 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden sebagian 

besar adalah berjenis kelamin perempuan dengan persentase 53,70%. Hal ini 

menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak berkunjung ke rumah sakit 

dibandingkan laki-laki. 

 
4.1.2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi enam yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, dan 

Diploma/S1/S2. Di bawah ini ditampilkan tabel dan gambar distribusi karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 

1 Tidak sekolah 5 0,67 

2 Tidak tamat SD 2 0,27 

3 SD 84 11,20 

4 SMP 144 19,20 

5 SMA 353 47,07 

6 Diploma/S1/S2 159 21,20 

7 Tidak diisi 3 0,40 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir pada 

sebagian besar responden adalah SMA dengan persentase sebesar 47,07%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada saat kegiatan survei IKM, banyak pengunjung yang 

mempunyai riwayat pendidikan terakhir SMA dibandingkan tamatan jenjang 

pendidikan lainnya. 

 

Gambar 4.1 

Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 

 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

4.1.3 Distribusi karakteristik responden berdasarkan rentang usia 

Karakteristik responden berdasarkan rentang usia dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi enam yaitu <20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 

0% 1% 
0% 

11% 

19% 

47% 

21% 

1% 

Pendidikan Terakhir  

Pendidikan Terakhir

Tidak sekolah

Tidak tamat SD

SD

SMP

SMA

Diploma/S1/S2

Tidak diisi
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51-60 tahun dan >60 tahun. Di bawah ini ditampilkan tabel dan gambar distribusi 

karakteristik responden berdasarkan rentang usia yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 < 20 tahun  19 2,53 

2 21 – 30 tahun  81 10,80 

3 31 – 40 tahun  184 24,53 

4 41 – 50 tahun  159 21,20 

5 51 – 600 tahun  173 23,07 

6 >60 tahun  134 17,87 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rentang usia pada sebagian 

besar responden adalah di angka 31 – 40 tahun dengan persentase sebesar 24,53%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan survei IKM, banyak pengunjung yang 

berusia 31 – 40 tahun dibandingkan dengan rentang usia  lainnya. 

 

Gambar 4.2 
Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia 

 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

 

 

2% 

11% 

25% 

21% 

23% 

18% 

Rentang Usia 

< 20 tahun

21 – 30 tahun  

31 – 40 tahun  

41 – 50 tahun  

51 – 600 tahun  

>60 tahun
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4.1.4 Distribusi karakteristik responden berdasarkan status pasien 

Karakteristik responden berdasarkan status pasien dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi dua yaitu status pasien baru dan status pasien lama. Di bawah ini 

ditampilkan tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan status pasien yaitu 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien lama 573 76,40 

2 Pasien baru 175 23,33 

3 Tidak diisi 2 0,27 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data tabel 4.4 dapat diketahui bahwa status pasien pada sebagian 

besar responden adalah pasien lama dengan persentase sebesar 76,40%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada saat kegiatan survei IKM, banyak pasien lama yang 

melakukan kunjungan dibandingkan pasien baru, yang demikian pula diharapkan 

pasien lama memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan pasien baru dalam menilai 

pelayanan di RSU Haji secara lebih objektif. 

 
4.1.5 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis asuransi digunakan 

Karakteristik responden berdasarkan asuransi digunakan dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi tiga yaitu asuransi BPJS, asuransi non BPJS, dan umum. Di 

bawah ini ditampilkan tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan asuransi 

digunakan yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Asuransi Digunakan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Asuransi BPJS 629 83,87 

2 Asuransi non BPJS 30 4,00 

3 Umum 88 11,73 

4 Tidak diisi 3 0,40 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jenis asuransi yang 

digunakan pada sebagian besar responden adalah asuransi BPJS dengan persentase 
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sebesar 83,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan survei IKM, dominan 

pasien datang dengan menggunakan asuransi BPJS mereka dibandingkan asuransi 

non BPJS atau yang tidak menggunakan asuransi (umum).  

 

4.1.6 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jumlah kunjungan  

Karakteristik responden berdasarkan jumlah kunjungan (dihitung dalam 3 

bulan terakhir) dalam kegiatan ini dibedakan menjadi tiga yaitu 1-2 kali, 3-4 kali, dan 

≥ 5 kali. Di bawah ini ditampilkan tabel distribusi karakteristik responden 

berdasarkan jumlah kunjungan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 230 30,67 

2 3 – 4 kali 272 36,27 

3 ≥ 5 kali 247 32,93 

4 Tidak diisi 1 0,13 

Total 750 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pada 

sebagian besar responden adalah sebanyak 3-4 kali dengan persentase sebesar 

36,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan survei IKM, lebih dominan 

pengunjung yang telah melakukan kunjungan sebanyak 3-4 kali dalam 3 bulan 

terakhir. Dengan demikian diharapkan mereka mampu memberikan opini lebih 

objektif terhadap pelayanan di RSU Haji mengingat jumlah kunjungan yang telah 

mereka lalui. 

 

4.1.7 Distribusi karakteristik responden berdasarkan tujuan kunjungan  

Karakteristik responden berdasarkan tujuan kunjungan dalam kegiatan ini 

dibedakan menjadi 17 jenis unit kunjungan sesuai dengan kebutuhan internal RSU 

Haji untuk melihat IKM masyarakat pada 17 unit tersebut. Di bawah ini ditampilkan 

tabel dan gambar distribusi karakteristik responden berdasarkan tujuan kunjungan 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan tujuan Kunjungan 
 

No Tujuan Kunjungan 
Jumlah 

pengunjung 

1 Instalasi Bedah Sentral  10 

2 Instalasi Gigi dan Mulut (GILUT) 10 
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No Tujuan Kunjungan 
Jumlah 

pengunjung 

3 Instalasi Rawat Jalan (IRJ) 

Poli Syaraf 6 

Poli Anak 15 

Poli Bayi  6 

Poli Bedah  3 

Poli Bedah Syaraf 6 

Poli Dalam  9 

Poli Diabetes 3 

Poli Endoskopi  3 

Polli Kandungan 9 

Polli Jantung  24 

Poli Jiwa 3 

Poli Kulit dan Kelamin  3 

Poli Mata 15 

Poli Paru 6 

Poli Orthopedi  6 

Poli Paliatif 3 

Poli THT 3 

Poli Urologi 3 

4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 22 

5 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 
IRNA Shafa 3 

IRNA Marwah 9 

6 Ruang Bersalin (VK Bersalin) 10 

7 Instalasi Farmasi 

Rawat Jalan (Umum) 45 

Rawat Jalan (BPJS) 58 

IGD 30 

Rawat Inap / Jalan 
GNA 

15 

8 Instalasi Graha Nur Afiyah (GNA) 
Rawat Jalan  9 

Rawat Inap 4 

9 Instalasi Radiologi 21 

10 Instalasi Rehab Medik 52 

11 Instalasi Patologi Klinik (PK) 66 

12 Instalasi Patologi Anatomi (PA) 10 

13 Poli Kosmetik Medik 10 

14 Instalasi Kerjasama (Layanan BPJS Center) 184 

15 Seksi Rekam Medik (Pendaftaran Pasien) 38 

16 Instalasi ICU 10 

17 Instalasi Hemodialisa 10 

TOTAL 750 
  Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tujuan kunjungan adalah 

bervariasi diantara 17 unit survei. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perhitungan 

sampel dan purposive sampel untuk tiap unitnya, dan dari kebutuhan responden 

untuk tiap unitnya ternyata mampu terpenuhi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan.   
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4.2 Hasil Persepsi Responden di tiap Unsur    

 Survei kepusan pelanggan di lingkungan RSU Haji pada semester I tahun 2019 

terbagi kedalam 14 unsur. Berikut adalah ke-14 unsur tersebut : 

1. Prosedur pelayanan     8. Kedisiplinan petugas  

2. Persyaratan pelayanan    9. Keamanan pelayanan  

3. Waktu pelayanan     10. Keadilan mendapatkan pelayanan 

4. Kompetensi / kemampuan petugas   11. Sarana dan prasarana  

5. Biaya / tariff      12. Kesopanan dan keramahan  

6. Sistem pelayanan     13. Kecepatan pelayanan  

7. Kenyamanan lingkungan    14. Penanganan saran dan pengaduan  
 

ke-14 unsur tersebut nantinya akan memiliki nilai persepsi masing-masing. 

Dalam lembar kuisioner nilai persepsi terbagi menjadi 2 yakni persepsi realita/ 

kenyataan dan persepsi harapan. Persepsi kenyataan/ realita adalah ukuran yang 

dirasakan secara pasti (riil) atas  pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen 

RSU Haji, sedangkan persepsi harapan adalah ukuran tingkat harapan terhadap 

pelayanan yang akan diberikan oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat 

dilakukan perbaikan.  

Penilaian persepsi responden menggunakan pendekatan LIKERT 4 opsi, yakni 

mengklasifikasikan pelayanan RSU Haji Surabaya kedalam 4 tingkatan berbeda dari 

yang terburuk hingga yang terbaik. Artinya adalah semakin besar angka yang 

diberikan maka mengindikasikan pelayanan mendekati baik dimata masyarakat 

pengunjung RSU Haji, dan sebaliknya semakin kecil angka yang diberikan maka 

mengindikasikan pelayanan mendekati buruk dimata masyarakat pengunjung RSU 

Haji.  

Penilaian persepsi ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk puas atau tidak puas 

atas pelayanan di RSU Haji, penilaian ini hanya sebagai penanda bahwa masyarakat 

pengunjung di RSU Haji mengindikasikan pelayanan yang diberikan tergolong baik 

atau tergolong buruk. Penilaian kepuasan IKM masyarakat akan tersaji pada sub 

bab tersendiri, dimana nilai IKM tersebut haruslah menggabungkan 14 unsur 

sebagai satuan parameter tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat yang 

berkunjung di RSU Haji.  

 

4.2.1 Unsur prosedur pelayanan  

Prosedur pelayanan artinya adalah sistematik atau tahapan pelayanan yang 

akan dilalui oleh masyarakat saat berkunjung ke RSU Haji Surabaya untuk 

mendapatkan pelayanan medis maupun penunjang medis. Prosedur pelayanan yang 
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baik hendaknya mampu memberikan informasi kepada masyarakat pengunjungnya 

akan step-step yang dilalui ketika melakukan kunjungan sehingga meminimalkan 

adanya masyarakat yang kebingungan dalam mendapatkan pelayanan.  
 

Tabel 4.8 

Hasil persepsi responden pada unsur prosedur palayanan  
 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Terdapat papan yang 

menerangkan prosedur 

pelayanan  

750 

3,15 3,27 

2 Prosedur (tata laksana) 

pelayanan pendaftaran (umum, 

BPJS, dan non BPJS) mudah 

3,22 3,28 

3 Prosedur (tata laksana) 

pelayanan di poli mudah  
3,26 3,29 

RATA - RATA 3,21 3,28 

Sumber: Data survei, 2019 
 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.8 didapatkan informasi bahwa 

unsur prosedur pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,21 dan skor rata-

rata harapan sebesar 3,28. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas  

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,21 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,28 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00.  

 

4.2.2 Unsur persyaratan pelayanan  

Persyaratan pelayanan artinya adalah seluruh kebutuhan yang berupa 

dokumen atau persyaratan minimal yang dibutuhkan yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat sebelum menerima pelayanan medis atau penunjang medis yang 

dikehendaki. Persyaratan pelayanan yang baik hendaknya mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat pengunjungnya akan apa-apa yang perlu dibawa dan 

dipersiapkan dahulu sebelum melakukan kunjungan dan mendapatkan pelayanan 

medis atau penunjang medis.  
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Tabel 4.9 
Hasil persepsi responden pada unsur persyaratan palayanan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Persyaratan pelayanan 

(dokumen yang diperlukan/ 

dibawa) diinfokan ke pasien  

750 

3,25 3,28 

2 Persyaratan pelayanan 

(dokumen diperlukan/ dibawa) 

yang diberikan oleh pihak RS 

mudah dan memudahkan 

pasien  

3,27 3,27 

3 Persyaratan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak RS jelas 
3,28 3,29 

RATA - RATA 3,27 3,28 

Sumber: Data survei, 2019 
 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.9 didapatkan informasi bahwa 

unsur persyaratan pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,27 dan skor 

rata-rata harapan sebesar 3,28. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas  

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,27 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,28 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.3 Unsur waktu pelayanan  

Waktu pelayanan artinya adalah keterbukaan informasi yang dibagikan dan 

diinfokan kepada pengunjung RSU Haji yang berkunjung baik di layanan IRJA, IRNA, 

IGD, maupun layanan penunjang medis terhadap waktu pelayanan dilaksanakan 

lengkap beserta hari dan jam yang diperbolehkan. Waktu pelayanan yang baik 

hendaknya mampu memberikan informasi detail kepada pengunjung layanan, 

sehingga pengunjung tidak sampai membatalkan niat pelayanannya karena 

ketidaksesuaian waktu pelayanan dengan kedatangan pengunjung tersebut.  
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Tabel 4.10 
Hasil persepsi responden pada unsur waktu palayanan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Pihak RS menginfokan jam 

pelayanan efektif kepada 

pasien/ keluarga pasien  

750 

3,27 3,28 

2 Pihak RS menginfokan jam 

besuk bagi pengunjung pasien 
3,25 3,27 

3 Waktu pelayanan terpampang 

dengan jelas di tiap unit 

pelayanan  

3,26 3,29 

RATA - RATA 3,26 3,28 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.10 didapatkan informasi bahwa 

unsur waktu pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,26 dan skor rata-rata 

harapan sebesar 3,28. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas  pelayanan 

yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya saat ini 

berada pada tingkatan angka 3,26 yang mana angka ini mengindikasikan pelayanan 

tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,28 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.4 Unsur kemampuan/ kompetensi petugas  

Kemampuan/ kompetensi petugas artinya adalah perbaduan antara hard skill 

dan soft skill yang ditunjukkan oleh seluruh tenaga medis, penunjang medis, maupun 

administrasi yang berada pada unit pelayanan dalam memberikan pelayanan prima. 

Kemampuan/ kompetensi petugas yang baik hendaknya mampu memberikan rasa 

lega, aman, dan percaya pada benak pengunjung yang menerima layanan, sehingga 

mereka yakin bahwa kesembuhan mereka berada pada tangan yang tepat.  
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Tabel 4.11 
Hasil persepsi responden pada unsur kemampuan/ kompetensi petugas  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Petugas administrasi teliti 

dalam memproses dokumen 

adminsitrasi / RM pasien 

750 

3,37 3,30 

2 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi bersedia 

menjawab atau mengarahkan 

pasien sesuai dengan 

kebutuhannya  

3,31 3,33 

3 Dokter teliti dalam melakukan 

anamnesa keluhan pasien   
3,33 3,35 

4 Dokter memberikan penjelasan 

detail kepada pasien terhadap 

hasil anamnesa  

3,34 3,38 

5 Perawat cekatan dan terampil 

dalam melakukan tindakan 

medis  

3,32 3,35 

RATA - RATA 3,33 3,34 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.11 didapatkan informasi bahwa 

unsur kemampuan/ kompetensi petugas memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,33 

dan skor rata-rata harapan sebesar 3,34. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat 

atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang 

dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,26 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,34 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 
4.2.5 Unsur biaya/ tariff  

Biaya/ tariff artinya adalah segela bentuk informasi yang diberikan kepada 

pengunjung RSU Haji setelah yang bersangkutan selesai mendapatkan pelayanan 

maupun sebelum mendapat pelayaan untuk diinfokan besar tariff yang dibebankan 

untuk mengakomodir pengunjung non asuransi. Unsur ini juga menekankan pada 

pasien asuransi untuk tetap diberikan rincian tagihan atas pelayannya meskipun 

seluruh biaya pengobatannya ditangguhkan oleh pihak asuransi.   



 40 LAPORAN AKHIR 

BAB 4 -- HASIL SURVEI LAPANGAN 

 

Tabel 4.12 
Hasil persepsi responden pada unsur biaya/ tariff  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Pihak RS memberikan 

informasi tarif yang berlaku 

saat ini  

750 

3,30 3,21 

2 Informasi tarif terinformasikan 

kepada pengunjung di 

lingkungan RS 

3,20 3,21 

3 Pihak RS tidak memungut tarif 

diluar tarif yang 

dipersyaratkan 

3,29 3,20 

4 Pihak RS memberikan rincian 

pelayanan yang ditagihkan 

kepada pasien  

3,23 3,23 

RATA - RATA 3,25 3,21 

Sumber: Data survei, 2019 
 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.12 didapatkan informasi bahwa 

unsur biaya/ tariff memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,25 dan skor rata-rata 

harapan sebesar 3,21. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas pelayanan 

yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya saat ini 

berada pada tingkatan angka 3,25 yang mana angka ini mengindikasikan pelayanan 

tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,21 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.6 Unsur sistem pelayanan  

Sistem pelayanan artinya adalah pelayanan dan layanan sudah terintegrasi 

menjadi satu pintu dan dapat diakses secara bebas sesuai dengan kebutuhannya. 

Artinya adalah jaringan informasi layanan dalam rumah sakit sudah berjalan dengan 

baik sehingga mampu mengakomodir reservasi layanan online, pendaftaran online, 

antrian online, maupun kesesuaian antara layanan diterima dengan billing ditagihkan 

kepada pengunjung. Sistem pelayanan yang baik hendaknya mampu 

mengintegrasikan seluruh data pasien yang tersebar di berbagai unit, mengurangi 

kesalahan dalam pelayanan yang melibatkan antar unit, dan lainnya.  
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Tabel 4.13 
Hasil persepsi responden pada unsur sistem pelayanan 

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Terdapat mekanisme nomor 

antrian  

750 

3,22 3,33 

2 Terdapat mekanisme 

pelayanan menggunakan basis 

online (pendaftaran pelayanan) 

3,08 3,24 

3 Mekanisme pembayaran (atas 

pelayanan) mudah dan 

terkomputerisasi  

3,19 3,28 

RATA - RATA 3,16 3,29 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.13 didapatkan informasi bahwa 

unsur sistem pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,16 dan skor rata-

rata harapan sebesar 3,29. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas 

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,16 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,29 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 
4.2.7 Unsur kenyamanan lingkungan  

Kenyataman lingkungan artinya adalah bagaimana manajemen RS menata 

seluruh lingkungan yang ada dirumah sakit untuk mampu memberikan kesan 

nyaman, bersih, tenang, dan yang terpenting memberikan sugeti kesembuhan atas 

penyakit yang diderita oleh pengunjung di lingkungan RS. Lingkungan yang dimaksud 

meliputi lingkungan diruang perawatan, diruang pelayanan, area terbuka hijau, area 

non pelayanan, dan area lainnya.  

 

 
Tabel 4.14 

Hasil persepsi responden pada unsur kenyamanan lingkungan 
 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Lingkungan RS asri dan bersih  750 3,36 3,34 
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No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

2 Lorong-lorong RS bersih dan 

terawat  
3,22 3,33 

3 Lingkungan RS BEBAS dari 

bau menyengat, lalat, maupun 

hewan liar  

3,19 3,31 

4 Ruang periksa bersih dan 

tertata 
3,32 3,33 

5 Ruang tunggu bersih dan 

tertata 
3,30 3,33 

6 Toilet pengunjung bersih, 

harum, dan terawat  
3,12 3,34 

7 Penerangan di lingkungan RS 

mencukupi  
3,25 3,30 

RATA - RATA 3,25 3,33 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.14 didapatkan informasi bahwa 

unsur kenyamanan lingkungan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,25 dan skor 

rata-rata harapan sebesar 3,33. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas 

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,25 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,33 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.8 Unsur kedisiplinan petugas  

Kedisiplinan petugas artinya adalah bentuk keaktifan petugas pelayanan medis, 

penunjang medis, dan administratif untuk selalu berada pada pos jaganya sesuai 

dengan pembagian TUPOKSI dari RS. Artinya adalah dengan kedisiplinan petugas 

yang baik pengunjung akan merasa terbantu untuk mendapatkan pelayanan dan 

memungkinkan antrian pelayanan akan segera selesai dengan petugas selalu berada 

pada posnya. Kedisiplinan petugas yang baik hendaknya mampu mendorong 

pengunjung untuk semakin percaya dengan pelayanan yang diberikan.   
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Tabel 4.15 
Hasil persepsi responden pada unsur kedisiplinan petugas 

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi selalu stand-by 

pada jam pelayanan  
750 

3,33 3,41 

2 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi berpakaian rapi 

dan bersih  

3,27 3,33 

RATA - RATA 3,30 3,37 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.15 didapatkan informasi bahwa 

unsur kedisiplinan petugas memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,20 dan skor rata-

rata harapan sebesar 3,37. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas 

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,20 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,37 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 
4.2.9 Unsur keamanan pelayanan   

Keamanan pelayanan artinya adalah seluruh bentuk tindakan preventif yang 

dilakukan oleh pihak manajemen dalam memberikan jaminan aman pada pasien yang 

berkunjung di lingkungan RS Haji. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan 

dalam ranah medis dan non medis. Keamanan dalam ranah madis berarti pihak 

manajemen RS mampu menekan penularan penyakit didalam lingkungan RS (infeksi 

nosokomial), semenetara keamanan dalam ranah non medis artinya pihak manajemen 

memberlakukan tindakan keamanan untuk mencegah terjadinya kasus pencurian, 

perampokan, maupun kehilangan yang terjadi didalam lingkungan RS. Keamanan 

pelayanan yang baik hendaknya mampu mengupayakan seluruh tindakan preventif 

agar jangan sampai sesuatu yang menyimpang dari “aman” terjadi didalam 

lingkungan RS.   
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Tabel 4.16 
Hasil persepsi responden pada unsur keamanan pelayanan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Area parkir RS menggunakan 

sistem secure parking 

750 

3,17 3,22 

2 Sudut RS dilengkapi dengan 

hand sanitizer  
3,12 3,20 

3 Sudut RS dilengkapi dengan 

kamera pengawas (CCTV) 
3,16 3,25 

4 Terdapat petugas keamanan 

(satpam, Linmas, Satpol PP) di 

lingkungan RS 

3,16 3,24 

5 Dokter dan perawat  

menggunakan APD (sarung 

tangan, masker, coat, dll) yang 

diperlukan 

3,16 3,24 

RATA - RATA 3,15 3,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.16 didapatkan informasi bahwa 

unsur keamanan pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,15 dan skor rata-

rata harapan sebesar 3,23. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat atas 

pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang dirasakannya 

saat ini berada pada tingkatan angka 3,15 yang mana angka ini mengindikasikan 

pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,23 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.10 Unsur keadilan mendapatkan pelayanan   

Keadilan mendapatkan pelayanan artinya adalah segala bentuk upaya yang 

dilakukan oleh pihak manajemen RS untuk menjaga etika pelayanan utamanya dalm 

hal keadilan pelayanan. Artinya adalah pihak manajemen RS akan berupaya 

semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi pelayanannya tanpa memandang 

status serta mampu menghindarkan diskriminasi. Keadilan mendapatkan pelayanan 

yang baik hendaknya tetap berpegang kepada hak-hak pasien, selama masih dalam 

kewajaran untuk dapat dilakukan maka pihak manajemen RS tidak akan menodai hal 

tersebut.  
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Tabel 4.17 
Hasil persepsi responden pada unsur keadilan mendapatkan pelayanan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 RS tidak membedakan 

pelayanan kepada pasien 

(umum dan asuransi) 

750 

3,32 3,37 

2 Pasien yang mendaftar terlebih 

dahulu mendapat giliran 

pertama menerima pelayanan  

3,17 3,34 

3 RS tidak menolak pasien 3,24 3,34 

4 RS tidak memulangkan paksa 

pasien (bukan atas kehendak 

pasien) 

3,23 3,35 

RATA - RATA 3,24 3,35 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.17 didapatkan informasi bahwa 

unsur keadilan mendapatkan pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,24 

dan skor rata-rata harapan sebesar 3,35. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat 

atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang 

dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,24 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,35 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 
4.2.11 Unsur sarana dan prasarana   

Sarana dan prasarana artinya adalah seluruh perabot, ketersediaan, alat 

bantu medis, dan fasilitas yang diberikan oleh pihak manajemen RS Haji kepada 

seluruh pengunjung RSU Haji guna merasa nyaman dalam melakukan pengobatan di 

lingkungan RSU Haji. Sarana dan prasarana yang baik hendaknya mampu 

membangun persepsi positif di benak pengunjung bahwa manajemen RS mampu 

memberikan pelayanan terbaiknya yang didikung dengan segala sarananya yang 

memadai, tersedia, dan dalam kondisi layak pakai.   
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Tabel 4.18 
Hasil persepsi responden pada unsur sarana dan prasarana  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Ruang periksa dalam kondisi 

baik, terawat, dan terjaga  

750 

3,28 3,33 

2 Ruang loket pelayanan dalam 

kondisi baik, terawat, dan 

terjaga 

3,29 3,32 

3 Bed periksa mapun bed rawat 

inap tersedia dalam kondisi 

baik, terawat, dan terjaga 

3,28 3,33 

4 Alat medis yang tersedia dalam 

kondisi baik dan terawat 
3,27 3,33 

5 Kursi ruang tunggu layak dan 

terawat  
3,25 3,33 

6 Lahan parkir memadai dan 

mencukupi  
3,06 3,35 

RATA - RATA 3,24 3,33 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.18 didapatkan informasi bahwa 

unsur sarana dan prasarana pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,24 

dan skor rata-rata harapan sebesar 3,33. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat 

atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang 

dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,24 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,33 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 
4.2.12 Unsur kesopanan dan keramahan   

Kesopanan dan keramahan artinya adalah sikap yang ditunjukkan oleh 

petugas (medis, non medis, dan administratif) RS ketika memberikan pelayanan 

kepada pasien. Kesopanan dan keramahan yang baik akan mampu membangun 

kedekatan dan keterikatan kepada tiap pelanggannya sehingga pelanggan semakin 

percaya dengan layanan yang diberikan oleh manajemen RS Haji.  
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Tabel 4.19 
Hasil persepsi responden pada unsur kesopanan dan keramahan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi memberikan 

senyum dan salam kepada 

pasien/ keluarga pasien  

750 

3,26 3,29 

2 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi dengan ramah 

dan sopan memberikan 

penjelasan atau pengarahan 

kepada pasien/ keluarga 

pasien  

3,25 3,31 

3 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi menjawab 

pertanyaan pasien/ keluarga 

pasien dengan ramah dan 

sopan 

3,26 3,31 

4 Dokter, perawat, dan petugas 

administrasi bersedia 

mengantar pasien/ keluarga 

pasien   

3,23 3,32 

RATA - RATA 3,25 3,31 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.19 didapatkan informasi bahwa 

unsur kesopanan dan keramahan pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 

3,25 dan skor rata-rata harapan sebesar 3,31. Artinya adalah pelanggan mengukur 

tingkat atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang 

dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,25 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,31 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 

 

4.2.13 Unsur kecepatan pelayanan   

Kecepatan pelayanan artinya adalah kemampuan (soft skill dan hard skill) 

yang ditunjukkan oleh petugas (medis, penunjang medis, administratif) dalam 

menangani kebutuhan pasien. Kebutuhan yang dimaksud antara lain kebutuhan yang 
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bersifat medis maupun administratif selama pasien berada di lingkungan RS. 

Kecepatan pelayanan yang baik adalah mampu memberikan pelayanan secepatnya 

namun tidak mengurangi unsur ketelitian dan keabsahan, sehingga dengn kecepatan 

pelayanan yang baik akan membentuk persepsi positif dibenak pasien bahwa pihak 

manajemen RS cekatan dan peduli dengan kebutuhan pasiennya.  

 

Tabel 4.20 
Hasil persepsi responden pada unsur kecepatan pelayanan  

 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Petugas loket pendaftaran 

memproses administrasi dan 

pendaftaran pasien dengan 

cepat dan segera 

750 

3,19 3,29 

2 Petugas loket memproses 

pembayaran (billing) pasien 

dengan cepat dan segera 

(layanan di IRJA, IRNA, IGD) 

3,16 3,27 

3 Petugas di loket unit pelayanan 

memproses layanan kepada 

pasien dengan cepat dan 

segera  

3,19 3,31 

4 Dokter menangani/ menindak 

pasien dengan segera  
3,22 3,32 

5 Perawat menangani/ menindak 

pasien dengan segera 
3,23 3,32 

RATA - RATA 3,20 3,30 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.20 didapatkan informasi bahwa 

unsur kecepatan pelayanan pelayanan memiliki skor rata-rata realita sebesar 3,20 

dan skor rata-rata harapan sebesar 3,30. Artinya adalah pelanggan mengukur tingkat 

atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji sesuai yang 

dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,20 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,30 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 
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4.2.14 Unsur penanganan saran dan pengaduan   

Penanganan saran dan pengaduan artinya adalah segala bentuk respon aktif 

yang ditunjukkan maupun diberikan oleh manajemen RS terhadap saran dan 

pengaduan yang dilayangkan baik oleh pasien maupun pengunjung di lingkungan RS 

Haji. Artinya adalah manajemen RS terbuka dalam menrima saran dan pengaduan 

dan kemudahan akses yang diberikan oleh manajemen RS dalam memudahkan 

pasien atau pengunjung melakukan saran dan pengaduan.  

 
Tabel 4.21 

Hasil persepsi responden pada unsur penanganan saran dan pengaduan  
 

No. Aspek Penilaian 
Jumlah 

Responden  

Skor Rata-

Rata Realita 

Skor Rata-

Rata Harapan  

1 Terdapat petugas yang 

ditempatkan khusus untuk 

layanan pengaduan di 

lingkungan RS 

750 

3,15 3,23 

2 Terdapat/ tersedia kotak saran 

di lingkungan RS 
3,09 3,23 

3 Terdapat layanan pengaduan 

dan pusat informasi di 

lingkungan RS 

3,09 3,23 

RATA - RATA 3,11 3,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.21 didapatkan informasi bahwa 

unsur penanganan saran dan pengaduan pelayanan memiliki skor rata-rata realita 

sebesar 3,11 dan skor rata-rata harapan sebesar 3,23. Artinya adalah pelanggan 

mengukur tingkat atas pelayanan yang telah diberikan oleh manajemen RSU Haji 

sesuai yang dirasakannya saat ini berada pada tingkatan angka 3,11 yang mana 

angka ini mengindikasikan pelayanan tergolong baik karena angka mendekati 4,00.  

Sedangkan ukuran tingkat harapan terhadap pelayanan yang akan diberikan 

oleh manajemen RSU Haji untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan 

pembenahan berada pada tingkatan angka 3,23 yang mana angka ini 

mengindikasikan pelayanan tergolong diharapkan untuk dilakukan perbaikan, 

pembenahan, atau dipertahankan kedepannya, karena angka mendekati 4,00. 
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4.3 Hasil Nilai IKM pada tiap Unit Pelayanan  

Dalam kajian survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di 

lingkungan RSU Haji Surabaya, melibatkan sebanyak 17 unit pelayanan. Diharapkan 

nilai IKM yang terbentuk nantinya akan tercermin dari 17 unit pelayanan tersebut. 

Namun sebelumnya pada sub bab ini akan diuraikan nilai IKM pada tiap unitnya. 

Penilaian IKM pada tiap unit pelayanan akan menggabungkan 14 unsur, dimana nilai 

IKM pada unit tersebut tinggi atau rendahnya tergantung dari bagaimana persepsi 

pengunjung yang pada saat momen survei dijadikan sebagai responden.  

Apabila pengunjung memprsepsikan baik ke-14 unsur tersebut maka nilai IKM 

di unit tersebut akan tinggi, dan sebaliknya apabila  pengunjung mempersepsikan 

buruk ke-14 unsur tersebut maka nilai IKM di unit tersebut akan rendah. Berikut ke-

14 unsur yang menjadi penilaian IKM antara lain :  

1. Prosedur pelayanan     8. Kedisiplinan petugas  

2. Persyaratan pelayanan    9. Keamanan pelayanan  

3. Waktu pelayanan     10. Keadilan mendapatkan pelayanan 

4. Kompetensi / kemampuan petugas   11. Sarana dan prasarana  

5. Biaya / tariff      12. Kesopanan dan keramahan  

6. Sistem pelayanan     13. Kecepatan pelayanan  

7. Kenyamanan lingkungan    14. Penanganan saran dan pengaduan  

 
4.3.1 Nilai IKM di unit instalasi bedah sentral  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi bedah sentral adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 

banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi bedah sentral, yang dengan demikian akan memunculkan 

persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena 

sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama.  
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Tabel 4.22 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 3 30,00 

2 3 – 4 kali 2 20,00 

3 ≥ 5 kali 5 50,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.22 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi bedah sentral dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang diberikan oleh 

responden terhadap palayann yang diberikan oleh unit instalasi bedah sentral akan 

mendekati valid. 

 
Tabel 4.23 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  2 20,00 

2 Pasien Lama  8 80,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.23 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi bedah sentral dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di instalasi bedah sentral akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah 

mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya.  

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi bedah sentral yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

 

Tabel 4.24 
Nilai IKM di instalasi bedah sentral yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 
 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  10 3,40 0,24 3,22 80,46 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,53 0,25 

3 Waktu pelayanan  3,43 0,25 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,48 0,25 

5 Biaya/ tariff 3,33 0,24 

6 Sistem pelayanan  3,33 0,24 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,11 0,22 

8 Kedisiplinan petugas  3,00 0,21 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,06 0,22 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3,08 0,22 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,07 0,22 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,05 0,22 

13 Kecepatan pelayanan  3,12 0,22 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,07 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.24 didapatkan informasi uatama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi bedah sentral adalah senilai 80,46. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur persyaratan pelayanan yakni senilai 

3,53 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi beda sentral lebih merasa terpuaskan dengan persyaratan 

pelayanan yang diberikan, manajemen di unit instalasi bedah sentral mampu 

memberikan informasi kepada masyarakat pengunjungnya akan apa-apa yang perlu 

dibawa dan dipersiapkan dahulu sebelum melakukan kunjungan dan mendapatkan 

pelayanan medis atau penunjang medis.   

Sementara kedisiplinan petugas menjadi nilai terendah diantara nilai pada unsur 

lainnya yakni 3,00. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi bedah 

sentral merasa kurang terpuaskan dengan kedisiplinan petugas, responden agaknya 
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pernah mendapati adanya petugas di instalasi bedah sentral yang masih tidak disiplin 

dalam menjaga posnya masing-masing dalam jam-jam pelayanan.  

 

4.3.2 Nilai IKM di unit instalasi gigi dan mulut  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi gigi dan mulut adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi gigi dan mulut, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

 

Tabel 4.25 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 7 70,00 

2 3 – 4 kali 2 20,00 

3 ≥ 5 kali 1 10,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.25 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi gigi dan mulut dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 1-2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa layanan di instalasi gigi dan mulut 

merupakan layanan yang paling banyak menerima pelanggan baru (kungjungan 

pertama) karena ummumnya masalah gigi dan rongga mulut adalah masalah yang 

jarang melakukan kontrol kunjungan dalam waktu dekat, hal inilah yang menjadikan 

dominansi jumlah kunjungan adalah di angka 1-2 kali. Meskipun demikian bukan 

berarti jawaban dari responden tersebut tidak valid, karena menurut metode survei 

bahwa persepsi dibentuk pada saat pertama menerima pelayanan di instalasi gigi dan 

mulut.  

Tabel 4.26 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  7 70,00 

2 Pasien Lama  3 30,00 
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3 Tidak Diiisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.26 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi gigi dan mulut dominan adalah mereka dengan status pasien 

baru. Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi gigi dan mulut yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.27 
Nilai IKM di instalasi gigi dan mulut yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

3,37 0,24 

3,24 80,94 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,60 0,26 

3 Waktu pelayanan  3,60 0,26 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,60 0,26 

5 Biaya/ tariff 3,53 0,25 

6 Sistem pelayanan  3,07 0,22 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,17 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,20 0,23 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,02 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,10 0,22 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,10 0,22 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

2,85 0,20 

13 Kecepatan pelayanan  3,16 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

2,97 0,21 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.27 didapatkan informasi uatama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi gigi dan mulut adalah senilai 80,94. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  
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Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kemampuan/ kompetensi petugas, 

waktu pelayanan, dan persyaratan pelayanan yakni senilai 3,60 merupakan nilai 

tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang mengunjungi 

instalasi gigi dan mulut lebih merasa terpuaskan dengan kemampuan/ kompetensi 

petugas saat memberikan pelayanan dental, manajemen di unit instalasi gigi dan 

mulut mampu mendayagunakan seluruh tenaga medis mereka (dokter gigi dan dokter 

gigi spesialis) mengeluarkan kemampuan (hard skill dan soft skill) untuk memberikan 

layanan dental yang nyaman namun dengan hasil yang memuaskan dimata 

responden.   

Sementara kesopanan dan keramahan menjadi nilai terendah diantara nilai pada 

unsur lainnya yakni 2,87. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi gigi 

dan mulut merasa kurang terpuaskan dengan keramahan dan kesopanan yang 

diberikan. Hal ini mungkin ditengarai karena dokter gigi langsung memberikan 

tindakan langsung pada pasien, sehingga dimungkinkan ada beberapa sikap dan 

tindakann dokter itu yang kurang berkenan dimata pasien.  

 

4.3.3 Nilai IKM di unit instalasi rawat jalan  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi rawat jalan adalah sebanyak 126 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 

banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi rawat jalan, yang dengan demikian akan memunculkan persepsi 

yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena sebagai 

justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

 

Tabel 4.28 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 34 26,98 

2 3 – 4 kali 54 42,86 

3 ≥ 5 kali 37 29,37 

4 Tidak diisi 1 0,79 

Total 126 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.28 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi poli rawat jalan dominan adalah mereka yang telah melakukan 
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kunjungan 3-4 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 3-4 kali yang 

dengan demikian berarti tingkat pemahaman mereka terhadap layanan yang diberikan 

di unit poli rawat jalan berada pada tingkat moderate. Diharapkan dengan berada 

pada tingkat moderate ini mampu memberikan persepsi pelayanan medis di unit poli 

rawat jalan yang mendekati valid.  

 
Tabel 4.29 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  25 19,84 

2 Pasien Lama  100 79,37 

3 Tidak Diisi 1 0,79 

Total 126 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.29 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi rawat jalan dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di instalasi rawat jalan akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah 

mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi rawat jalan yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.30 

Nilai IKM di instalasi rawat jalan yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 
 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

126 

3,15 0,22 

3,21 80,14 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,21 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,22 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,26 0,23 

5 Biaya/ tariff 3,20 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,19 0,23 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3,21 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,26 0,23 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,29 0,24 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3,23 0,23 

11 Sarana dan 
prasarana  

3,16 0,23 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,24 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3,14 0,22 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,11 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.30 didapatkan informasi uatama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi rawat jalan adalah senilai 80,14. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur keamanan pelayanan yakni senilai 

3,29 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi rawat jalan telah merasa teramankan dengan pelayanan yang 

diberikan, meskipun jumlah pengunjung di instalasi rawat jalan adalah banyak di tiap 

hari kunjungannya, namun pihak rumah sakit khususnya manajemen di instalasi 

rawat jalan berhasil memaksimalkan keamanan pelayanan didalamnya.  

Sementara penanganan saran dan pengaduan menjadi nilai terendah diantara 

nilai pada unsur lainnya yakni 3,11. Artinya adalah responden yang mengunjungi 

instalasi rawat jalan merasa kurang terpuaskan dengan penanganan saran dan 

pengaduan. Pelayanan intalasi rawat jalan merupakan instalasi dengan jenis layanan 

medis terbanyak (sebanyak 18 poli) sehingga dimungkinkan ada pasien yang 

melakukan pengaduan atas pelayanan atau saran atas pelayanan namun tidak 

terwadahi di instalasi rawat jalan. 

 

4.3.4 Nilai IKM di unit instalasi rawat inap  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi rawat inap adalah sebanyak 12 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 

banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 
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diberikan di instalasi rawat inap, yang dengan demikian akan memunculkan persepsi 

yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena sebagai 

justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

 

Tabel 4.31 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 7 58,33 

2 3 – 4 kali 2 16,67 

3 ≥ 5 kali 3 25,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 12 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.31 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi rawat inap dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 1-2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 1-2 kali. Unit 

instalasi rawat inap adalah unit yang sedikit mendapatkan kunjungan orang yang 

sama dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan di instalasi rawat inap tidak 

mengadakan fungsi control sehingga yang memungkinkan pasien yang sama 

menerima perawatan dalam waktu dekat. Namun demikian masih terdapat responden 

yang melakukan kunjungan di rawat inap >2 kali kunjungan, dimana hal ini masih 

menunjukkan masih ada persentase responden yang mengerti tentang seluk beluk 

layanan di instalasi rawat inap. Diharapkan persepsi yang diberikan oleh responden 

terhadap layanan di instalasi rawat inap tetap valid mengingat persepsi responden 

sudah terbentuk saat melakukan kunjungan pertama kali.   

 
Tabel 4.32 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  3 25,00 

2 Pasien Lama  9 75,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 126 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.32 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi rawat inap dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 
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di instalasi rawat inap akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka 

yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi rawat inap yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.33 
Nilai IKM di instalasi rawat inap yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

12 

3,25 0,23 

3,24 81,12 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,25 0,22 

3 Waktu pelayanan  3,14 0,22 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,38 0,23 

5 Biaya/ tariff 3,25 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,08 0,22 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,44 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,29 0,24 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,05 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,29 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,38 0,23 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,31 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3,28 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,03 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.33 didatkan informasi uatama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi rawat jalan adalah senilai 81,12. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kenyamanan lingkungan dengan 

niai 3,44 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden 

yang mengunjungi instalasi rawat inap lebih merasa terpuaskan dengan kenyamana 

lingkungan saat menerima layanan di instalasi rawat inap, manajemen di unit 
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instalasi rawat inap mampu menciptkan suasana yang nyaman, tenang, bersih, dan 

kondusif bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di instalasi rawat inap.  

Sementara penanganan saran dan pengaduan menjadi nilai terendah diantara 

nilai pada unsur lainnya yakni 3,03. Artinya adalah responden yang mengunjungi 

instalasi rawat inap merasa kurang terpuaskan dengan penanganan saran dan 

pengaduan. Pelayanan intalasi rawat inap merupakan instalasi dengan waktu layanan 

yang lebih dari 1 hari, dikarenakan pasien yang mengunjungi instalasi ini diharuskan 

untuk menginap di rumah sakit. Oleh karenanya dimungkinkan ada pasien yang 

melakukan pengaduan atas pelayanan atau saran atas pelayanan namun tidak 

terwadahi di instalasi rawat inap. 

 

4.3.5 Nilai IKM di unit instalasi gawat darurat 

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi gawat darurat adalah sebanyak 22 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi gawat darurat, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

 

Tabel 4.34 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 17 77,27 

2 3 – 4 kali 4 18,18 

3 ≥ 5 kali 1 4,55 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 22 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.34 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi gawat darurat dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 1-2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 1-2 kali. Unit 

instalasi gawat darurat adalah unit yang sedikit mendapatkan kunjungan orang yang 

sama dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan di instalasi gawat darurat tidak 

mengadakan fungsi kontrol sehingga yang memungkinkan pasien yang sama 
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menerima perawatan dalam waktu dekat. Namun demikian masih terdapat responden 

yang melakukan kunjungan di IGD >2 kali kunjungan, dimana hal ini masih 

menunjukkan masih ada persentase responden yang mengerti tentang seluk beluk 

layanan di instalasi gawat darurat. Diharapkan persepsi yang diberikan oleh 

responden terhadap layanan di instalasi gawat darurat tetap valid mengingat persepsi 

responden sudah terbentuk saat melakukan kunjungan pertama kali.   

 
Tabel 4.35 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  12 54,54 

2 Pasien Lama  10 45,45 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 22 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.35 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi gawat darurat dominan adalah mereka dengan status pasien baru. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi gawat darurat yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 
Tabel 4.36 

Nilai IKM di instalasi gawat  darurat yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 
 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

22 

3,20 0,23 

3,23 80,82 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3.18 0,24 

3 Waktu pelayanan  3.15 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3.25 0,23 

5 Biaya/ tariff 3.19 0,23 

6 Sistem pelayanan  3.00 0,22 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3.31 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3.39 0,23 

9 Keamanan 
pelayanan  

3.19 0,22 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3.41 0,23 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

11 Sarana dan 
prasarana  

3.37 0,24 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3.32 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3.21 0,22 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,09 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.36 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi gawat darurat adalah senilai 80,82. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur keadilan mendapatkan pelayanan 

dengan niai 3,41 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah 

responden yang mengunjungi instalasi gawat darurat terpuaskan dengan perlakuan 

dari manajemen di Instalasi Gawat Darurat yang mampu memprioritaskan pelayanan, 

tidak membedakan pelayanan, dan tidak menolak pasien. Dengan demikian 

pengunjung dan pasien di Intalasi Gawat telah mendapatkan kesetaraan pelayanan.  

Sementara penanganan sistem pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai 

pada unsur lainnya yakni 3,00. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi 

gawat darurat merasa kurang terpuaskan dengan sistem pelayanannya. Sistem 

pelayanan berhubungan dengan katersediaan jaringan yang memudahkan 

pengunjung dalam mendapatkan layanan. Dikarenakan instalasi gawat darurat selalu 

buka 24 jam maka ketika unit IGD membutuhkan bantuan unit pelayanan lainnya 

sebagai bentuk untuk menunjang pelayanan di IGD disaat jam unit tutup, maka 

bantuan tersebut tidak dapat diberikan saat itu juga. Sehingga persepsi pelanggan 

terkait sistem pelayanan di unit IGD agaknya kurang fleksibel ketika harus berhungan 

dengan unit lainnya disaat jam tutup pelayanan.  

 
4.3.6 Nilai IKM di unit instalasi farmasi  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi farmasi adalah sebanyak 148 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 
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banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi farmasi, yang dengan demikian akan memunculkan persepsi 

yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena sebagai 

justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.37 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 66 44,59 

2 3 – 4 kali 36 24,32 

3 ≥ 5 kali 46 31,08 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 148 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.36 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi farmasi dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 

1-2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 1-2 kali. Unit instalasi 

farmasi adalah unit khusus yang menangani resep dan penebusan obat dari hasil 

periksa di instalasi rawat jalan maupun rawat inap, sehingga menjadikan instalasi ini 

menjadi instalasi yang menerima pasien yang berbeda-beda di tiap harinya. Frekuensi 

instalasi farmasi menerima pasien yang sama hanya terjadi apabila ada pasien di unit 

rawat jalan yang melakukan kontrol dalam interval waktu tertentu. Oleh karenanya 

hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya distribusi persebaran responden yang 

mengunjungi instalasi farmasi > 1-2 kali.    

 
Tabel 4.38 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  43 29,05 

2 Pasien Lama  104 70,27 

3 Tidak Diisi 1 0,68 

Total 148 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.38 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi farmasi dominan adalah mereka dengan status pasien lama. Hal 

ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan di 
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instalasi farmasi akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka yang 

melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi farmasi yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.39 
Nilai IKM di instalasi farmasi yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

148 

3,32 0,24 

3,23 80,73 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,26 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,30 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,33 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,20 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,06 0,22 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,29 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,33 0,24 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,15 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,23 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,25 0,23 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,24 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3.19 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3.05 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.39 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi farmasi adalah senilai 80,73. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kedisilinan petugas dan 

kemampuan/ kompetensi petugas dengan niai 3,33 merupakan nilai tertinggi diantara 

unsur lainnya. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi farmasi lebih 

merasa terpuaskan dengan kedisiplinan petugas di instalasi farmasi, manajemen di 
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unit instalasi farmasi mampu menata staff mereka untuk selalu disiplin memberikan 

pelayanan kepada pasien sesuai dengan jam-jam pelayanan dan sesuai dengan 

standar pelayanan mereka (TUPOKSI), sehingga ketika pasien membutuhkan layanan 

farmasi untuk menebus obat, pihaknya selali stand-by dan jarang mendapati layanan 

kosong pada jam-jam pelayanan.  

Sementara penanganan saran dan pengaduan menjadi nilai terendah diantara 

nilai pada unsur lainnya yakni 3,05. Artinya adalah responden yang mengunjungi 

instalasi farmasi merasa kurang terpuaskan dengan penanganan saran dan 

pengaduan. Pelayanan intalasi farmasi merupakan instalasi dengan rawan pertanyaan 

dari pasien, utamanya adalah pasien dengan asuransi pemerintah (BPJS) memerlukan 

banyak klarifikasi atas obat yang mereka terima dari instalasi farmasi. Sehingga 

ketika pasien ingin mengadu atau memberikan saran terhadap obat yang mereka 

terima mereka merasa kesulitan dan berakhir pada menerima obat sesuai dengan 

ketentuan apa adanya.  

 
4.3.7 Nilai IKM di unit instalasi graha nur afiah  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi graha nur afiah adalah sebanyak 13 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi graha nur afiah, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.40 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 4 30,77 

2 3 – 4 kali 6 46,15 

3 ≥ 5 kali 3 23,08 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 13 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.40 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi graha nur afiah dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 1-2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 
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kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 3-4 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi graha nur afiah akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi graha nur afiah.  

 

Tabel 4.41 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  2 15,39 

2 Pasien Lama  11 84,61 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 13 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.41 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi graha nur afiah dominan adalah mereka dengan status pasien 

lama. Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang 

diberikan di instalasi graha nur afiah akan mendekati valid, karena setidaknya pasien 

adalah mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi graha nur afiah yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 
Tabel 4.42 

Nilai IKM di instalasi graha nur afiah yang menggabungkan 14 unsur penilaian 
kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

13 

3,26 0,23 

3,34 83,39 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,28 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,41 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,43 0,25 

5 Biaya/ tariff 3,23 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,31 0,24 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,35 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,38 0,24 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,26 0,23 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3,29 0,23 

11 Sarana dan 
prasarana  

3,45 0,25 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,38 0,24 

13 Kecepatan pelayanan  3,43 0,25 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,23 0,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.42 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi graha nur afiah adalah senilai 83,39. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur sarana dan prasarana dengan niai 

3,45 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi graha nur afiah lebih merasa terpuaskan dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia di instalasi graha nur afiah. Hal ini logis mengingat instalasi 

graha nur afiah adalah pelayanan kelas premium yang disediakan oleh manajemen RS 

kepada masyarakat pengunjung yang menginginkan pelayanan dan fasilitas lebih.  

Sementara biaya/ tariff dan penanganan saran dan pengaduan menjadi nilai 

terendah diantara nilai pada unsur lainnya yakni 3,23. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi graha nur afiah merasa kurang terpuaskan dengan biaya/ 

tariff. Hal ini logis mengingat instalasi graha nur afiah adalah layanan kelas premium, 

sehingga tariff yang diberikan diatas tariff pelayanan lainnya. namun demikian 

mengapa unsur biaya/ tariff menjadi unsur yang memiliki nilai kepuasan terendah? 

Jawaban logisnya adalah pelanggan tetap menginginkan layanan dan fasilitas yang 

diatas rata-rata namun dengan biaya/ tariff yang minimal.  

 

4.3.8 Nilai IKM di unit instalasi rehab medik  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi rehab medik adalah sebanyak 52 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 
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banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi rehab medik, yang dengan demikian akan memunculkan 

persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena 

sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.43 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 3 5,77 

2 3 – 4 kali 5 9,61 

3 ≥ 5 kali 44 84,62 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 52 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.43 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi rehab medik dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi rehab medik akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi rehab medik.  

 

Tabel 4.44 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  5 9,61 

2 Pasien Lama  47 90,39 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 52 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.44 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi rehab medik dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di instalasi rehab medik akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah 

mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi rehab medik yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  
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Tabel 4.45 
Nilai IKM di instalasi rehab medik yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

52 

3,18 0,23 

3,24 81,02 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,24 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,25 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,48 0,25 

5 Biaya/ tariff 3,22 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,04 0,22 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3,26 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,33 0,24 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,10 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,32 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,31 0,24 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,36 0,24 

13 Kecepatan pelayanan  3,22 0,24 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,08 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.45 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi rehab medik adalah senilai 81,02. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kemampuan/ kompetensi petugas 

dengan niai 3,48 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah 

responden yang mengunjungi instalasi rehab medik lebih merasa terpuaskan dengan 

kemampuan/ kompetensi petugas di instalasi rehab medik. Hal ini logis mengingat 

instalasi rehab medik adalah instalasi yang sebagian banyak layanannya 

menggunakan alat dan kemahiran dari terapisnya untuk membantu, menuntun, atau 

mengarahkan pasien yang berkunjunga di intalasi ini.  

Sementara sistem pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada unsur 

lainnya yakni 3,04. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi rehab 
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medik merasa kurang terpuaskan dengan sistem pelayanan. Sistem pelayanan 

berkenaan dengan sinkronisasi data dan jaringan sekaligus automoatisasi yang 

diberikan layanan tersebut kepada pasien. Sebagian besar responden yang menerima 

layanan di instalasi rehab medik ini kurang merasakan bentuk yang seperti itu, 

sehingga persepsi mereka akan unsur sistem pelayanan masih kurang.  

 

4.3.9 Nilai IKM di unit instalasi patologi klinik 

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil unit 

instalasi patologi klinik adalah sebanyak 66 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi patologi klinik, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  
Tabel 4.46 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 6 9,09 

2 3 – 4 kali 29 43,94 

3 ≥ 5 kali 31 46,97 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 66 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.46 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi patologi klinik dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi patologi klinik akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi patologi klinik. 

Tabel 4.47 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  4 6,06 
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No  Jumlah Persentase (%) 

2 Pasien Lama  62 93,94 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 66 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.47 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi patologi klinik dominan adalah mereka dengan status pasien 

lama. Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang 

diberikan di instalasi patologi klinik akan mendekati valid, karena setidaknya pasien 

adalah mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi patologi klinik yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.48 
Nilai IKM di instalasi patologi klinik yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

66 

3,11 0,22 

3,24 80,92 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,31 0,24 

3 Waktu pelayanan  3,16 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,35 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,23 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,15 0,23 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,23 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,31 0,24 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,12 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,25 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,32 0,24 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,30 0,24 

13 Kecepatan pelayanan  3,31 0,24 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,13 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.48 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi patologi klinik adalah senilai 80,92. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kemampuan/ kompetensi petugas 

dengan niai 3,35 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah 

responden yang mengunjungi instalasi patologi klinik lebih merasa terpuaskan dengan 

kemampuan/ kompetensi petugas di instalasi patologi klinik. Hal ini logis mengingat 

instalasi patologi klinik adalah instalasi dibelakang layar yang menangani sampel 

patologi permintaan dari seluruh unit lainnya didalam RS. Dikarenakan kerja dari 

instalasi patologi klinik tidak diketahui oleh masyarakat hanya hasilnya saja yang 

diketahui, yang umumny instalasi patologi klinik mampu memenuhi janji selesai 

pelayanan sesuai yang diinfokan. Oleh karenanya pasien mempersepsikan bahwa 

unsur kompetensi/ kemampuan petugas di instalasi patologi klinik lebih unggul.  

Sementara prosedur pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada unsur 

lainnya yakni 3,11. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi patologi 

klinik merasa kurang terpuaskan dengan prosedur pelayanan. Hal ini dikarenakan 

instalasi patologi klinik adalah instalasi yang bekerja dibelakang layar dimana tidak 

banyak prosedur yang diinfokan kepada pasien/ pengunjung di instalasi tersebut. 

sebagai akibatnya pasien/ pengunjung merasa kebingungan bagaimana bentuk 

prosdur ketika melakukan kunjungan ke instalasi patologi klinik.  

 

4.3.10 Nilai IKM di unit instalasi patologi anatomi 

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit instalasi patologi anatomi adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik 

responden utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi patologi anatomi, yang dengan demikian 

akan memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status 

pasien disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 
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Tabel 4.49 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 0 0,00 

2 3 – 4 kali 6 60,00 

3 ≥ 5 kali 4 40,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.49 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi patologi anatomi dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 3-4 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 3-4 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi patologi anatomi akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi patologi anatomi.  

 

Tabel 4.50 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  0 0,00 

2 Pasien Lama  10 100,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.50 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi patologi anatomi dominan adalah mereka dengan status pasien 

lama. Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang 

diberikan di instalasi patologi anatomi akan mendekati valid, karena setidaknya 

pasien adalah mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi patologi anatomi yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  
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Tabel 4.51 
Nilai IKM di instalasi patologi anatomi yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 
 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

3,27 0,23 

3,20 80,12 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,37 0,24 

3 Waktu pelayanan  3,50 0,25 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,38 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,43 0,24 

6 Sistem pelayanan  3,30 0,24 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,06 0,22 

8 Kedisiplinan petugas  3,25 0,23 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,02 0,22 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3,08 0,22 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,03 0,22 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,10 0,22 

13 Kecepatan pelayanan  3,06 0,22 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,03 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.51 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi patologi anatomi adalah senilai 80,12. Nilai ini apabila merujuk pada standar 

IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,50 

merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi patologi anatomi lebih merasa terpuaskan dengan waktu 

pelayanan di instalasi patologi anatomi. Hal ini dikarenakan instalasi patologi anatomi 

merupakan instalasi dibelakang layar yang menangani sampel anatomi permintaan 

dari seluruh unit lainnya didalam RS. Sehingga pasien hanya mengetahui bahwa hasil 

lab mereka sudah berada di tangan dokter yang merujuk lab tersebut, apabila hal 
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tersebut sudah terlaksana maka dibenak pelanggan akan terbentuk persepsi bahwa di 

instalasi patologi anatomi mampu memberikan waktu pelayanan yang optimal.   

Sementara keamanan pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada 

unsur lainnya yakni 3,02. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi 

patologi anatomi merasa kurang terpuaskan dengan keamanan pelayanan. Keamanan 

pelayanan berhubungan dengan bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan 

didalam lingkungan instalasi patologi anatomi terhadap bahaya klinis maupun non 

klinis. Dikarenakan instalasi patologi anatomi tidak banyak berhubungan langsung 

dengan pasien/ pengunjung agaknya pengunjung yang sedang menerima layanan 

patologi anatomi mempersepsikan hal ini kurang.   

 

4.3.11 Nilai IKM di unit instalasi radiologi  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit instalasi radiologi adalah sebanyak 21 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 

banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi radiologi, yang dengan demikian akan memunculkan persepsi 

yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena sebagai 

justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.52 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 5 23,81 

2 3 – 4 kali 10 47,62 

3 ≥ 5 kali 6 28,57 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 21 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.52 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi radiologi dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 3-4 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 3-4 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi radiologi akan memberikan persepsi 
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mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama mereka di 

instalasi radiologi.  

 

Tabel 4.53 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  2 9,52 

2 Pasien Lama  19 90,48 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 21 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.53 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi radiologi dominan adalah mereka dengan status pasien lama. Hal 

ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan di 

instalasi radiologi akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka 

yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi radiologi yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.54 
Nilai IKM di instalasi radiologi yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

21 

3,24 0,23 

3,32 80,53 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,32 0,24 

3 Waktu pelayanan  3,29 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,30 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,19 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,24 0,23 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,30 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,29 0,23 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,10 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,14 0,22 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,17 0,23 

12 Kesopanan dan 3,19 0,23 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

keramahan  

13 Kecepatan pelayanan  3,15 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,19 0,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.54 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi radiologi adalah senilai 80,53. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur persyaratan pelayanan dengan nilai 

3,32 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi radiologi lebih merasa terpuaskan dengan persyaratan 

pelayanan di instalasi radiologi. Hal ini dikarenakan atau dapat dimungkinkan di 

instalasi radiologi merupakan instalasi yang memberikan persyaratan pelayanan 

terminimal sehingga pasien atau pengunjung lainnya termudahkan untuk segera 

mendapatkan pelayanan di instalasi radiologi.  

Sementara keamanan pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada 

unsur lainnya yakni 3,10. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi 

radiologi merasa kurang terpuaskan dengan keamanan pelayanan. Instalasi radiologi 

merupakan instalasi yang mengunakan bahan radio aktif sebagai bahan utama untuk 

kegiatan pemindaian yang dilakukan. Sehingga agaknya menimbulkan persepsi 

keamanan pelayanan yang diberikan, meskipun pihak rumah sakit telah memberikan 

proteksi dan perlindungan namun potensi bahaya keamanan tetap dapat 

dimungkinkan terjadi.   

 
4.3.12 Nilai IKM di unit instalasi kerjasama  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit instalasi kerjasama adalah sebanyak 183 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi kerjasama, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 
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disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.55 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 50 27,32 

2 3 – 4 kali 62 33,88 

3 ≥ 5 kali 71 38,80 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 183 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.55 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi kerjasama dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi kerjasama akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi kerjasama.  

 
Tabel 4.56 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  48 26,23 

2 Pasien Lama  135 73,77 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 183 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.56 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi kerjasama dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di instalasi kerjasama akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka 

yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi kerjasama yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  
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Tabel 4.57 
Nilai IKM di instalasi kerjasama yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

183 

3,20 0,23 

3,24 80,95 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,27 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,24 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,33 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,37 0,24 

6 Sistem pelayanan  3,24 0,23 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3,20 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,31 0,24 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,10 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,26 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,22 0,23 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,26 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3,18 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,15 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.56 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi kerjasama adalah senilai 80,95. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur biaya/ tariff dengan nilai 3,37 

merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi kerjasama lebih merasa terpuaskan dengan biaya/ tariff yang 

diberlakukan di instalasi kerjasama. Hal ini dapat dimungkinkan instalasi kerjasama 

memberikan gamabaran biaya/ tariff yang jelas kepada pasien terkait cover biaya yang 

apat ditanggung dan tidak, serta pelayanan yang mendapat perlindungan penuh dan 

mana yang tidak. Sehingga terbentuk didalam benak pasien bahwa instalasi 

kerjasama telah memberlakukan dan memberikan informasi terkait biaya/ tariff yang 

transparan.  



 80 LAPORAN AKHIR 

BAB 4 -- HASIL SURVEI LAPANGAN 

 

Sementara keamanan pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada 

unsur lainnya yakni 3,10. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi 

kerjasama merasa kurang terpuaskan dengan keamanan pelayanan. Instalasi 

kerjasama mungkin merupakan satu-satunya instalasi di lingkungan rumah sakit 

yang tidak melakukan fungsi tindakan medis, yang hanya bersifat sebagai support. 

Keamanan pelayanan yang dikeluhkan lebih diarahkan kepada keamanan yang 

bersifat fisik yang berimbas pada keamanan barang-barang atau yang lainnya, 

mengingat antrian di instalasi kerjasama adalah yang paling awal dan paling panjang.  

 

4.3.13 Nilai IKM di unit instalasi ICU  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit instalasi ICU adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik responden utama 

yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. Karakteristik 

responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah kunjungan yang lebih 

banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman bagaimana layanan 

diberikan di instalasi ICU, yang dengan demikian akan memunculkan persepsi yang 

mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien disajikan karena sebagai 

justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner adalah tergolong 

responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.58 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 2 20,00 

2 3 – 4 kali 3 30,00 

3 ≥ 5 kali 5 50,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.58 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi ICU dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 

kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner dominan 

adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. Diharapkan dengan 

distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali mengunjungi atau 

mendapat layanan di instalasi ICU akan memberikan persepsi mereka yang mendekati 

valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama mereka di instalasi ICU.  
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Tabel 4.59 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  3 30,00 

2 Pasien Lama  7 70,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.59 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi ICU dominan adalah mereka dengan status pasien lama. Hal ini 

mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan di 

instalasi ICU akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka yang 

melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi ICU yang menggabungkan 

persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 
Tabel 4.60 

Nilai IKM di instalasi ICU yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

3,21 0,23 

3,21 80,18 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,40 0,24 

3 Waktu pelayanan  3,33 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,28 0,23 

5 Biaya/ tariff 3,18 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,10 0,22 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3,27 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,25 0,23 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,08 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,15 0,23 

11 Sarana dan 
prasarana  

3,30 0,24 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,18 0,23 

13 Kecepatan pelayanan  3,04 0,22 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,13 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.59 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi ICU adalah senilai 80,18. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur persyaratan pelayanan dengan nilai 

3,40 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi ICU lebih merasa terpuaskan dengan persyaratan pelayanan di 

instalasi ICU. Hal ini dikarenakan unit instalasi ICU merupakan unit yang bersifat 

khusus dan hanya pasien dengan kondisi tertentu dan khusus yang bisa menerima 

layanan di instalasi ICU. Oleh karena sifatnya yang khusus, maka persyaratan 

pelayanan yang diajukan oleh instalasi ini juga khusus, dimana pada prakteknya 

pasien atau pengunjung tidak perlu direpotkan dengan persyaratan pelayanan dari 

instalasi ini. Secara otomatis pihak manajemen rumah sakit yang akan menguruskan 

dan pasien hanya tinggal menerima pelayanannya saja, namun demikian consent dari 

pihak keluarga pasien di instalasi ICU diperlukan.  

Sementara kecepatan pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada 

unsur lainnya yakni 3,04. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi ICU 

merasa kurang terpuaskan dengan kecepatan pelayanan. ICU merupakan perawatan 

intensif yang memerlukan waktu recovery terlama diantara unit instalasi lainnya, 

sehingga terkadang keluarga pasien tidak bisa mendapatkan hasil seketika ketika 

pasien dirawat di unit instalasi ICU, meskipun pelanggan mencoba mengerti akan 

kondisi ini, namun beberapa pasien lainnya tidak.  

 

4.3.14 Nilai IKM di unit instalasi hemodialisa  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit instalasi hemodialisa adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di instalasi hemodialisa, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 
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Tabel 4.61 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 1 10,00 

2 3 – 4 kali 2 20,00 

3 ≥ 5 kali 7 70,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.61 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi hemodialisa dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di instalasi hemodialisa akan memberikan 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di instalasi hemodialisa.  

 

Tabel 4.62 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  0 0,00 

2 Pasien Lama  10 100,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.62 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di instalasi hemodialisa dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di instalasi hemodialisa akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah 

mereka yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di instalasi hemodialisa yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  
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Tabel 4.63 

Nilai IKM di instalasi hemodialisa yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 
 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

3,17 0,23 

3,34 83,44 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,30 0,24 

3 Waktu pelayanan  3,40 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,26 0,23 

5 Biaya/ tariff 3,33 0,24 

6 Sistem pelayanan  3,47 0,25 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,36 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,40 0,24 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,40 0,24 

10 Keadilan 
mendapatkkan 

pelayanan  

3,25 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3.50 0,25 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,40 0,24 

13 Kecepatan pelayanan  3,30 0,24 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,20 0,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.63 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

instalasi hemodialisa adalah senilai 83,44. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai 

3,50 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi instalasi hemodialisa lebih merasa terpuaskan dengan sarana dan 

prasarana di instalasi hemodialisa. Hal ini dikarenakan unit instalasi hemodialisa 

adalah unit yang menangani kegiatan cuci darah yang mengharuskan pasien untuk 

tidur diruang periksa selama kurun waktu tertentu hingga proses cuci darah selesai. 

Dikarenakan proses mengharuskan pasien untuk tetap nyaman selama proses cuci 

darah berlangsung, maka dari segi fasilitas, sarana, dan prasarana juga dibuat untuk 
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menyamankan pelayanan. Sehingga terbentuklah persepsi baik terhadap unsur 

sarana dan prasarana di unit instalasi hemodialisa ini.  

Sementara prosedur pelayanan menjadi nilai terendah diantara nilai pada unsur 

lainnya yakni 3,17. Artinya adalah responden yang mengunjungi instalasi hemodialisa 

merasa kurang terpuaskan dengan prosedur pelayanan. Unit instalasi hemodialisa 

adalah unit khsusus yang hanya menangani kondisi khusus dari pasien saja, 

sehingga untuk mendapatkan pelayanan ini maka beberapa prosedur perlu untuk 

dijalani terlebih dahulu. Dimungkinkan karena banyaknya prosedur yang dilakukan 

maka membuat rasa kurang/ tidak nyaman dibenak pasien, sehingga menjadikan 

unsur prosedur pelayanan kurang.  

 

4.3.15 Nilai IKM di unit seksi rekam medik  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit seksi rekam medik adalah sebanyak 37 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan di seksi rekam medik, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.64 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 11 29,73 

2 3 – 4 kali 10 27,03 

3 ≥ 5 kali 16 43,24 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 37 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.64 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di seksi rekam medik dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan ≥ 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan ≥ 5 kali. 

Diharapkan dengan distribusi responden yang setidaknya sudah lebih dari 2 kali 

mengunjungi atau mendapat layanan di seksi rekam medik akan memberikan 



 86 LAPORAN AKHIR 

BAB 4 -- HASIL SURVEI LAPANGAN 

 

persepsi mereka yang mendekati valid, mengingat ini bukan kunjungan pertama 

mereka di seksi rekam medik.  

 

Tabel 4.65 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  7 18,92 

2 Pasien Lama  30 81,08 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 37 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.65 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di seksi rekam medik dominan adalah mereka dengan status pasien lama. Hal 

ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan di 

seksi rekam medik akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka 

yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di seksi rekam medik yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.66 
Nilai IKM di seksi rekam medik yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

37 

3,22 0,23 

3,20 80,03 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,26 0,23 

3 Waktu pelayanan  3,33 0,24 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,27 0,23 

5 Biaya/ tariff 3,24 0,23 

6 Sistem pelayanan  3,14 0,22 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,38 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,20 0,23 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,11 0,22 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,13 0,22 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,15 0,23 

12 Kesopanan dan 3,14 0,24 
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No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

keramahan  

13 Kecepatan pelayanan  3,21 0,23 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,05 0,22 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.66 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

seksi rekam medik adalah senilai 80,03. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kenyamanan pelayanan dengan nilai 

3,38 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi seksi rekam medik lebih merasa terpuaskan dengan kenyamanan 

pelayanan di seksi rekam medik. Hal ini logis dikarenakan seksi rekam medik 

menyediakan kenyamanan yang diperlukan bagi pasien maupun keluarga dalam 

menerima layanan seksi ini. Jumlah bangku yang mencukupi, kondisi ruang terbuka, 

dan keasrian yang terjaga menjadikan kegiatan menunggu pelayanan di unit rekam 

medik menjadi menyenangkan bagi pasien atau pengunjung.  

Sementara penanganan saran dan pengaduan menjadi nilai terendah diantara 

nilai pada unsur lainnya yakni 3,05. Artinya adalah responden yang mengunjungi 

seksi rekam medik merasa kurang terpuaskan dengan penanganan saran dan 

pengaduan yang diberikan. Dikarenakan unit rekam medic merupakan unit awal yang 

dikunjungi oleh pasien atau pengunjung yang berkenaan dengan pelayanan, maka 

ketika pasien atau pengunjung memiliki pertanyaan seputar hal tersebut kesusahan 

apabila melakukan berbarengan di unit ini. Meskipun terdapat personil yang 

ditempatkan di seksi ini, namun keberadaan personi tersebut yang notabennya adalah 

bukan bagian internal rumah sakit menjadikan pasien atau pengunjung 

mengurungkan niat atau kurang terpuaskan.  

 

4.3.16 Nilai IKM di unit poli kosmetik medik 

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit poli kosmetik medik adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik responden 

utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 
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bagaimana layanan diberikan di poli kosmetik medik, yang dengan demikian akan 

memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status pasien 

disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar kuisioner 

adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  

Tabel 4.67 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 6 60,00 

2 3 – 4 kali 3 30,00 

3 ≥ 5 kali 1 10,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10,00 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.67 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di poli kosmetik medik dominan adalah mereka yang telah melakukan 

kunjungan 1-2. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 1-2 kali.  

 
Tabel 4.68 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  4 40,00 

2 Pasien Lama  6 60,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.68 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di poli kosmetik medik dominan adalah mereka dengan status pasien lama. 

Hal ini mengukuhkan justifikasi bahwa tingkat persepsi akan layanan yang diberikan 

di poli kosmetik medik akan mendekati valid, karena setidaknya pasien adalah mereka 

yang melakukan kunjungan minimal untuk kedua kalinya. 

Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di poli kosmetik medik yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  
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Tabel 4.69 
Nilai IKM di poli kosmetik medik yang menggabungkan 14 unsur penilaian kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

3,23 0,23 

3,31 82,87 

2 Persyaratan 

pelayanan  
3,57 0,25 

3 Waktu pelayanan  3,23 0,23 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,38 0,24 

5 Biaya/ tariff 3,05 0,22 

6 Sistem pelayanan  3,33 0,24 

7 Kenyamanan 

lingkungan  
3,39 0,24 

8 Kedisiplinan petugas  3,55 0,25 

9 Keamanan 
pelayanan  

3,18 0,23 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,33 0,24 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,28 0,23 

12 Kesopanan dan 

keramahan  
3,30 0,24 

13 Kecepatan pelayanan  3,32 0,24 

14 Penanganan saran 
dan pengaduan  

3,27 0,23 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.69 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk poli 

kosmetik medik adalah senilai 82,87. Nilai ini apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur persyatatan pelayanan dengan nilai 

3,57 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi poli kosmetik medik lebih merasa terpuaskan dengan kepersyaratan 

pelayanan di poli kosmetik medik. Hal ini merupakan bukti bahwa apabila suatu unit 

atau poli memberikan dengan detail apa-apa saja yang dipersyaratkan sebelum 

mendapatkan pelayanan akan berimbas baik bagi unit atau poli tersebut. Selama ini 

persyaratan pelayanan menjadi hal yang dianggap kurang dan beribet oleh sebagian 

responden, sehingga jarang mendapatkan ranking teratas, namun poli kosmetik medik 

mampu membuktikan hal tersebut salah.  
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Sementara biaya/ tariff menjadi nilai terendah diantara nilai pada unsur lainnya 

yakni 3,05. Artinya adalah responden yang mengunjungi poli kosmetik medik merasa 

kurang terpuaskan dengan biaya/ tariff. Hal ini logis dikarenakan poli kosmetik medic 

merupakan poli yang tidak dinaungi oleh asuransi pemerintah, sehingga dari segi 

harga pelayanan cenderung lebih tinggi dan harus dibayarkan sendiri oleh pasien. 

Sehingga memunculkan persepsi bahwa unsur biaya/ tariff menjadi unsur yang 

dipersepsikan kurang oleh responden.  

 
4.3.17 Nilai IKM di unit ruang bersalin (VK berslain)  

Berdasarkan hasil survei lapangan jumlah kewajiban sampel yang diambil 

unit ruang bersalin (VK bersalin) adalah sebanyak 10 responden. Karakteristik 

responden utama yang akan disajikan adalah jumlah kunjungan dan status pasien. 

Karakteristik responden jumlah kunjungan disajikan karena dengan jumlah 

kunjungan yang lebih banyak maka diharapkan responden mempunyai pengalaman 

bagaimana layanan diberikan ruang bersalin (VK bersalin), yang dengan demikian 

akan memunculkan persepsi yang mendekati valid. Sementara karakteristik status 

pasien disajikan karena sebagai justifikasi bahwa responden yang mengisi lembar 

kuisioner adalah tergolong responden dengan status pasien baru atau pasien lama. 

  
Tabel 4.70 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 
 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 kali 8 80,00 

2 3 – 4 kali 2 20,00 

3 ≥ 5 kali 0 0,00 

4 Tidak diisi 0 0,00 

Total 10,00 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.69 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di ruang bersalin (VK bersalin)  dominan adalah mereka yang telah 

melakukan kunjungan 1-2. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi 

lembar kuisioner dominan adalah mereka yang telah melakukan kunjungan 1-2 kali. 
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Tabel 4.71 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pasien 

 

No  Jumlah Persentase (%) 

1 Pasien Baru  8 80,00 

2 Pasien Lama  2 20,00 

3 Tidak Diisi 0 0,00 

Total 10 100,00 

Sumber: Data survei, 2019 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.71 diketahui bahwa responden yang 

mengisi di ruang bersalin (VK bersalin) dominan adalah mereka dengan status pasien 

lama. Berikut adalah sajian menganai nilai IKM di ruang bersalin (VK bersalin) yang 

menggabungkan persepsi kepuasan pelayanan dari 14 unsur.  

 

Tabel 4.72 
Nilai IKM di ruang bersalin (VK bersalin) yang menggabungkan 14 unsur penilaian 

kepuasan 

 

No. Unsur Penilaian 
Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata tiap 

Unsur 

Nilai Rata-

Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Kumulatif 

Rata-Rata 

Tertimbang 

tiap Unsur 

Nilai 

IKM 

1 Prosedur pelayanan  

10 

2,93 0,21 

3,21 80,22 

2 Persyaratan 

pelayanan  
2,93 0,21 

3 Waktu pelayanan  3,07 0,22 

4 Kemampuan/ 

kompetensi petugas  
3,06 0,22 

5 Biaya/ tariff 3,03 0,22 

6 Sistem pelayanan  3,07 0,22 

7 Kenyamanan 
lingkungan  

3,26 0,23 

8 Kedisiplinan petugas  3,45 0,25 

9 Keamanan 

pelayanan  
3,32 0,24 

10 Keadilan 

mendapatkkan 
pelayanan  

3,23 0,23 

11 Sarana dan 

prasarana  
3,35 0,24 

12 Kesopanan dan 
keramahan  

3,30 0,25 

13 Kecepatan pelayanan  3,30 0,25 

14 Penanganan saran 

dan pengaduan  
3,29 0,23 

Sumber: Data survei, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.72 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM untuk 

ruang bersalin (VK bersalin) adalah senilai 80,22. Nilai ini apabila merujuk pada 

standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang 

berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

Apabila ditelaah lebih jauh nilai pada unsur kedisiplinan petugas dengan nilai 

3,45 merupakan nilai tertinggi diantara unsur lainnya. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi ruang bersalin (VK bersalin) lebih merasa terpuaskan dengan 

kedisiplinan petugas di poli ruang bersalin (VK bersalin). Hal ini logis mengingat ruang 

bersalin (VK bersalin) merupakan unit yang harus ready dan stand-by setiap saat 

dikarenakan akan menolong pasien yang hendak bersalin. Sehingga hal ini 

memunculkan persepsi baik didalam benak responden terhadap unsur kedisiplinan 

petugas pada ruang bersalin (VK bersalin).  

Sementara prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan menjadi nilai 

terendah diantara nilai pada unsur lainnya yakni 2,93. Artinya adalah responden yang 

mengunjungi ruang bersalin (VK bersalin) merasa kurang terpuaskan dengan 

prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan. Ruang bersalin (VK bersalin) 

menjalankan fungsi untuk monolong persalinan, sehingga logis apabila terdapat 

serangkaian prosedur pelayanan yang mensyaratkan sebelum pelayanan diberikan. 

Hal ini mungkin dipersepsikan kurang, karena mereka berharap segera mendapat 

bantuan pertolongan ketika dan akan proses bersalin berlangsung, sehingga mereka 

menganggap prosedur pelayanan yang diberlakukan di ruang bersalin (VK bersalin) 

menjadi hal yang mengganggu.  

 

4.4 Hasil Penilaian IKM Institusi  

Hasil penilaian IKM institusi menggabungkan seluruh nilai IKM pada 17 unit 

pelayanan yang menjadi objek survei. Nantinya nilai IKM institusi ini akan 

mencerminkan seberapa puas atau tidak puas pasien/ pengunjung terhadap layanan 

yang diberikan oleh pihak RSU Haji Surabya.  

 

Tabel 4.73 
Nilai IKM institusi RSU Haji Semester I tahun 2019 

 

No Unit Survei 
Nilai 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi 

Mutu 

Pelayanan 
Kategori 

1 Instalasi bedah sentral  80,46 76,61 – 88,30 B Baik 

2 Instalasi gigi dan mulut  80,94 76,61 – 88,30 B Baik 

3 Intalasi rawat jalan  80,14 76,61 – 88,30 B Baik 

4 Instalasi rawat inap  81,12 76,61 – 88,30 B Baik 
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No Unit Survei 
Nilai 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi 

Mutu 

Pelayanan 
Kategori 

5 Instalasi gawat darurat 80,82 76,61 – 88,30 B Baik 

6 Instalasi graha nur afiah 83,39 76,61 – 88,30 B Baik 

7 Instalasi farmasi  80,73 76,61 – 88,30 B Baik 

8 Instalasi rehab medik 81,02 76,61 – 88,30 B Baik 

9 Instalasi patologi klinik  80,92 76,61 – 88,30 B Baik 

10 Instalasi patologi anatomi 80,12 76,61 – 88,30 B Baik 

11 Instalasi radiologi  80,53 76,61 – 88,30 B Baik 

12 Instalasi ICU 80,18 76,61 – 88,30 B Baik 

13 Instalasi kerjasama  80,95 76,61 – 88,30 B Baik 

14 Instalasi hemodialisa  83,44 76,61 – 88,30 B Baik 

15 Seksi rekam medik 80,03 76,61 – 88,30 B Baik 

16 Poli kosmetik medik 82,87 76,61 – 88,30 B Baik 

17 Ruang bersalin (VK 

bersalin) 
80,22 76,61 – 88,30 B Baik 

NILAI IKM INSTITUSI 81,05 76,61 – 88,30 B Baik 

Sumber: Data survei, 2019 

 
Berdasarkan tabel 4.73 didapatkan informasi utama bahwa nilai IKM institusi 

RSU Haji semester I tahun 2019 adalah senilai 81,05. Nilai ini apabila merujuk pada 

standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang 

berada pada rentang 76,61 – 88,30.  

Apabila ditelaah lebih lanjut unit survei yang memberikan nilai IKM terbesar 

adalah unit instalasi hemodialisa dengan nilai IKM 83,44 yang apabila merujuk pada 

standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang 

berada pada rentang 76,61 – 88,30. Nilai ini kemudian disusul oleh unit instalasi 

graha nur afiah dengan nilai IKM 83,39 yang apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30. 

Selanjutnya unit survei yang memberikan nilai IKM terkecil adalah unit seksi 

rekam medik dengan nilai IKM 80,03 yang apabila merujuk pada standar IKM 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang berada pada 

rentang 76,61 – 88,30. Nilai ini kemudian disusul oleh unit instalasi patologi anatomi 

dengan nilai IKM 80,12 yang apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 

2017 berada pada nilai B (baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 
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BAB  5  MATRIK IMPORTANCE – PERFORMNACE 

ANALYSIS (IPA) DAN MATRIK KESENJANGAN 
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

 

5.1 Matrik Kesenjangan  

 dalam studi kepuasan matrik kesenjangan sering disematkan untuk 

memperkaya analisis dan melihat sejauh mana tingkat kepentingan untuk perbaikan 

dapat diprioritaskan. Berbeda dengan matrik informance – performance, matrik 

kesenjangan tidak bisa menjustifikasi tingkat urgensi seperti layaknya matrik 

informance – performance, namun demikian banyak tingkatan manajemen 

menggunakan matrik kesenjangan ini untuk memvisualkan sejauh mana nilai 

kepuasan yang dirasakan oleh responden terhadap suatu layanan terhadap harapan 

responden terhadap layanan tersebut. karena fungsinya yang hanya memvisualkan, 

maka analisis yang diberikan hanya bersifat argumentatif sesuai dengan visual pada 

matrik tersebut.  

 
5.1.1  Matrik kesenjangan pada unit instalasi bedah sentral  

 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi bedah sentral, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut.  
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Gambar 5.1  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi bedah 

sentral 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

  

Gambar 5.1 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.1 diatas terlihat unsur nomor 10 (keadilan 

mendapatkan pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 
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antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

paling sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 13 (kecepatan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 
5.1.2 Matrik kesenjangan pada unit instalasi gigi dan mulut 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi gigi dan mulut, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5.2  

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi gigi dan 

mulut 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 
6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  
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Gambar 5.2 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.2 diatas terlihat unsur nomor 9 (keamanan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 
5.1.3 Matrik kesenjangan pada unit instalasi rawat jalan  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi rawat jalan, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.3  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi rawat jalan 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.3 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.3 diatas terlihat unsur nomor 13 (kecepatan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 
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merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 1 (prosedur pelayanan), nomor 3 (waktu pelayanan), 

dan 11 (sarana dan prasarana) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki 

jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata 

realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur 

yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.4 Matrik kesenjangan pada unit instalasi rawat inap  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi rawat inap, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5.4  

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi rawat inap 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  
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Gambar 5.4 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.4 diatas terlihat unsur nomor 4 (kemampuan/ 

kompetensi petugas) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 
5.1.5 Matrik kesenjangan pada unit instalasi gawat darurat  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi gawat darurat, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.5  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi gawat 

darurat 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.5 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.5 diatas terlihat unsur nomor 3 (waktu pelayanan) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor 

rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.6 Matrik kesenjangan pada unit instalasi farmasi  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi farmasi, maka didapatkan 

matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.6 

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi farmasi 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
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5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 
6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.6 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.6 diatas terlihat unsur nomor 1 (prosedur 

pelayanan) dan nomor 5 (biaya/ tariff)merupakan satu diantara unsur lainnya yang 

memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor 

rata-rata realita) paling sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden 

adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) dan 14 (penanganan saran dan 

pengaduan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, 

hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak 

atau kurang puas. 

 

5.1.7 Matrik kesenjangan pada unit instalasi rehab medik  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi rehab medik, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.7  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi rehab 

medik 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 
 

Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 
2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 
6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.7 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.7 diatas terlihat unsur nomor 11 (sarana dan 

prasarana) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (kemampuan/ kompetensi petugas) dan nomor 6 

(sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang 

paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.8 Matrik kesenjangan pada unit instalasi graha nur afiah  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi graha nur afiah, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.8  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi graha nur 

afiah 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
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3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.8 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.8 diatas terlihat unsur nomor 6 (sistem pelayanan) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor 

rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 2 (persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 
5.1.9 Matrik kesenjangan pada unit instalasi patologi klinik  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi patologi klinik, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.9  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi patologi 

klinik 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.9 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 
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karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.9 diatas terlihat unsur nomor 5 (biaya/ tariff) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor 

rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 1 (prosedur pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.10 Matrik kesenjangan pada unit instalasi patologi anatomi  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi patologi anatomi, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.10  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi patologi 
anatomi 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.10 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.10 diatas terlihat unsur nomor 9 (keamanan 

pelayanan) dan nomor 11 (sarana dan prasarana) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut 

responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 7 (kenyamanan lingkungan) dan nomor 10 (keadilan 

mendapatkan pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang 

paling tidak atau kurang puas. 

 
5.1.11 Matrik kesenjangan pada unit instalasi radiologi  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi radiologi, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.11  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi radiologi 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.11 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.11 diatas terlihat unsur nomor 1 (prosedur 

pelayanan), nomor 8 (kedisiplinan petugas) dan nomor 9 (keamanan pelayanan) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor 

rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) paling lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.12 Matrik kesenjangan pada unit instalasi ICU  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi ICU, maka didapatkan 

matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.12  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi ICU 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
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3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.12 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.12 diatas terlihat unsur nomor 1 (prosedur 

pelayanan) dan nomor 2 (persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut 

responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 9 (keamanan pelayanan) dan nomor 13 (kecepatan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, 

hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak 

atau kurang puas. 

 
5.1.13 Matrik kesenjangan pada unit instalasi hemodialisa  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi hemodialisa, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 
  



 114 LAPORAN AKHIR 

BAB 5 -- MATRIK INFORMANCE-PERFORMAMNCE ANALYSIS (IPA)  

DAN MATRIK KESENJANGAN 

 

Gambar 5.13  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi hemodialisa 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 
 

Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 
2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.13 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.13 diatas terlihat unsur nomor 6 (sistem 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 13 (kecepatan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.14 Matrik kesenjangan pada unit instalasi kerjasama 

  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di instalasi kerjasama, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.14  

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit instalasi kerjasama 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
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4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.14 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.14 diatas terlihat unsur nomor 3 (waktu 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 11 (sarana dan prasarana) dan nomor 13 (kecepatan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, 

hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak 

atau kurang puas. 

 

5.1.15 Matrik kesenjangan pada unit seksi rekam medik 

  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di seksi rekam medik, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.15  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit seksi rekam medik 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 

Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.15 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.15 diatas terlihat unsur nomor 12 (kesopanan dan 

keramahan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 10 (keadilan mendapatkan pelayanan) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.16 Matrik kesenjangan pada unit poli kosmetik medik  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di unit poli kosmetik medik, maka 

didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.16  

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit poli kosmetik medik 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 



 119 LAPORAN AKHIR 

BAB 5 -- MATRIK INFORMANCE-PERFORMAMNCE ANALYSIS (IPA)  

DAN MATRIK KESENJANGAN 

 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 
6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.16 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.16 diatas terlihat unsur nomor 10 (keadilan 

mendapatkan pelayanan) dan nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek 

tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka 

rasakan.  

Sementara unsur nomor 5 (biaya/ tariff) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) paling lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.1.17 Matrik kesenjangan pada unit kamar bersalin (VK bersalin)  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di unit kamar bersalin (VK bersalin), 

maka didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.17  
Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 

harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan unit kamar bersalin (VK 

bersalin) 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 
6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 
Gambar 5.17 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 
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Secara visual pada gambar 5.17 diatas terlihat unsur nomor 3 (waktu 

pelayanan), nomor 10 (keadilan mendapatkan pelayanan) dan nomor 14 (penanganan 

saran dan pengaduan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 2 (persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.2 Matrik kesenjangan institusi RSU Haji Semester I Tahun 2019  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di institusi RSU Haji Semester I 

tahun 2019, maka didapatkan matrik kesenjangan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5.18  

Matrik kesenjangan antara persepsi kenyataan (real performance) dan persepsi 
harapan (being expected) pada 14 unsur penilaian kepuasan di institusi RSU Haji 

semester I tahun 2019 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan     10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan     13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan   14 : Penanganan saran dan pengaduan  

 

Gambar 5.18 menunjukkan secara visual matrik kesenjangan antara rata-rata 

harapan dan rata-rata realita untuk tiap unsur penilaian kepuasan. Dari gambar 

diatas, semakin kecil nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi tersebut, maka 

semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden karena secara 

bersama-sama, aspek yang dirasa penting oleh responden juga mampu dilaksanakan 

dengan baik oleh manajemen RSU Haji.  

Namun sebaliknya, semakin besar nilai kesenjangan (gap) antara dua dimensi 

tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden 

karena aspek yang dirasa penting oleh responden belum mampu dilaksanakan dengan 

baik oleh manajemen RSU Haji. 

Secara visual pada gambar 5.18 diatas terlihat unsur nomor 2 persyaratan 

pelayanan) dan nomor 4 (kemampuan/ kompetensi petugas) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut 

responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5.3 Matrik Importance – Performance Analysis  

Matrik Importance – performance analysis menggabungkan 2 macam penilaian 

kedalam satu sajian diagram, yakni nilai importance dan nilai performance. Nilai ini 

apabila merujuk pada survei IKM di RSU Haji setara dengan nilai realita dan harapan, 

dimana performance akan mewakili nilai realita sedangkan importance akan mewakili 

nilai harapan. Digabungkannya 2 nilai ini akan menghasilkan sebuah matrik 4 posisi 

yang mengindikasikan prioritas perbaikan layanan berdasarkan aspek/ unsur yang 

dinilai.  

Prioritas perbaikan aspek layanan memberikan gambaran bagi manajemen RSU 

Haji dalam memilah aspek-aspek penilaian keuangan untuk dikelompokkan 
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berdasarkan prioritas perbaikannya. Dengan adanya pengelompokkan ini maka 

manajemen akan semakin mudah untuk menentukan langkah dan kebijakan evaluasi 

dan perbaikan terhadap layanan berdasarkan hasil penilaian kepuasan responden 

terhadap  apa yang dirasa oleh responden (real performance) dan apa yang diharapkan 

oleh responden (being expected).   

Dalam menentukan prioritas perbaikan, digunakanlah sebuah alat (tools) yang 

berusaha untuk menggambarkan prioritas tersebut. Tools berupa diagram cartesius 

dipilih dari sekian banyak tools dikarenakan diagram cartesius ini merupakan tools 

yang cocok dan diperlukan diperlukan untuk pengukuran tingkat kesesuaian guna 

mengetahui seberapa besar responden merasa puas terhadap kinerja manajemen RSU 

Haji, dan seberapa besar pihak penyedia jasa memahami apa yang diinginkan 

responden terhadap jasa yang mereka berikan. Hasil analisis diagram cartesius dapat 

langsung digunakan oleh manajemen RSU Haji untuk melakukan perbaikan jangka 

pendek maupun jangka panjang pada atribut penilaian yang masih kurang atau tidak 

puas, serta melakukan peningkatan kualitas atau mempertahankan kualitas 

pelayanan pada atribut penilaian yang sudah baik atau sangat puas.  

Pada diagram cartesius dilakukan pemetaan menjadi 4 kuadran untuk seluruh 

variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Tiap-tiap kuadran pada diagram 

cartesius memiliki arti dan makna masing-masing, seperti terdefinisi berikut 

1. Kuadran 1 (Concentrate These) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh 

responden, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan 

harapan responden (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Aspek-

aspek yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan dan menjadi prioritas 

utama bagi manajemen RSU Haji untuk melakukan perbaikan.  

2. Kuadran 2 (Keep Up The Good Work) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh 

responden, dan faktor-faktor yang dianggap responden sudah sesuai dengan 

yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Aspek-

aspek yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena 

manajemen RSU Haji telah berhasil memenuhi harapan responden dengan 

performa dan kinerja terbaiknya. 

3. Kuadran 3 (Low Priority) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh 

responden, dan pada kenyatannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan 

aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali 
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karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh responden sangat 

kecil. Meskipun responden menganggap aspek-aspek ini tidak terlalu penting, 

perlu untuk menjadi perhatian bagi manajemen RSU Haji karena responden 

merasa kurang puas dengan aspek yang terdapat didalam kuadran ini. Dengan 

demikian aspek yang terdapat pada kuadran ini dapat berpotensi untuk menjadi 

puas apabila manajemen melakukan intervensi perbaikan pada aspek-aspek 

pada kuadran ini.  

4. Kuadran 4 (Possible Overkill) 

Ini adalah wilayah yang memuat aspek-aspek yang dianggap kurang penting oleh 

responden, dan dirasakan terlalu berlebihan. Aspek-aspek yang termasuk dalam 

kuadran ini dapat dikurangi agar manajemen RSU Haji dapat menghemat biaya. 

Meskipun demikian aspek yang terdapat pada kudran ini membuktikan 

responden merasa puas atas layanan yang diberikan meskipun mereka kurang 

berharap terhadap aspek ini. Kedepannya aspek yang terdapat dalam kuadran ini 

dapat dikembangkan menjadi nilai tambah yang mendongkrak performa layanan 

diberikan. 

 

5.3.1 Matrik Importance – Performance unit intalasi bedah sentral  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

bedah sentral terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.19  

Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi bedah sentral 

 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.19 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,22 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,22 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 
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3. Bila nilai realita < 3,22 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  
Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,19 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,19 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,19 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 
Berdasarkan gambar 5.19 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan) dan unsur no-1 (Prosedur pelayanan) berada 

pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-7 (kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (kesdisiplinan petugas), unsur 

no-9 (keamanan pelayanan), unsur no-10 (keadilan mendapatkan pelayanan), 

unsur no-11 (sarana dan prasarana), dan unsur no-12 (kesopanan dan 

keramahan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to 

maintain),  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. 

3. Unsur no-3 (waktu pelayanan), unsur no-4 (keammapuan/ kompetensi petugas), 

unsur no-5 (biaya/ tariff), dan unsur no-6 (sistem pelayanan) berada pada 

kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan. 
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4. Unsur no-13 (kecepatan pelayanan) dan unsur no-14 (penanganan saran dan 

pengaduan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to 

improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.2 Matrik Importance – Performance unit instalasi gigi dan mulut  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi gigi 

dan mulut terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.20  
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi gigi dan mulut 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.20 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,24 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,24 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,24 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,25 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,25 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,25 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.20 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-2 (persyaratan pelayanan), unsur no-3 (waktu pelayanan), unsur no-4 

(kompetensi/ kemampuan petugas), dan unsur no-5 (biaya/ tariff) berada pada 

kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-9 (Keamanan pelayanan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas 

Rendah - atribute to maintain),  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  
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3. Unsur no-1 (prosedur pelayanan) berada pada kuadran II (Mempertahankan 

kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-

8 (kedisiplinan petugas), unsur no-10 (keadilan mendapatkan pelayanan), unsur 

no-11 (sarana dan prasarana), unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan), unsur 

no-13 (kecepatan pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan 

pengaduan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to 

improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.3 Matrik Importance – Performance unit instalasi rawat jalan 

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

rawat jalan terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.21 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi rawat jalan 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.21 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,21 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,21 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,21 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,19 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,19 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,19 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.21 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-9 (keamanan pelayanan) dan unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan) 

berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-5 (biaya/ tariff), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-13 (Kecepatan 

pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada 

kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-4 

(Kemampuan/ kompetensi petugas), unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur 

no-8 (Kedisiplinan petugas), dan unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) 

berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - maintain 

performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan unsur no-11 (Sarana dan prasarana) berada 

pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 
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Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.4  Matrik Importance – Performance unit instalasi rawat inap 

 Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

rawat inap terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 
Gambar 5.22  

Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 
kepuasan oleh responden di unit instalasi rawat inap 

 

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.22 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,24 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,24 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,24 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,35 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,35 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,35 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.22 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-5 (Biaya / tariff), unsur no-8 

(Kedisiplinan petugas), dan unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan) berada pada 

kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-9 (Keamanan pelayanan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas 

Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  
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3. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi 

petugas), unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-10 (Keadilan 

mendapatkan pelayanan), unsur no-11 (Sarana dan prasarana) dan unsur no-13 

(Kecepatan pelayanan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-6 (Sistem pelayanan), dan unsur no-14 

(Penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas 

Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.5 Matrik Importance – Performance unit instalasi gawat darurat  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

gawat darurat terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.23  
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi gawat darurat 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.23 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,23 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,23 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,23 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,14 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,14 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,14 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.23 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) berada pada kuadran IV 

(Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-

5 (Biaya / tariff), unsur no-6 (sistem pelayanan), unsur no-9 (Keamanan 

pelayanan), unsur no-13 (Kecepatan pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan 

saran dan pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - 

atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (waktu pelayanan), no-7 (kenyamanan lingkungan), unsur no-8 

(kedisiplinan petugas), unsur no-11 (sarana dan prasarana), dan unsur no-12 

(kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  



 137 LAPORAN AKHIR 

BAB 5 -- MATRIK INFORMANCE-PERFORMAMNCE ANALYSIS (IPA)  

DAN MATRIK KESENJANGAN 

 

4. Unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas) berada pada kuadran I 

(Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.6 Matrik Importance – Performance unit instalasi farmasi  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

farmasi terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.24 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi farmasi 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  
4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.24 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,22 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,22 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,22 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  
Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,30 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,30 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,30 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.24 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-1 (prosedur pelayanan), unsur no-2 (persyaratan pelayanan), dan unsur 

no-3 (waktu pelayanan) berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to 

de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-5 (Biaya / tariff), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-9 (Keamanan 

pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada 

kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  
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Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), unsur no-7 (Kenyamanan 

lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur no-10 (keadilan 

mendapatkan pelayanan), unsur no-11 (Sarana dan prasarana) dan unsur no-12 

(Kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikia n atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-13 (kecepatan pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas 

Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.7 Matrik Importance – Performance unit instalasi rehab medik 

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

rehab medik terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

  



 140 LAPORAN AKHIR 

BAB 5 -- MATRIK INFORMANCE-PERFORMAMNCE ANALYSIS (IPA)  

DAN MATRIK KESENJANGAN 

 

Gambar 5.25 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi rehab medik 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.25 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,24 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,24 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,24 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,28 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,28 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,28 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.25 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) berada pada kuadran IV 

(Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-

5 (Biaya / tariff), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-9 (Keamanan 

pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada 

kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), 

unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur 

no-11 (Sarana dan prasarana), dan unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan) 

berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - maintain 

performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi. 

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  
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4. Unsur no-13 (Kecepatan pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas 

Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.8 Matrik Importance – Performance unit instalasi radiologi  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

radiologi terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.26 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi radiologi 
 

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.26 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,22 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,22 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,22 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,18 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,18 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,18 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.26 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-3 (waktu pelayanan), unsur no-4 

(Kemampuan/ kompetensi petugas), dan unsur no-7 (kenyamanan lingkungan) 

berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-5 (Biaya / tariff), unsur no-9 (Keamanan pelayanan), unsur no-11 

(Sarana dan prasarana), unsur no-12 (kesopanan dan keramahan), unsur no-13 

(kecepatan pelayanan), dan unsur no-14 (penanganan saran dan pengaduan) 

berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  
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Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-1 (persyaratan pelayanan), unsur no-6 (sistem pelayanan), dan no-8 

(Kedisiplinan petugas) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-10 (keadilan mendapatkan pelayanan) berada pada kuadran I 

(Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.9 Matrik Importance – Performance unit instalasi patologi klinik  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

patologi klinik terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.27 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi patologi klinik 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.27 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,24 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,24 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,24 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,38 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,38 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,38 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.27 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan) dan unsur no-13 (Kecepatan pelayanan) 

berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-5 

(Biaya / tariff), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-9 (Keamanan pelayanan) 

dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran III 

(Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi 

petugas), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur no-10 (Keadilan mendapatkan 

pelayanan) dan unsur no-11 (Sarana dan prasarana) berada pada kuadran II 

(Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan) berada pada kuadran I (Perbaikan 

Prioritas Utama - atrtibute to improve). 
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Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.10 Matrik Importance – Performance unit instalasi patologi anatomi 

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

patologi anatomi terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 
Gambar 5.28 

Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 
kepuasan oleh responden di unit instalasi patologi anatomi 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.28 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,21 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,21 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,21 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,08 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,08 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,08 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.28 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-1 (prosedur pelayanan), unsur no-2 (Persyaratan pelayanan) dan unsur 

no-5 (Biaya / tariff) berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-

emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-9 (Keamanan pelayanan), unsur no-11 (Sarana dan prasarana), unsur 

no-13 (Kecepatan pelayanan) dan unsur no-14 (Penanganan saran dan 

pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to 

maintain).  
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Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (Waktu pelayanan),unsur no-4 (kemampuan/ kompetensi petugas), 

unsur no-6 (sistem pelayanan), dan unsur no-8 (Kedisiplinan petugas) berada 

pada kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-10 (Keadilan mendapatkan 

pelayanan), dan unsur no-12 (kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran I 

(Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.11 Matrik Importance – Performance unit instalasi ICU  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

ICU terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan tersaji 

dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.29 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi ICU 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.29 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,21 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,21 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,21 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,54 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,54 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,54 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.29 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-1 (prosedur pelayanan), unsur no-2 (persyaratan pelayanan), dan unsur 

no-3 (waktu pelayanan) berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to 

de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-5 (Biaya / tariff), unsur no-6 (sistem pelayanan), dan unsur no-14 

(penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas 

Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-4 (kemampuan/ kompetensi petugas), unsur no-7 (Kenyamanan 

lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), dan unsur no-11 (Sarana dan 

prasarana) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - 

maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-9 (Keamanan pelayanan), unsur no-10 (keadilan mendapatkan 

pelayanan), unsur no-12 (kesopanan dan keramahan), dan unsur no-13 
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(Kecepatan pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - 

atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.12 Matrik Importance – Performance unit instalasi Hemodialisa 

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

hemodialisa terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.30 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi hemodialisa 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.30 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,34 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,34 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,34 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,49 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,49 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,49 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.30 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat unsur yang berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - 

atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah.   

Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” namun bagi 

pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-

4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), unsur no-5 (Biaya / tariff), dan unsur no-

14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan 

Prioritas Rendah - atribute to maintain).  
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Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-7 

(Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur no-9 

(Keamanan pelayanan), unsur no-11 (Sarana dan prasarana), dan unsur no-12 

(Kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) dan unsur no-13 (Kecepatan 

pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to 

improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.13 Matrik Importance – Performance unit instalasi graha nur afiah  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

graha nur afiah terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.31 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi graha nur afiah 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.31 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,34 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,34 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,34 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,52 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,52 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,52 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.31 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur no-11 (Sarana dan prasarana), usur no-

12 (kesopanan dan keramahan)  berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - 

atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-5 (Biaya / tariff), unsur no-6 (Sistem 

pelayanan), dan unsur no-9 (keamanan pelayanan) berada pada kuadran III 

(Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), 

usnur no-7 (kenyamanan lingkungan), dan unsur no-13 (Kecepatan pelayanan) 

berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas layanan - maintain 

performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  
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4. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-10 (Keadilan mendapatkan 

pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada 

kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.14 Matrik Importance – Performance unit instalasi kerjasama  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit instalasi 

kerjasama terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.32 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit instalasi kerjasama 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.32 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,24 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,24 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,24 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,34 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,34 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,34 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.32 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-3 (waktu pelayanan) dan unsur no-5 (Biaya / tariff) berada pada 

kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (prosedur pelayanan), unsur no-9 (Keamanan pelayanan), unsur no-

13 (Kecepatan pelayanan) dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) 

berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  
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3. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi 

petugas), unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan 

petugas), unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) dan unsur no-12 

(Kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-7 (kenyamanan lingkungan) dan unsur no-11 (sarana dan prasarana) 

berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 
5.3.15 Matrik Importance – Performance unit seksi rekam medik  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit seksi 

rekam medik terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas perbaikan 

tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.33 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit seksi rekam medik 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.33 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,20 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,20 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,20 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,34 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,34 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,34 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.33 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-5 (biaya/ tariff), unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan) dan unsur no-12 

(Kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - 

atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-9 (Keamanan pelayanan) dan unsur no-

14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan 

Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), unsur no-3 (Waktu pelayanan), dan unsur 

no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas) berada pada kuadran II 

(Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur no-10 

(keadilan mendapatkan pelayanan), unsur no-11 (sarana dan prasarana), dan 
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unsur no-13 (kecepatan pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas 

Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.16 Matrik Importance – Performance unit poli kosmetik medik  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit poli 

kosmetik medik terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.34 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit poli kosmetik medik 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.34 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,32 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,32 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,32 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,32 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,32 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,32 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.34 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan) dan unsur no-13 (kecepatan pelayanan) 

berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-9 (Waktu pelayanan), unsur no-11 

(Sarana dan prasarana), unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan), dan unsur no-

14 (Penanganan saran dan pengaduan) berada pada kuadran III (Perbaikan 

Prioritas Rendah - atribute to maintain).  



 164 LAPORAN AKHIR 

BAB 5 -- MATRIK INFORMANCE-PERFORMAMNCE ANALYSIS (IPA)  

DAN MATRIK KESENJANGAN 

 

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), unsur no-6 (Sistem pelayanan), 

unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas) dan 

unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) berada pada kuadran II 

(Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan unsur no-5 (Biaya / tariff) berada pada 

kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.3.17 Matrik Importance – Performance unit unit kamar bersalin (VK bersalin)  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di unit kamar 

bersalin (VK bersalin) terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 
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Gambar 5.35 
Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 

kepuasan oleh responden di unit kamar bersalin (VK bersalin) 
  

 
Sumber : Data survei, 2019 

 
Keterangan :  

1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 
3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 

5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 
7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.35 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,21 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,21 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,21 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 
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Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,21 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,21 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,21 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.35 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-8 (kedisiplinan petugas) dan unsur no-11 (Sarana dan prasarana) 

berada pada kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah. Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” 

namun bagi pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-3 (waktu pelayanan), unsur no-4 (kemampuan/ kompetensi petugas), 

unsur no-5 (biaya/ tariff), dan unsur no-6 (sistem pelayanan)  berada pada 

kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  

Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-9 (keamanan pelayanan), unsur 

no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan), unsur no-12 (Kesopanan dan 

keramahan), unsur no-13 (Kecepatan pelayanan), dan unsur no-14 (penanganan 

saran dan pengaduan) berada pada kuadran II (Mempertahankan kualitas 

layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan unsur no-2 (Persyaratan pelayanan) berada 

pada kuadran I (Perbaikan Prioritas Utama - atrtibute to improve). 
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Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya menjadi aspek 

pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk dapat 

memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar kepuasan 

pelanggan menjadi lebih baik. 

 

5.4 Matrik Importance – Performance institusi RSU Haji Semester I tahun 2019 

 Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh responden di institusi RSU Haji 

Semester I tahun 2019 terhadap 14 unsur penilaian kepuasan, maka sajian prioritas 

perbaikan tersaji dalam diagram cartesius berikut. 

 

Gambar 5.36 

Prioritas perbaikan dalam bentuk diagram cartesius atas 14 unsur penilaian 
kepuasan oleh responden di institusi RSU Haji Semester I tahun 2019 

  

 
Sumber : Data survei, 2019 
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Keterangan :  
1 : Prosedur pelayanan    8 : Kedisiplinan petugas 

2 : Persyaratan pelayanan    9 : Keamanan pelayanan 

3 : Waktu pelayanan    10 : keadilan mendapatkan pelayanan  

4 : Kemampuan/ kompetensi petugas  11 : Sarana dan prasarana 
5 : Biaya / tariff    12 : Kesopanan dan keramahan 

6 : Sistem pelayanan    13 : Kecepatan pelayanan 

7 : Kenyamanan lingkungan  14 : Penanganan saran dan pengaduan 

 
Berdasarkan sajian gambar 5.36 menunjukkan sumbu X menyatakan besarnya  

realita, yang didapat dari hasil persepsi responden penelitian, dimana :  

1. Besar rata-rata realita = 3,23 dimana nilai rata-rata kepuasan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu X 

2. Bila nilai realita > 3,23 maka dapat dinyatakan Puas, Lebih Puas, atau  Sangat 

Puas Sekali 

3. Bila nilai realita < 3,23 maka dapat dinyatakan Agak Puas atau Tidak Puas 

  

Sementara sumbu Y menyatakan besarnya harapan, yang didapat dari hasil 

persepsi responden penelitian, dimana :   

1. Besar rata-rata harapan = 3,30 dimana nilai rata-rata kebutuhan tersebut akan 

menjadi titik 0,0 pada sumbu Y  

2. Bila nilai harapan > 3,30 maka dapat dinyatakan Tercapai, Lebih Tercapai, atau 

Sangat Tercapai Sekali   

3. Bila nilai harapan < 3,30 maka dapat dinyatakan Agak Tercapai atau Tidak 

Tercapai  

 

Berdasarkan gambar 5.36 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Unsur no-2 (Persyaratan pelayanan) dan unsur no-5 (Biaya / tariff) berada pada 

kuadran IV (Pelayanan Berlebih - atribute to de-emphasized). 

Artinya manajemen RSU Haji telah memberikan performa terbaiknya untuk 

pelanggan, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi, 

namun apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut rendah.   

Dengan demikian meskipun pelanggan telah merasa “puas” namun bagi 

pelanggan hal tersebut menjadi aspek yang berlebih.  

2. Unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-9 

(Keamanan pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan) 

berada pada kuadran III (Perbaikan Prioritas Rendah - atribute to maintain).  
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Artinya apa yang dirasakan oleh pelanggan (in-real) dengan apa yang diharapkan 

(being expected) rendah.  Meskipun pelanggan telah merasakan “puas” pada aspek 

ini, namun hal tersebut tidak menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi.  

3. Unsur no-3 (waktu pelayanan), unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi petugas), 

unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (Kedisiplinan petugas), unsur 

no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan), unsur no-11 (Sarana dan prasarana) 

dan unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan) berada pada kuadran II 

(Mempertahankan kualitas layanan - maintain performance). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi dan dibarengi pula dengan performa yang baik dari manajemen 

RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) juga tinggi.  

Dengan demikian atribut pada kuadran II ini,  kedepannya menjadi aspek yang 

harus dipertahankan performanya dan ditingkatkan.  

4. Unsur no-13 (Kecepatan pelayanan) berada pada kuadran I (Perbaikan Prioritas 

Utama - atrtibute to improve). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. Dengan demikian atribut pada kuadran I ini, kedepannya 

menjadi aspek pekerjaan rumah bagi manajemen manajemen RSU Haji untuk 

dapat memperbaiki dan menata ulang koordinasi kinerja internalnya agar 

kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. 
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BAB  6  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 di RSU 

Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur  

 

 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan melibatkan 750 responden 

untuk melihat nilai kepuasan (IKM) di 17 unit pelayanan utama RSU Haji, maka 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil skoring IKM dengan 14 unsur penilaian kepuasan pelayanan yang 

melibatkan 17 unit pelayanan utama RSU Haji, adalah sebagai berikut :  

a. Nilai IKM untuk instalasi bedah sentral adalah senilai 80,46. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

b. Nilai IKM untuk instalasi gigi dan mulut adalah senilai 80,94. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

c. Nilai IKM untuk instalasi rawat jalan adalah senilai 80,14. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

d. Nilai IKM untuk instalasi rawat inap adalah senilai 81,12. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

e. Nilai IKM untuk instalasi gawat darurat adalah senilai 80,82. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

f. Nilai IKM untuk instalasi farmasi adalah senilai 80,73. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 



 171 LAPORAN AKHIR 

BAB 6 -- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

g. Nilai IKM untuk instalasi graha nur afiah adalah senilai 83,39. Nilai ini 

apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 

berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 

88,30. 

h. Nilai IKM untuk instalasi rehab medik adalah senilai 81,02. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

i. Nilai IKM untuk instalasi patologi klinik adalah senilai 80,92. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

j. Nilai IKM untuk instalasi patologi anatomi adalah senilai 80,12. Nilai ini 

apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 

berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 

88,30. 

k. Nilai IKM untuk instalasi radiologi adalah senilai 80,53. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

l. Nilai IKM untuk instalasi kerjasama adalah senilai 80,95. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

m. Nilai IKM untuk instalasi ICU adalah senilai 80,18. Nilai ini apabila merujuk 

pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B (Baik) 

yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

n. Nilai IKM untuk instalasi hemodialisa adalah senilai 83,44. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

o. nilai IKM untuk seksi rekam medik adalah senilai 80,03. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
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dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

p. Nilai IKM untuk poli kosmetik medik adalah senilai 82,87. Nilai ini apabila 

merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai B 

(Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

q. Nilai IKM untuk ruang bersalin (VK bersalin) adalah senilai 80,22. Nilai ini 

apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 

berada pada nilai B (Baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 

88,30. 

 

2. Nilai IKM institusi RSU Haji semester I tahun 2019 adalah senilai 81,05. Nilai ini 

apabila merujuk pada standar IKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN – RB) tahun 2017 berada pada nilai 

B (baik) yakni nilai yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. 

 
3. Hasil matrik kesenjangan penilaian kepuasan responden atas 14 unsur penilaian 

kepuasan di 17 unit pelayanan utama RSU Haji, adalah sebagai berikut : 

a. Unit instalasi bedah sentral unsur nomor 10 (keadilan mendapatkan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara 

garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

paling sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur 

yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 13 (kecepatan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas.  

b. Unit instalasi gigi dan mulut unsur nomor 9 (keamanan pelayanan) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-

rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti 
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unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau 

kurang puas. 

c. Unit instalasi rawat jalan unsur unsur nomor 13 (kecepatan pelayanan) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih 

sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 1 (prosedur pelayanan), nomor 3 (waktu pelayanan), 

dan 11 (sarana dan prasarana) merupakan satu diantara unsur lainnya yang 

memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru 

(skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

d. Unit instalasi rawat inap unsur nomor 4 (kemampuan/ kompetensi petugas) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih 

sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti 

unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau 

kurang puas. 

e. Unit instalasi gawat darurat unsur nomor 3 (waktu pelayanan) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-

rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

f. Unit instalasi farmasi unsur nomor 1 (prosedur pelayanan) dan nomor 5 

(biaya/ tariff)merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata 



 174 LAPORAN AKHIR 

BAB 6 -- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

realita) paling sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden 

adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) dan 14 (penanganan saran dan 

pengaduan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata 

realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah 

unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

g. Unit instalasi rehab medik unsur nomor 11 (sarana dan prasarana) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-

rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (kemampuan/ kompetensi petugas) dan nomor 6 

(sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki 

jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-

rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden 

adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

h. Unit instalasi graha nur afiah unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-

rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini 

berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 2 (persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

i. Unit instalasi patologi klinik unsur nomor 5 (biaya/ tariff) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti 

aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 1 (prosedur pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 
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tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

j. Unit instalasi patologi anatomi unsur nomor 9 (keamanan pelayanan) dan 

nomor 11 (sarana dan prasarana) merupakan satu diantara unsur lainnya 

yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis 

biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut 

menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka 

rasakan.  

Sementara unsur nomor 7 (kenyamanan lingkungan) dan nomor 10 (keadilan 

mendapatkan pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang 

memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru 

(skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut 

responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

k. Unit instalasi radiologi unsur nomor 1 (prosedur pelayanan), nomor 8 

(kedisiplinan petugas) dan nomor 9 (keamanan pelayanan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti 

aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) paling lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

l. Unit instalasi ICU unsur nomor 1 (prosedur pelayanan) dan nomor 2 

(persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki 

jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-

rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden 

adalah unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 9 (keamanan pelayanan) dan nomor 13 (kecepatan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara 

garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur 

yang paling tidak atau kurang puas. 

m. Unit instalasi hemodialisa unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 



 176 LAPORAN AKHIR 

BAB 6 -- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti 

aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 13 (kecepatan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

n. Unit instalasi kerjasama unsur nomor 3 (waktu pelayanan) merupakan satu 

diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata 

harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti 

aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan 

yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 11 (sarana dan prasarana) dan nomor 13 (kecepatan 

pelayanan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara 

garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) 

lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur 

yang paling tidak atau kurang puas. 

o. Unit seksi rekam medik unsur nomor 12 (kesopanan dan keramahan) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis 

merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih 

sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang 

mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 10 (keadilan mendapatkan pelayanan) merupakan 

satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-

rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini 

berarti unsur tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak 

atau kurang puas. 

p. Unit poli kosmetik medik unsur nomor 10 (keadilan mendapatkan pelayanan) 

dan nomor 12 (kesopanan dan keramahan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek 

tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati kepuasan yang 

mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 5 (biaya/ tariff) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 
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dengan garis biru (skor rata-rata realita) paling lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

q. Unit kamar bersalin (VK bersalin) unsur nomor 3 (waktu pelayanan), nomor 10 

(keadilan mendapatkan pelayanan) dan nomor 14 (penanganan saran dan 

pengaduan) merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak 

antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata 

realita) lebih sempit, hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah 

unsur yang mendekati kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 2 (persyaratan pelayanan) merupakan satu diantara 

unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) 

dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur 

tersebut menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang 

puas. 

 
4. Matrik kesenjangan untuk instansi RSU Haji semester I tahun 2019 unsur nomor 

2 persyaratan pelayanan) dan nomor 4 (kemampuan/ kompetensi petugas) 

merupakan satu diantara unsur lainnya yang memiliki jarak antara garis merah 

(skor rata-rata harapan) dengan garis biru (skor rata-rata realita) lebih sempit, 

hal ini berarti aspek tersebut menurut responden adalah unsur yang mendekati 

kepuasan yang mereka rasakan.  

Sementara unsur nomor 6 (sistem pelayanan) merupakan satu diantara unsur 

lainnya yang memiliki jarak antara garis merah (skor rata-rata harapan) dengan 

garis biru (skor rata-rata realita) lebih lebar, hal ini berarti unsur tersebut 

menurut responden adalah unsur yang paling tidak atau kurang puas. 

 

5. Hasil matrik IPA (importance-performance analysis) penilaian kepuasan responden 

atas 14 unsur penilaian kepuasan di 17 unit pelayanan utama RSU Haji, adalah 

sebagai berikut :  

a. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi bedah sentral adalah unsur no-13 (kecepatan pelayanan) dan 

unsur no-14 (penanganan saran dan pengaduan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 
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b. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi gigi dan mulut adalah unsur no-6 (Sistem pelayanan), unsur no-7 

(Kenyamanan lingkungan), unsur no-8 (kedisiplinan petugas), unsur no-10 

(keadilan mendapatkan pelayanan), unsur no-11 (sarana dan prasarana), 

unsur no-12 (Kesopanan dan keramahan), unsur no-13 (kecepatan 

pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

c. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi rawat jalan adalah unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan unsur 

no-11 (Sarana dan prasarana) 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

d. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi rawat inap adalah unsur no-3 (Waktu pelayanan), unsur no-6 

(Sistem pelayanan), dan unsur no-14 (Penanganan saran dan pengaduan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

e. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi gawat darurat adalah unsur no-4 (Kemampuan/ kompetensi 

petugas). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 
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f. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi farmasi adalah unsur no-13 (kecepatan pelayanan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

g. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi rehab medik adalah unsur no-13 (Kecepatan pelayanan).  

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

h. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi radiologi adalah unsur no-10 (keadilan mendapatkan pelayanan).  

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

i. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi patologi klinik adalah unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan).  

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

j. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi patologi anatomi adalah unsur no-7 (Kenyamanan lingkungan), 

unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan), dan unsur no-12 

(kesopanan dan keramahan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 
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manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

k. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi ICU adalah unsur no-9 (Keamanan pelayanan), unsur no-10 

(keadilan mendapatkan pelayanan), unsur no-12 (kesopanan dan 

keramahan), dan unsur no-13 (Kecepatan pelayanan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

l. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi hemodialisa adalah unsur no-10 (Keadilan mendapatkan 

pelayanan) dan unsur no-13 (Kecepatan pelayanan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

m. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi graha nur afiah adalah unsur no-2 (Persyaratan pelayanan), 

unsur no-10 (Keadilan mendapatkan pelayanan) dan unsur no-14 

(Penanganan saran dan pengaduan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

n. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instalasi kerjasama adalah unsur no-7 (kenyamanan lingkungan) dan 

unsur no-11 (sarana dan prasarana). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 
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o. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di seksi rekam medik adalah unsur no-1 (Prosedur pelayanan), unsur no-8 

(Kedisiplinan petugas), unsur no-10 (keadilan mendapatkan pelayanan), 

unsur no-11 (sarana dan prasarana), dan unsur no-13 (kecepatan 

pelayanan).  

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

p. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di poli kosmetik medik adalah unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan unsur 

no-5 (Biaya / tariff). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

q. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di kamar bersalin (VK Bersalin) adalah unsur no-1 (Prosedur pelayanan) dan 

unsur no-2 (Persyaratan pelayanan). 

r. Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 

 
6. Aspek perbaikan utama (unsur penilaian yang tergolong dalam kuadran I) 

berdasarkan hasil analisis diagram cartesius (importance-performance analysis) 

di instansi RSU Haji semester I tahun 2019 adalah unsur no-13 (Kecepatan 

pelayanan). 

Artinya apa yang diharapkan oleh pelanggan (being expected) terhadap aspek 

tersebut tinggi, namun tidak dibarengi dengan performa yang baik dari 

manajemen RSU Haji, sehingga apa yang dirasakan oleh pelanggan (in real) 

menjadi rendah. 
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6.2 Rangkuman Jawaban pada Pertanyaan Isian  

Berdasarkan survei lapangan dengan melibatkan 750 responden yang 

disampling pada 17 unit pelayanan utama RSU Haji Surabaya, pada beberapa 

pertanyaan terkait dengan pelayanan dan hal lainnya pada lembar kuisioner, berikut 

adalah hasil rekap turus jawaban responden.  

1. Pertanyaan nomor 1 tentang “apa yang menyebabkan kendala bagi saudara dalam 

menerima layanan di RSU Haji Surabaya” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 Kurang puas pada instalasi BPJS/ Askes (pasien BPJS di IGD 

menunggu lama, masih dikenakan biaya 150.000) 

5 

2 Parkiran masih kurang seperti lahan parkir kurang luas, 

parkir mobil susah, parkiran motor tidak ada atap 

25 

3 Ketersediaan obat sering kosong bahkan biasanya disuruh beli 

di luar, kalau ada disuruh menunggu 1 - 3 bulan.dan petugas 

kurang ramah 

61 

4 lama menunggu antrian di Farmasi sehingga perlu lebih 

ditingkatkan pelayanan kitir (nomor antrian) 

19 

 

5 Antrian menunggu lama, jam buka loket pengambilan nomor 

antrian diusahakan lebih pagi bagi yang buta teknologi. Ruang 

pendingin kurang untuk pasien yang lebih banyak, antrian 

online tidak sesuai, antrian sering terselip, antrian tidak jelas, 

banyak antrian di setiap unit, jam antrian kurang sinkron 

dengan informasi 

102 

6 Pelayanan Ruang Inap Marwah Kurang tanggap terutama 

perawat yang menjaga 

1 

7 sprei kasur tidak terawat, bantal bau, pelayanan security 

depan lab sedikit kasar pada pasien (membentak antar pasien 

umum/bpjs) kamar mandi (kran) perlu diperbaiki di IGD, 

Rehab dan LAB 

1 

8 dokter tidak on time, terkadang siang datangnya jadi lama 

menunggu 

9 

9 keterbatasan petugas melayani poli jantung sehingga 

menunggu agak lama 

2 

10 Kurangnya alat medis di poli paliatif seperti alat PA (untuk 

mendeteksi penyakit sejenis kanker termasuk kategori apa), 

alat pemeriksaan mata macet 

3 

11 kurang informatif dalam penyampaian kelengkapan dokumen 

di administrasi. Hasil tes diantar sendiri. Tidak adanya hand 

sanitizer padahal sudah minta. Hasil lab tidak segera diberikan 

3 

12 ruangan terlalu sempit (ruang arafah), pemisah ruangan tidak 

rapi 

2 

13 proses untuk operasi agak terkendala dengan jadwal dokter 

yang belum fix 

1 

14 proses izin pulang menunggu ACC dokter dll 1 
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No Tanggapan Responden Turus 

15 pernah rawat inap di GNA lantai 2, pada saat tengah malam 

ingin minta bantuan tidur semua 

1 

16 toilet kotor di poli lantai 3, ada toilet yang tidak ada 

gantungannya 

3 

17 DM dan perawat magang sering mengganggu (berisik) 1 

18 kendala di administrasi poli mata, nomor urut tidak sesuai dan 

cenderung sesuai urut penumpukan. Penanganan lebih 

ditingkatkan efisisiensi saat pemeriksaan 

1 

19 kurang tanggap dalam merawat (pasang infus) dan pesan 

kamar 

1 

20 kalau ikut poli di IRJ terlalu lama dalam layanan dan 

penanganan 

1 

21 Terbatasnya kamar, karena kami termasuk layanan bpjs kelas 

I maka tiap mau opname kamar kelas I yang penuh dan naik 

ke satu tingkat juga penuh maka harus jadi naik 2 tingkat 

menjadi umum 

2 

22 pada saat kemoterapi, alat sering tidak ada untuk pengguna 

BPJS 

1 

23 terapi yang diterima 3, akan tetapi sehari Cuma dapat 1 terapi 

akhirnya seminggu Cuma 2 terapi. Perlu ditambah tenaga 

medik untuk terapi 

2 

24 durasi terapi kadang tidak sesuai, untuk pasien lama durasi 

terapi semakin sedikit 

1 

25 rekam medik lama diambilnya ketika mau konsul 1 

26 makanan tidak ada standar operasional yang jelas dengan 

penyakit pasien 

1 

27 dokter gunawan di poli dalam sering meremehkan pasien, 

belum ditanya keluh kesah sudah ditulis resep , diagnosa 

kurang teliti 

1 

28 kurang tanggap pelayanan di IGD. Dokter (jantung) dian 

fajarwati, jika minta cek untuk jenjang selanjutnya tidak 

diperbolehkan, beda dengan dokter laki-laki 

1 

29 di poli dalam untuk mengukur tensi yang tidak ada 2 

30 kurang tepat dalam diagnosa sehingga suruh cek lab 1 

31 alat operasi pada syaraf bedah di rehab medi alatnya baru dan 

yang lama rusak, alat yang baru belum bisa dioperasikan, 

padahal pingin cepat ditangani agar tidak terkatung katung 

1 

32 dokter di poli gastro datang kesiangan sekitar jam 10.00 an 

(dokter hadi) 

1 

33 lamanya antrian di bedah umum, mungkin ditambah lagi 

tenaga medis 

1 

34 pernah ditangani oleh dokter pengganti, salah penanganan  

dan salah diagnosa sehingga penyakit yang dialami semakin 

parah (dr. alif rahman) 

 

1 
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No Tanggapan Responden Turus 

35 tidak dirawat dengan semestinya oleh dokter, terlalu banyak 

pasien, lebih teliti dengan pasien tua, dokter kurang teliti 

3 

36 bentuk kelayanan kesehatan lebih ditingkatkan dengan 

kehadiran teknologi 

1 

37 sistem bisa lebih dipermudah, proses pelayanan ribet, 

pelayanan kurang cepat, kurang responsif 

5 

38 tidak ada tempat istirahat, tidak ada ruang tunggu 6 

39 rumah sakit besar, bingung tempatnya 3 

40 kurang cekatan kepada pasien dan tidak ada yang 

mengantarkan pasien ketika pulang dari ICU 

1 

41 Tidak ada pemberitahuan ketiak ada renovasi, renovasi lama 2 

42 ada sebagian poli yang kurang bagus dalam pelayanan 1 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

2. Pertanyaan nomor 2 poin a tentang “tanggapan responden terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh dokter RSU Haji”  

No Tanggapan Responden Turus 

1 bagus, baik, ramah, sopan, nyaman, memuaskan, sesuai 

prosedur 

677 

2 telaten, teliti, informatif, komunikatif, solutif 82 

3 jam kehadiran dokter kadang kadang tidak on time. Bagi 

pasien yang berkerja seperti saya, kerepotan bagi waktu untuk 

periksa dan bekerja 

10 

4 Cekatan, tegas, respon cepat/ tanggap 42 

5 dr. Gun (poli dalam) dalam pelayanan malah tidak dianjurkan 

minum obat 

1 

6 terlalu terburu buru dalam penyampaian, penjelasan kurang 

(dr. redi), terlalu terburu buru, observasi kurang teliti. (dokter 

agung spesialis jantung), terlalu buru buru dan kurang 

komunikatif (poli bedah umum). Ciri ciri agak tua, laki, rambut 

sedikit berubah, 

15 

7 Kurang ramah, kurang sabar 4 

8 tidak langsung ditangani oleh dokter samsul islam (bedah 

urologi). Mungkin karena pertama kali periksa , selalu DM 

yang disuruh 

1 

9 kurang mendengarkan keluhan, minta resep untuk keluhan 

tidak ditulis 

1 

10 tidak melakukan tindakan seperti rujukan kesmas yang dituju 1 

11 Jumlah dokter kurang 3 

12 Datang tepat waktu 1 

13 di poli dalam ada beberapa dokter yang kurang tanggap 2 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 
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3. Pertanyaan nomor 2 poin b tentang “tanggapan responden terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh perawat RSU Haji” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 Bagus, ramah, baik, nyaman, baik, sopan, sesuai standar, 

memuaskan 

701 

2 Cepat, tanggap, cekatan, proaktif 24 

3 kurang teliti, sudah mantau test diulangi lagi 1 

4 tidak stand by di malam hari 1 

5 Kurang sabar, kurang ramah, kurang senyum misalnya di 

rawat dinap di shafa dan marwa melayani untuk BPJS kelas 

III, poli gastro 

20 

6 Informatif 4 

7 lama 2 

8 Datang tepat waktu 1 

9 Kurang puas 1 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

4. Pertanyaan nomor 2 poin c tentang “tanggapan responden terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh administrasi/ loket RSU Haji” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 Bagus, ramah, baik, sopan, sesuai standar, memuaskan 668 

2 Cepat, tanggap, tidak ribet, cekatan 14 

3 pengambilan obat di loket agak lama, ribet, info obat tidak 

jelas 

14 

4 Tepat waktu 1 

5 Kurang senyum, kurang ramah, kaku misalnya di poli jiwa, 

poli saraf, petugas keamanan 

19 

6 lambat 1 

7 Informatif, jelas, detail, teliti 18 

8 mudah 1 

9 Kurang tanggap 4 

10 pegawai loket jam 8 baru siap 1 

11 ada yang membedakan anatara pasien umum dan BPJS 1 

12 Kurang memuaskan 1 

13 semoga selalu standby di tempat 1 

14 bisa memberi dukungan 1 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

5. Pertanyaan nomor 3 tentang “tanggapan responden terhadap adanya dokter muda (DM) 

atau perawat magang yang ada di lingkungan RSU Haji sebagai bagian dari tenaga medis 

dalam memberikan pelayanan” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 cukup membantu pelayanan dokter dan pasien, baik, bagus, 315 
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No Tanggapan Responden Turus 

ramah, sopan 

2 tidak pernah dilayani 339 

3 Kurang puas, ribet, kurang efektif, berisik, ruangan jadi 

sumpek, terlalu banyak DM yang menggerombol untuk 

bersileweran di ruang dokter, merasa terganggu 

7 

4 kurang ramah, kurang sopan 6 

5 tidak masalah selama dalam pengawasan dan prosedur 

(tindakan yang dilakukan kepada pasien sudah dari hasil 

konsul dan kontrol dengan pembimbing bukan keputusan 

sendiri), didampingi dokter senior, hanya membantu 

52 

6 dibuat percobaan, berbeda dengan penanganan dokter dan 

perawat 

2 

7 sebagian besar pasif dan belum begitu responsif, kurang 

cekatan mungkin untuk dokter yang menangani saya, terlalu 

tegang 

7 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

6. Pertanyaaan nomor 4 tentang “tanggapan responden terhadap layanan BPJS yang ada di 

RSU Haji, sebagai unit yang membantu dalam hal asuransi kesehatan” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 kurang puas dalam mengambil keputusan/kebijakan, tidak 

puas terhadap pelayanan pada lansia > 80 tahun, ribet harus 

muter jika ganti ke poli, prosedur tidak sesuai antrian, 

dokumen mengurus agak lama, penuh, kurang sigap 

21 

2 sangat membantu sekali, lebih enak, tidak ada perbedaan 

layanan, puas, lancar, meringankan, mudah, pelayanan bagus, 

info jelas, cepat 

664 

3 proses antrian cepat 1 

4 Tidak memanfaatkan, tidak tahu 78 

5 BPJS di rs. Haji mohon perbanyak kamar VIP jadi pasien kelas 

I bisa nik ke VIP dg tambahan murah 

1 

6 Obat beli di luar 2 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

7. Pertanyaan nomor 5 tentang “hal-hal apa saja yang menurut responden penting untuk 

diperbaiki dengan segera oleh pihak manajemen RSU Haji Surabaya” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 jika adanya kerjasama dengan perusahaan lain (BPJS) harus 

ditingkatkan atau dioptimalkan 

1 

2 Tidak ada, sudah cukup baik dan bagus 303 

3 Keramahan petugas, lebih sopan dengan pasien yang lebih 

tua, kurang sopan dokter di poli paru 

 

21 
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No Tanggapan Responden Turus 

4 Jika pindah poli A ke poli B seharusnya ada rujukan dari poli 

A 

1 

5 Peningkatan sarpras (luas parkir dan keamanannya, 

pencahayaan dan penerangan, pusat informasi di setiap 

gedung, perbaikan bed untuk ibu di ruang inap anak, fasilitas 

rusak harus segera diperbaiki, kebersihan toilet, loket perlu 

ditambah, toilet tidak ada tissue, penambahan loket farmasi, 

ruang tunggu, jalan parkir, parkir diberi atap, kebersihan, 

ruang tunggu gerah, perlu fasilitas parkir khusus bagi pasien 

HD, papan info arah kurang jelas, panggilan di OT tidak ada 

pengeras suara, layar pemberitahuan (CCTV) didalam ruang 

periksa anak agar ibunya dapat mengetahui yang diajarkan 

oleh dokter terhadap anak, ruang tunggu anak diberi mainan, 

AC, kipas angin, tempat penyimpanan barang,) 

178 

6 Antrian di farmasi mungkin bisa ditambah petugas nya agar 

tidak lama menunggu, antrian lama 

27 

7 ketersediaan obat di farmasi lebih ditingkatkan, kelengkapan, 

stock, kontrol, obat tidak sesuai dengan resep, habis 

83 

8 Ketepatan kedatangan dokter, petugas lebih disiplin, 

pelayanan jam buka loket 

13 

9 Rung tunggu lebih banyak dan dikontrol karena sering dibuat 

tidur untuk menunggu panggilan, ditambah tempat duduk 

 

 

13 

10 Jika ada trouble antrian segera ada solusi, pendaftaran online 

diperbaiki, antri keselip, tidak bisa antri online, prosedur 

antrian, kesesuaian nomor antrian, antrian panjang, di poli 

jantung antrian panjang, penambahan loket 

58 

11 penambahan alkes untuk pemeriksaan mata 1 

12 visitasi dokter, ketanggapan perawat di malam hari. 

Kenyamanan kebersihan,keamanan pelayanan dokter, 

perawat dan menggunakan sarung tangan, masker dan hand 

sanitaizer, prosedur pelayanan, penjelasan dari dokter 

5 

13 Jam besuk lebih lama 2 

14 kurang transparansi jumlah kamar inap 2 

15 Tambahan petugas medis, misal di IGD, poli gastro, lab, poli 

saraf, loket, pegawai loket, poli paru, farmasi 

21 

16 tidak perlu meminta rujukan kalau menggunakan surat 

rujukan 

1 

17 Loket pembayaran, loket harus cepat 3 

18 Penambahan kamar untuk pasien BPJS 2 

19 Peningkatan pelayanan terapi 1 

20 Peningkatan standar catering agar disesuaikan dengan pasien 1 

21 Sistem online karena administrasi masih manual 3 

22 ruang inap dalam memilah penyakit pasien sebaikanya sesuai 1 
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No Tanggapan Responden Turus 

23 membatasi pengunjung terutama bagi anak anak biar tidak 

berisikk 

3 

24 Jika ada alat baru segera dioperasionalkan 1 

25 bisakah hari sabtu juga buka? 1 

26 Pelayanan perlu ditingkatkan, bpjs 11 

27 antrian sering terselip dg yang antri online 1 

28 dokter hanya sebentar memeriksanya, lebih perhatian, 

perawat perlu dilatih lagi 

5 

29 daftar di poli sedikit 1 

30 ringankan pasien darurat, BPJS terlalu ketat, pelayanan di 

IGD mengecewakan karena LAB harus ikut bpjs, tidak ada 

perbedaan pasien 

5 

31 dokter poli anak agar tidak mengira-ngira pasien terkena 

strok padahal belum dicek, saya kecewa 

1 

32 ruangan pasien bercampur dengan penyakit menular, 

pemberian hormon di HO tidak berlanjut kandang dikasih 

kadang tidak, 

1 

33 Bangunan perlu dipercepat 2 

34 rujukan 1 

35 pelayanan di informasi 2 

36 ditingkatkan menu pelayanan kosmetik 1 

37 Prosedur layanan 1 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 

 

8. Pertanyaan nomor 6 tentang “apa yang mendasari saudara datang kembali atau memilih 

RSU Haji Surabaya sebagai rujukan medis” 

No Tanggapan Responden Turus 

1 pelayanan medis lebih bagus, cepat, lengkap, baik, 

memuaskan, cocok, fasilitas, langganan, nyaman 

243 

2 Mudah, Dekat, mendapat rujukan dari klinik, RS Soetomo, 

Puskesmas, RS Royal, RS Sampang Madura, RSI, RS Wiliam 

438 

3 Murah, bisa BPJS 12 

4 Petugas ramah, sabar, baik 17 

5 RS nyaman, gedung mudah dipahami dan tertata rapi, bersih 35 

6 Bisa menjalankan sholat dengan baik karena ada masjid, 

nuansa islami 

4 

7 Prosedur sudah bagus, manajemen sudah bagus 5 

8 jadwal rehab sesuai dengan waktu luang 1 

9 Mantan pegawai 3 

10 rekomendasi 48 

11 antrinya tidak banyak 2 

Sumber : Hasil olah kuisioner survei, 2019 
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6.3  Rekomendasi   

Berdasarkan hasil survei kepuasan yang dilaksanakan dengan melibatkan 750 

responen yang disampel dari 17 unit pelayanan utama RSU Haji, maka beberapa 

rekomendasi utama perlu untuk diutarakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen RSU Haji menindaklanjuti hasil survei kepuasan.  

1. Memprioritaskan unsur – unsur yang mendapatkan penilaian kurang dari 

responden pada tiap unit pelayanan utama, untuk dilakukan intervensi 

perbaikan dan pembenahan.    

2. Mengedepankan usnur yang terletak pada kuadran I pada diagram cartesius 

pada  tiap unit pelayanan utama, untuk dilakukan intervensi perbaikan dan 

pembenahan.  

3. Mempertahankan pelayanan-pelayanan yang tergolong baik dimata pasien atau 

pengunjung.  

4. Menjadikan unit pelayanan yang mendapatkan nilai IKM tertinggi sebagai unit 

internal benchmarking bagaimana memberikan pelayanan prima terlepas dari 

berapapun jumlah pasien yang ditangani.   
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