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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data skala kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi Product Moment untuk mencari hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Uji normalitas 

penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan variabel 

tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

1) Kualitas Pelayanan Perawat 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Version 16.00. Penghitungan normalitas 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov 

Test. Hasil uji normalitas pada variabel kualitas 

pelayanan menunjukkan nilai Kolmogrov Smirnov Z 

sebesar 0,926 dengan p sebesar 0,358 (p>0,05) yang 

berarti bahwa distribusi penyebaran item adalah normal. 

2) Kepuasan Pasien 
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Hasil uji normalitas skala kepuasan pasien 

menghasilkan nilai Kolmogrov Smirnov Z sebesar 1,334 

dengan p sebesar 0,057 (p>0,05). Uji asumsi yang telah 

dilakukan ini menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki sebaran data yang normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel kualitas pelayanan dan kepuasan 

pasien memiliki hubungan dengan nilai Flinier = 42,915 

dengan sig = 0,000 (p<0,01) yang berarti bahwa ada 

hubungan yang linier antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pasien.  

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah pengujian asumsi. Uji 

hipotesis bertujuan untuk menguji hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pasien, yang diuji menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dengan menggunakan program 

SPSS Version 16.00. Uji korelasi menghasilkan nilai sebesar rxy = 

0,703 dengan sig = 0,000 (p<0,01) artinya ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pasien. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan, 
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diterima. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kualitas pelayanan perawat dengan kepuasan pasien. 

Penelitian lain sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Desimawati (2013, h. 78) bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan 

perawat dengan kepuasan pasien rawat inap. Kualitas pelayanan yang 

baik yang diberikan perawat kepada pasien akan membuat pasien 

merasa puas. Perasaan puas yang dialami oleh pasien itu sendiri juga 

dapat muncul setelah pasien membandingkan pelayanan yang 

diterimanya dengan pelayanan yang diharapkannya. 

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa sangat 

berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Penyedia jasa dalam hal ini 

adalah rumah sakit, khususnya perawat. Sedangkan konsumen atau 

pelanggan yang dimaksud dalam hal ini adalah pasien. Kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perawat akan dinilai berbeda-beda oleh 

pasien. Hal tersebut terjadi karena setiap pasien memiliki harapan akan 

pelayanan yang berbeda-beda. Namun, apabila pelayanan yang diterima 

sesuai dengan harapan pasien, maka pasien akan merasa puas (Pratiwi, 

2016, h. 54). 

Pasien yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

perawat akan loyal terhadap produk atau jasa yang diberikan dari pihak 

rumah sakit. Selain itu, mereka juga akan menceritakan pengalamannya 

mendapatkan perawatan yang baik kepada orang-orang di sekitar. 

Mereka akan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berupa 
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rekomendasi yang positif dan mempertimbangkan perusahaan jasa 

tersebut. 

Aspek-aspek yang terkandung di dalam variabel X (kualitas 

pelayanan) yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy 

(empati) berhubungan dengan aspek-aspek dalam variabel Y (kepuasan 

pasien), yaitu loyalitas terhadap produk dan jasa, komunikasi dari mulut 

ke mulut, serta pertimbangan perusahaan. Kualitas pelayanan pada 

perawat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menentukan 

kepuasan pasien, yaitu sebesar 49,4209%. Hal itu terjadi karena adanya 

overlapping antara variabel kualitas pelayanan perawat dengan variabel 

kepuasan pasien. Beberapa item pada skala kepuasan pasien mengarah 

pada pelayanan perawat, sehingga hasilnya dapat dipastikan bahwa 

variabel X dan Y berhubungan. Selain itu, kemungkinan pasien-pasien 

lebih mengutamakan kualitas pelayanan perawat yang baik daripada 

faktor-faktor lain yang mampu meningkatkan kepuasan, yaitu kualitas 

produk, harga, faktor emosional, kemudahan dalam mengakses layanan, 

serta iklan atau promosi. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa total subyek yang merasa memiliki tingkat kualitas 

pelayanan perawat rendah sebanyak 10 subyek (21,739%),  27 subyek 

(58,695%) memiliki kualitas pelayanan perawat yang sedang, dan 9 

subyek (19,565%) memiliki kualitas pelayanan yang tinggi pada 

perawat, sehingga kualitas pelayanan perawat yang dirasakan pasien 

tergolong sedang. Selanjutnya, pada variabel kepuasan pasien dapat 
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diketahui bahwa total subyek yang memiliki tingkat kepuasan pasien 

yang rendah sebanyak 17 subyek (36,956%), 19 subyek (41,304%) 

memiliki tingkat kepuasan pasien yang sedang, dan 10 subyek 

(21,739%) memiliki tingkat kepuasan pasien yang tinggi, sehingga 

tingkat kepuasan pasien yang dirasakan tergolong sedang.  

Selain dari faktor-faktor di luar kualitas pelayanan perawat, masih 

ada beberapa faktor eksternal yang membuat perawat tidak bekerja 

secara maksimal, seperti faktor stressor dalam pekerjaan, gaji yang 

diterima, tuntutan-tuntutan lain di luar pekerjaan. Tingkat kepuasan 

pasien dikategorikan sedang karena tingkat kualitas pelayanan perawat 

juga sedang. Selain itu, masih ada beberapa faktor selain kualitas 

pelayanan perawat yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pasien, misalnya kualitas pelayanan dokter, kemudahan 

administrasi, teknologi kesehatan yang mumpuni, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui 

bahwa variabel kualitas pelayanan perawat menunjukkan mean empirik 

(Me) sebesar 96,17 dan mean hipotetik (Mh) sebesar 87,5 dengan SDh 

sebesar 17,5. Mean empirik kualitas pelayanan perawat dengan nilai 

96,17 lebih tinggi dibandingkan dengan mean teoritik dengan nilai 87,5, 

sehingga dapat dilihat bahwa kepuasan pasien di Semarang Medical 

Center RS. Telogorejo tergolong sedang. 

Hasil dari perhitungan nilai mean empirik (Me) diketahui bahwa 

kepuasan pasien dalam penelitian ini memiliki nilai mean empirik (Me) 

sebesar 82,54 dan mean hipotetik (Mh) sebesar 67,5 dengan SDh 

sebesar 13,5. Mean empirik kepuasan pasien dengan nilai 82,54 lebih 
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tinggi dibandingkan dengan mean teoritik dengan nilai 67,5. Dapat 

dilihat bahwa kepuasan pasien di Semarang Medical Center RS. 

Telogorejo tergolong sedang. 

Menurut Simamora (dalam Desimawati, 2013, h. 79), pelayanan 

keperawatan yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat menjadi sedang 

dan tingkat kepuasan yang sedang dapat menjadi rendah. Kepuasan 

pasien adalah suatu prioritas yang akan membantu perawat dalam 

memberikan pelayanan keperawatan agar pasien mau berparitisipasi 

selama perawatan. Pelayanan kesehatan khususnya pelayanan 

keperawatan harus kompeten dan memperhatikan kebutuhan pasien dan 

menghargai pasien. Pelayanan yang memberikan kesan baik akan 

meningkatkan kepuasan pasien. 

Pada pelaksanaannya, secara keseluruhan penelitian telah berjalan 

dengan lancar dan sesuai harapan dari peneliti. Namun, peneliti juga 

menemukan kelemahan dalam penelitian ini yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini, yaitu  

1. Tidak dilakukannya pengawasan oleh peneliti secara langsung 

dalam pengisian skala oleh subyek karena pertimbangan situasi di 

lapangan yang membuat peneliti tidak dapat memantau secara 

langsung. Hal tersebut mengakibatkan ada beberapa skala yang 

tidak terisi lengkap sehingga harus digugurkan. 

2. Terjadi overlapping pada skala kepuasan pasien dengan kualitas 

pelayanan perawat. Beberapa item pada skala kepuasan pasien 

tidak secara umum menyatakan kepuasan pada pelayanan rumah 
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sakit, melainkan lebih terfokus pada kepuasan pelayanan perawat, 

sehingga sumbangan efektif variabel kualitas pelayanan perawat 

terlalu besar. 


