
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jasa 

Kata jasa secara umum adalah dengan memberikan sesuatu pelayanan 

kepada orang lain yang membutuhkan pelayanan tersebut akan tetapi secara 

definisi jasa itu adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 

Intangible (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat aktif dalam proses produksi 

dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Nugraha, 2014). 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah seberapa baik tingkat layanan yang diberikan 

kepada konsumen sesuai dengan tingkat ekspektasi konsumen. Kualitas sebagai 

kondisi yang dapat berubah yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, 

sumber daya manusia, serta lingkungan. Kualitas pelayanan dapat diklasifikasikan 

menjadi 5 perspektif (Dirgantara, 2015). 

1. Transcendental  Approach 

Kualitas adalah sesuatu yang dapat dirasakan atau diketahui, tapi sukar 

didefinisikan, dirumuskan atau dioperasionalisasikan 

2. Product-Based Approach 

Kualitas yang memiliki karateristik yang dapat dijumlah dan dapat diukur 

perbedaan dalam kualitas dapat mencerminkan perbedaan dalam jumlah 

beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk tersebut.  

3. User Based Approach 

Kualitas tergantung pada orang yang menilainya, sehingga terdapat suatu 

produk yang paling memuaskan konsumen adalah produk yang kualitasnya 

tinggi. 

4. Manufacturing Approach 

Kualitas sebagai kesesuain atau kecocokannya dengan persyaratan tertentu. 
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5. Value Based Approach 

Kualitas dipandang dari segi aspek nilai dan harga, sehingga produk yang 

memiliki kualitas paling tinggi juga bukan berarti produk yang paling 

bernilai. 

 Menurut Gronros (2004 dikutip oleh Nugraha, 2014) menguraikan bahwa 

kualitas total suatu jasa terdiri dari 3 komponen utama yaitu antara lain: 

1. Technical Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) jasa yang 

diterima pelanggan. Pelayanan yang berhubungan dengan outcome pelayanan 

yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakannya 

(teknologi), memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, 

terpercaya, dan memuaskan. 

2. Functional Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa. 

Yaitu meliputi penyampaian informasi yang jelas, kemudian dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para pengguna.  

3. Corporate Image 

Yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dari produsen yang 

menyediakan jasa yang meliputi seperti sopan santun dan sifat yang dapat 

dipercaya yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga medis, bebas dari bahaya 

atau resiko atau keraguan serta penampilan pegawainya. 

 

2.3 Pelayanan Publik (Public Service) 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh 

Pemerintah, pihak swasta atas nama Pemerintah ataupun pihak swasta kepada 

masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 

hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 
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produknya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Menurut 

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 

memuat tujuh dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik instansi Pemerintah. Ketujuh dimensi tersebut antara lain adalah  

sebagai berikut (Ayu, 2016).  

1. Kesederhanaan prosedur pelayanan  

2. Keterbukaan informasi pelayanan  

3. Kepastian pelaksanaan pelayanan   

4. Mutu produksi pelayanan  

5. Tingkat profesional petugas  

6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen  

7. Sarana dan prasarana pelayanan. 

 

2.3.2 Jenis Pelayanan Publik 

Pada dasarnya ada tiga macam bentuk pelayanan umum menurut Moenir 

(2006 dikutip oleh Ayu, 2016) yang saling terkait dan memiliki fungsi dan 

perannya masing- masing, yaitu sebagai berikut: 

1. Layanan dengan lisan  

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang Hubungan 

Masyarakat (HUMAS), bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang lain 

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 

memerlukan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu:   

b. Memahami masalah-masalah yang termaksud dalam bidang tugasnya.  

c. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat 

tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.  

d. Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah.  

e. Meski dalam keadaan sepi tidak ngobrol bercanda dengan teman karena 

menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.  

f. Tidak melayani orang-oran yang ingin sekedar ngobrol dengan cara sopan.  
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2. Layanan melalui tulisan   

Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan sangat efektif terutama dari segi 

jumlah maupun dari segi perananya dan juga sangat baik bagi layanan jarak 

jauh karena faktor biaya dan faktor kecepatan baik dalam pengolahan 

masalah maupun dalam proses penyelesaiannya. Layanan tulisan terdiri dari 

dua golongan:  

a. Layanan  berupa  petunjuk,  informasi dan sejenisnya yang di tujukan pada 

orang-orang yang berkepentingan.  

b. Layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, pemberitahuan 

dan sebagainnya.  

3. Layanan melalui perbuatan  

Pada umumnya pelayanan dalam bentuk perbuatan, 70% sampai 80% di 

lakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan kebawah karena itu 

faktor keahlian dan keterampilan tersebut sangat menentukan terhadap hasil 

perbuatan dan pekerjaan. 

 

2.4 Konsep Manajemen Pemasaran 

Istilah pemasaran ini telah banyak diartikan oleh para pengelola dan 

profesional layanan kesehatan. Pemasaran dipandang sebagai suatu fungsi dan 

kegiatan yang dikerjakan oleh mereka yang berhubungan dengan masyarakat 

(Humas) dari organisasi kesehatan. Oleh karena itu fungsi hubungan masyarakat 

dibebani tanggung jawab pemasaran. Hal ini terjadi karena pemasaran 

didefinisikan secara partial sebagai penjualan (personal selling), periklanan 

(advertising) dan promosi (making products available in stores). Pemasaran 

seharusnya dipandang secara utuh sebagai filosofi, sikap mental, orientasi bisnis 

jasa ditambah sebagai satu set kegiatan memproduksi, penetapan harga, promosi, 

pendistribusian produk atau jasa (Supriyanto, 2010). 

Definisi menurut American Marketing Association: Marketing adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan dari suatu konsep, penentuan harga, promosi 

dan pendistribusian ide, baik terhadap barang maupun jasa untuk menciptakan 

suatu pertukaran yang memuaskan individu dari tujuan dari organisasi. Menurut 
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Kotler (2003 dikutip oleh Supriyanto, 2010) mendefinisikan manajemen 

pemasaran sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan didalam menentukan target 

pasar serta mencari, mempertahankan dan menambah customers dengan cara 

menciptakan, mengkomunikasikan serta memberikan nilai superior dari customer. 

 

2.4.1 Pemasaran 

 Pemasaran merupakan suatu kegatan analisis, perencanaan, penawaran 

produk atau jasa, dan pengendalian program-program yang diformulasikan dengan 

hati ke hati untuk menghasilkan pertukaran nilai-nilai secara sukarela dengan 

target pasar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemasaran 

menekankan sepenuhnya pada penyusunan penawaran organisasi (supply) dalam 

konteks kebutuhan (demand) dan keinginan target pasar (want) dan penggunaan 

harga secara efektif (cost effective), komunikasi dan distribusi untuk 

menginformasikan, memotivasi dan melayani pasar (marketing mix) (Supriyanto, 

2010). 

 

2.4.2 Kebutuhan 

 Kebutuhan atau need adalah sesuatu yang sifatnya mendasar diperlukan 

untuk memenuhi masalah manusia. Contoh kebutuhan seperti kebutuhan 

makanan, minuman, pakaian, sakit, rekreasi, rumah, pendidikan. Kebutuhan dapat 

dibedakan menjadi (Supriyanto, 2010): 

1. Kebutuhan yang dinyatakan (stated needs). Seseorang ingin pelayanan rumah 

sakit dengan teknologi canggih. 

2. Kebutuhan rill (real needs). Keinginan pelayanan rumah sakit dengan 

teknologi canggih, tetapi biaya murah. Kebutuhan ini sinonim dengan 

expressed atau felt need. 

3. Kebutuhan yang tidak tersirat (unstated needs). Pelanggan mengharapkan 

proses pelayanan atau servis yang baik dari rumah sakit. 

4. Kebutuhan yang disukai (delighted needs). Pelanggan akan menjadi senang 

bila juga ada pelayanan antar jemput dari rumah ke rumah sakit, demikian 

sebaliknya kebutuhan laten (secret needs). Pelanggan ini diperlakukan 

sebagai orang penting, diperlakukan dengan baik saat berobat. 



II-6 

2.4.3 Keinginan 

 Kebutuhan menjadi dorongan untuk diselesaikan ketika merasa diarahkan 

kepada tujuan atau objek tertentu yang spesifik, yang memungkinkan memuaskan 

kebutuhan. Menurut Philip Kotler (2002 dikutip oleh Supriyanto, 2010) ada dua 

konsep dasar yang melandasi pemasaran yaitu kebutuhan dan keinginan. Manusia 

mempunyai keinginan yang tidak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia 

untuk memenuhi keinginan tersebut sangat terbatas. Keinginan juga dapat 

diartikan sebuah kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. 

Misalnya ketika orang Indonesia dan Amerika sama-sama merasa lapar, maka 

orang indonesia ingin makan nasi sedangkan orang Amerika ingin makan roti atau 

salad. 

 

2.4.4 Harapan 

 Harapan adalah keinginan akan produk atau jasa tertentu yang bersifat 

individual dengan memperhatikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. Misalnya berobat ke Rumah Sakit A (keinginan), dengan pelayanan 

dokter yang terampil dan cepat serta ramah (harapan). Faktor psikotopri (selera, 

gaya hidup, persepsi terhadap tempat pelayanan) ikut menentukan harapan 

seseorang. Harapan dibedakan menjadi (Supriyanto, 2010): 

1. Ideal expectation merupakan harapan yang optimal dari suatu kinerja sebuah 

produk atau jasa. 

2. Should expectation merupakan harapan seharusnya dari kinerja sebuah 

produk atau jasa. 

3. Will expectation merupkan harapan yang diprediksi dari kinerja sebuah 

produk atau jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-7 

2.5 Karateristik Produk dan Jasa 

Karateristik umum produk atau jasa dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Karateristik jasa secara umum dibangun atas 4 unsur utama, yaitu intangible, 

variability, vimperthability and inserparatability (Supriyanto, 2010). 

1. Intangible (sifat tidak tampak) 

Jasa tidak dapat dilihat, dikecap, dirasakan, didengar, dicium atau diraba 

sebelum dibeli dan dikonsumsi atau diproduksi. Jasa adalah perbuatan, 

kinerja atau usaha yang bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa dimiliki (beda 

dengan barang). Hasil pelayanan bibir sumbing tidak dapat dilihat sebelum 

dioperasi. Konsep intangible memiliki dua pengertian yaitu 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa 

b. Sesuatu tidak dapat dengan mudah didefinisikan dipahami secara rohaniah. 

Tabel 2.1 Karateristik Produk dan Jasa 

No Produk Jasa 

1 
Pelanggan mendapatkan barang atau 

obyeknya 

Pelanggan memperoleh kenangan. 

Pengalaman baiknya itu tidak dapat dijual 

atau dipindah tangankan ke pihak lain 

2 
Tujuan penggunaan produk tidak 

seragam 

Tujuan dari jasa adalah keunikannya, 

dimana setiap pelanggan dari setiap 

kontak bersifat spesial 

3 

Suatu produk dapat disimpan 

digudang atau tempat 

penyimpanan, sampelnya dapat 

dikirim terlebih dulu untuk diuji 

Suatu jasa terjadi pada suatu saat, dan 

tidak dapat ditimbun, dan harus dipakai 

dengan segera 

4 

Pelanggannya adalah seorang end 

user dimana tidak perlu melibatkan 

proses produksi lagi dari produk itu 

Pelanggan jasa adalah co-producer yang 

juga berperan sebagai pasangan dalam 

menciptakan jasa itu 

5 

Quality control dilakukan dengan 

membandingkan hasil output 

dengan suatu spesifikasi tertentu 

Pelanggan melakukan quality control 

dengan cara membandingkan 

pengharagaan dan pengallaman  

6 

Bila hasil produksinya urang 

sempurna maka produk itu 

disishkan 

Bila suatu jasa tidak dilakukan dengan 

sempurna, maka permohonan maaf dan 

pembelian ganti rugi adalah salah satu 

caranya untuk menarik kembali kesalahan  

7 
Moral dari karyawan dibagian 

produksi sangat penting 

Moral dari karyawan dibagian pelayanan 

sangat menentukan  

8 Tangible (bersifat nyata) Intangible (tidak berwujud) 

9 Minimal customer contact Extensive customer contact 

10 

Membutuhkan partisipasi yang 

sedikit dari pelanggan bersifat 

delivery (produk diterima) 

Dibutuhkan partisipasi yang luas dari 

pelanggan saat delivery (saat terjadinya 

jasa) 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 
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Tabel 2.1 Karateristik Produk dan Jasa (Lanjutan) 

No Produk Jasa 

11 Pemakaian bisa ditunda Produksi yang bersifat pada karya 

12 
Produksi yang diperoleh dengan 

mengandalkan peralatan 
Kualitasnya yang sulit diukur 

13 Kualitas mudah diukur 
Bervariasi dan memiliki sifat mudah rusak 

dan terpisah pisah 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

Pada jasa kesehatan meskipun sudah terjadi transaksi antara dokter dengan 

klien masih tetap tangible, klien tidak memiliki, klien hanya menggunakan, 

memanfaatkan atau menyewa jasa yang dibelinya. Namun demikian, klien 

dapat mengalami perubahan kondisi akan terapi tersebut. Perubahan kondisi, 

tanda-tanda (sign and sympton) adalah salah satu indikator kualitas jasa yang 

bisa dinilai. Kualitas jasa dapat disimpulkan menurut tempat (place), orang 

(people), peralatan (equipment), bahan-bahan komunikasi (communication 

materials), simbol dan harga yang mereka amati. 

2. Variability 

Jasa sangat bervariasi karena hasil tidak berstandar (non-standarized output), 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli sangat peduli dengan 

variability ini dan sering mereka meminta pendapat orang lain sebelum 

memutuskan untuk memilih. Jasa yang diberikan pada klien yang satu bisa 

berbeda dengan klien yang lain meskipun diagnostik penyakitnya sama. Hal 

ini mudah dimengerti, satu penyakit berat ringannya bisa berbeda, reaksi 

tubuh seseoranng juga tidak sama terhadap penyakit tersebut. Kondisi juga 

ditunjang oleh kondisi penampilan si pemberi jasa. Hal ini bisa terjadi karena 

kebutuhan, keinginan, dan harapan antara klien berbeda. Ada 3 tahap pada 

variability yaitu melakukan investasi, rekrutmen, seleksi personil (dokter 

adalah driver rumah sakit) melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa, 

memantau kepuasan klien melalui sistem saran dan keluhan, survei klien 

sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. 
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3. Inseparatability 

Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat proses berjalan, artinya hasil 

(output) suatu jasa pelayanan sulit dipisahkan dengan prosesnya dan sumber 

pemberi pelayanan. Dengan kata lain produksi dan konsumsi terjadi secara 

serentak. Konsekuensi ini akan terjadi keterbatasan jumlah orang dilayani. 

Pasien sakit setelah diperiksa dan diberi obat secara tidak langsung sembuh, 

perlu waktu untuk itu. Pada kasus persalinan mudah dibedakan antara input-

proses-output. Input adalah orang hamil, proses yaitu proses persalinan, dan 

output adalah bayi. 

4. Vimperthability 

Barang adalah perishable artinya tidak dapat tahan lama, dapat disimpan 

bahkan dapat dijual kembali. Sedangkan jasa tidak mungkin disimpan sebagai 

investasi atau diulang. Jasa pelayanan kesehatan sulit untuk diulang dan 

mendapatkan layanan dan hasil yang sama seperti bila kita beli suatu barang. 

Barang bila disimpan dan bila diperlukan baru dipergunakan.  

Produk dapat berupa barang atau jasa. Produk yang ingin dipasarkan dapat  

berupa apa saja yang dapat ditawarkan kepasar untuk memenuhi kebutuhan. Hal 

itu termasuk barang secara fisik, jasa atau pelayanan, person, tempat, organisasi 

serta termasuk juga ide  (Supriyanto, 2010).  

Tabel 2.2 Karateristik Produk 

Nama Produk Contoh 

Produk benda nyata Kapsul Vitamin A, tablet besi, Coca Cola 

Produk pelayanan 

Pemeriksaan kehamilan, penimbangan bayi, pemberian 

imunisasi, rawat jalan, rawat inap, farmasi, radiologi, 

laboratorium serta tindakan medis 

Produk gagasan 
Pemberian motifasi jantung sehat, kebugaran jasmani, 

berhenti merokok 

Produk pengorganisasian 
Pemilihan Caleg, Calon Gubernur, Calon Presiden, 

Partai Politik 

Produk tempat Objek wisata 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

Produk atau jasa dapat dibedakan 3 macam (Supriyanto, 2010).   

1. Jasa Pelayanan Perorangan (Private goods) 

Produk yang bila dikonsumsi hanya memberikan benefit pada yang 

mengkonsumsinya. Misal: obat antipiretik. 
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2. Jasa Pelayanan Masyarakat (Public Goods) 

Produk yang bisa dikonsumsi atau digunakan secara bersama sama pada 

waktu yang sama. Misal pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, pelayanan 

Telkom.   

3. Jasa Pelayanan Bagi Lingkungan (Externality Goods)   

Produk yang bila dikonsumsi, selain memberi benefit bagi yang 

mengkonsumsi,  juga orang lain atau masyarakat disekitarnya. Misal produk 

imunisasi. 

 

2.6 Etika Pelayanan Kesehatan 

Etika adalah sekumpulan nilai yang dijunjung tinggi dan dilaksanakan 

dalam tindakan atau perilaku pemberi pelayanan kesehatan. Nilai dalam etika juga 

dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan 

oleh rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan tidak bertentanga dengan nilai 

yang telah disepakati dan dijunjung tinggi. Dalam etika juga dibahas hak dan 

kewajiban serta aturan yang mengaturnya. Etika yang dijunjung tinggi dalam 

pelayanan kesehatan, khususnya layanan rumah sakit telah diatur seperti dasar 

hukum yang mengatur hak dokter (Supriyanto, 2010). 

1. Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan 

Rahasia Kedokteran 

2. Permenkes 585 Tahun 1989 Tentang Informed Consent atau Persetujuan 

Tindakan Medik atau Pertindik 

3. Kode etik kedokteran 

4. Surat edaran direktur jendral pelayanan Medik Nomor YM/02.04.3.5.2504 

Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. 

 

2.7 Sistem Pelayanan Jasa Kesehatan 

Layanan kesehatan fokus pada dua kegiatan yaitu doing the right thing 

(efektivitas), and doing thing right (efisiensi), making continuous improvement 

menurut Leebove dan Scott (1994 dikutip oleh Supriyanto, 2010). Dari perspektif 

manajemen dan konsep sistem, elemen kunci mutu dapat dikaitkan dengan 
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efisiensi dan efektivitas. Mutu dikaitkan pula pada masing-masing komponen 

sistem seperti mutu input, proses, keluaran dan outcome. 

 
Gambar 2.1 Sistem Pelayanan Jasa Kesehatan 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

Efisiensi terkait dengan proses layanan sesuai dengan standar pelayanan 

minimal atau standar mutu (standart procedure). Alatnya akurat dan diguankan 

secara benar. Efektivitas terkait akan pencapaian tujuan berupa keluaran dan hasil 

(efek) yang dihaarapkan atau direncanakan. Alat memiliki efektivitas tinggi bila 

bisa mengukur secara akurat. Program memiliki efektivitas tinggi bila keluaran 

dan hasil yang dicapai tinggi (Supriyanto, 2010).  

 

2.8 Indikator Mutu Layanan 

Indikator perspektif pengguna dikenal sebagai indikator mutu layanan 

yang terdiri atas (Supriyanto, 2010). 

1. Reliability 

Reliability is the ability to perform the desired service dependably, accurately 

and consistenly, dependable berarti produk atau jasa yang disampaikan dapat 

diandalkan, dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Accurately berarti 

produk atau jasa yang disampaikan tepat sesuai dengan yang dijanjikan. 

Consistenly berarti secara terus-menerus produk atau jasa yang disampaikan 

sesuai dengan janji yang pernah diberikan oleh pemberi pelayanan. 

2. Assurance 

Assurance is employee’s knowledge, courtesy and abilityto convey trust and 

confidence. Courtesy berarti dalam menyampaikan produk atau jasa disertai 

rasa hemat dan sopan. Kemudian proses penyampaian dapat pula 

menimbulkan rasa percaya dan yakin akan jaminan sembuh. Indikatornya 
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adalah informasi tentang penyakit, informasi tindakan, dan prognose 

penyakit. 

3. Tangible 

Tangible adalah tampilan fisik fasilitas, alat dan tenaga. Tampilan fisik 

fasilitas antara lain kebersihan, penerangan, dan kebisingan ruang. Tampilan 

tenaga dapat dinilai dari kerapian pakaian dan keramahan. 

4. Emphaty 

Emphaty adalah kesediaan jasa untuk mendengarkan dan adanya perhatian 

akan keluhan, kebutuhan, keinginan dan harapan. Indikatornya adalah 

mendengarkan keluhan masyarakat dengan saksama, perhatian pada kondisi 

masyarakat, menyampaikan informasi tentang kesehatan. 

5. Responsiveness 

Responsiveness adalah kemauan untuk menyediakan layanan dengan cepat 

dan mau membantu masyarakat. Indikatornya adalah waktu tunggu diloket 

serta waktu tunggu mendapatkan pelayanan medis, apotek atau laboratorium 

dan kecepatan datang bila dibutuhkan. 

 

2.9 Keluhan Pelanggan 

Keluhan adalah salah satu indikator atau gejala dan tanda adanya 

ketidakpuasan layanan rumah sakit kepada pasien, apakah itu pelayanan dokter, 

perawat dan pelayanan administrasi. Ketidakpuasan terhadap pelayanan 

disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal antara lain (Supriyanto, 

2010). 

1. Faktor internal: 

a. Aspek dokter meliputi kompetensi, ketersediaan dan kualitas pelayanan 

serta empati 

b. Aspek perawat meliputi kecepatan respons dan kerjasama perawat dalam 

membantu menyelesaikan masalah pasien 

c. Kecepatan pelayanan penunjung seperti laboratorium dan administrasi 

termasuk keuangan 

d. Aspek lain seperti sarana, peralatan dan kebersihan gudang. 
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2. Faktor eksternal: 

a. Faktor geografis seperti jarak pasien dengan tempat pelayanan, 

transportasi, tarif dan jam buka 

b. Aspek pasien itu sendiri adalah harapan pasien dalam memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan layanan. 

Sedangan menurut Moison, Walter dan White (2000 dikutip oleh 

Ningrum, 2015), kepuasan pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:  

1. Karektiristik produk 

Karekeristik produk bersifat fisik antara lain gedung dan dekorasi meliputi 

tampilan bangunan, kebersihan dan tipe ruangan yang disediakan beserta 

kelengkapannya.  

2. Harga  

Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan 

kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen ini 

mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya semakin 

mahal harga perawatan maka pasien memiliki harapan yang lebih besar. 

3. Pelayanan  

Pelayanan disini meliputi keramahan dan memeberikan pelayanan yang baik 

sesuai dengan kebutuhan pasien.    

4. Lokasi  

Apabila letaknya dekat dengan keramaian dan mudahnya transportasi serta 

lingkungan yang baik dimana lingkungan serta transportasi itu merupakan 

pertimbangan bagi pasien.  

5. Fasilitas  

Kelengkapan fasilitas puskesmas atau rumah sakit turut menentukan penilaian 

kepuasan terhadap pasien.  

6. Image  

Maksudnya yaitu citra, reputasi dan kepedulian terhadap kepuasan pasien, 

dimana pasien dalam melayani dengan baik.  
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7. Desain fisual  

Tata ruang dan dekorasi atau desain harus disertakan dalam penyusunan 

strategi terhadap kepuasan pasien karena dapat menentukan kenyamanan 

seseorang.  

8. Komunikasi  

Informasi yang diberikan pihak penyedia pihak jasa dalam memberikan 

bantuan terhadap keluhan pasien. 

Kepuasan seseorang ditentukan oleh persepsi orang tersebut. Persepsi 

adalah penilaian, pandangan atau pendapat dari seseorang yang mendapatakan 

pelayanan tersebut baik positif maupun negatif. Sedangkan kepuasan itu sendiri 

terjadi setelah pasien (masyarakat) tersebut sudah dapat memberikan persepsi 

terhadap pelayanan yang ia terima. Apabila suatu pasien atau masyarakat tidak 

mendapatkan pelayanan dengan baik, maka pasien bisa saja berpersepsi jelek 

terhadap Puskesmas tersebut. Dengan cara melakukan tindakan, tidak mau berobat 

lagi bahkan bisa saja pasien mencari tempat yang lebih aman yang bisa 

memuaskan bagi mereka. Kepuasan pasien adalah nilai subjektif terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan. Walaupun subjektif tetap ada objektifnya, artinya 

penilaian tersebut dilandasi oleh: pengalaman masa lalu, pendidikan, situasi psikis 

waktu itu dan pengaruh lingkungan waktu itu (Ningrum, 2015). 

 

2.10 Konsep Perilaku Konsumen 

Menurut Schiiffman dan Kanuk (2004 dikutip oleh Supriyanto, 2010) 

mendefinisikan customer behaviors the behavior that consumers display in 

searching for, purchasing, using, exaaluating and disposing of products and 

services that they expect will satisfy their needs. Perilaku konsumen fokus pada 

cara seseorang mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang 

dimiliki (waktu, uang, upaya) untuk mengomsumsi barang atau jasa terkait. Pokok 

bahasan utama ialah apa yang mereka beli, mengapa mereka beli, kapan membeli, 

dimana membeli, berapa sering beli, bagaimana mereka mengevaluasi setelah 

beli, dan perilaku purna beli. 
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Menurut Schiiffman dan Kanuk (2004 dikutip oleh Supriyanto, 2010), 

seorang pemasar harus mampu memahami dan memprediksi perilaku konsumen 

tentang hal-hal yang terkait dengan produk yang dibeli konsumen, alasan 

membeli, waktu, tempat, cara dan jumlah yang dibeli. Perilaku konsumen 

merupakan konsep terapan dan teori yang dikembangkan oleh ilmuan dari 

berbagai disiplin ilmu, yaitu psikologi, sosiologi, sosio-psikologi, antrapologi dan 

ekonomi. Dari pengertian perilaku kosumen, setiap pemasar harus memuat proses 

maupun faktor yang mempengaruhi keputusan membeli produk atau jasa. Setiap 

konsumen memiliki keinginan dan harapan berbeda dalam memenuhi 

kebutuhannya. Bila kebutuhan dan harapan terpenuhi, konsumen menjadi puas, 

bahkan sangat puas, sehingga nantinya menjadi konsumen loyal dan akhirnya 

melipatgandakan keuntungan usaha.   

 
Gambar 2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Beli 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

1. Faktor Budaya 

Budaya adalah sekumpulan nilai, norma dan simbol yang memiliki arti, yang 

membentuk perilaku manusia dan hasil karya (benda, kerajinan atau karya 

seni) serta diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya bayi 

panas dipersepsikan mau tumbuh gigi, diare dipersepsikan mau bisa jalan, 

atau meninggal di puskesmas didenda satu kerbau. Semuanya adalah contoh 

negatif. Jadi intinya adalah budaya terbangun dari perilaku umum dan sikap 

mental (nilai, norma dan mental model yang mempengaruhi perilaku nyata) 

baik individu maupun kelompok). 
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2. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan membeli dibedakan menurut 

faktor kelompok referensi, opini pemimpin dan anggota keluarga.  

a. Kelompok referensi 

Merupakan kelompok di masyarakat yang mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk membeli. Tokoh masyarakat adalah contoh referensi tidak 

langsung dan aspirasi. Oleh karena itu, promosi pada kelompok ini sangat 

menentukan keberhasilan pemasaran. 

b. Opini pemimpin 

Seseorang dapat mempengaruhi opini orang lain dan tokoh masyarakat 

dapat mempengaruhi opini orang untuk membeli. 

c. Anggota keluarga 

Dalam sebuah keluarga, seseorang dapat berperan sebagai initiator, 

influencer, pengambil keputusan, serta pembeli atau pengguna.  

3. Faktor Karateristik Individu 

Faktor individu dalam pengambilan keputusan yaitu berdasarkan jenis 

kelamin, umur, kepribadian dan gaya hidup. 

a.  Jenis kelamin 

Ada perbedaan tertentu antara laki-laki dan wanita, khusunya dalam 

pemilihan baju dan mode. Demikian pula dengan hal ada banyaknya 

perbedaan kebutuhan, keinginan dan harapan. 

b. Umur 

Kebutuhan, keinginan dan harapan seseorang dipengaruhi umur pula. 

Kebutuhan demikian terlihat jelas di hal tertentu. Misalkan penyakit 

degenaratif banyak dijumpai pada kelompok umur diatas 50 tahun. 

c. Kepribadian dan gaya hidup  

Kepribadian mempengaruhi keputusan membeli. Kepribadian untuk 

memperoleh informasi kepribadian yang mencerminkan perbedaan 

individu, kepribadian yang konsisten dan stabil dan kepribadian yang 

dapat diubah.  
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4. Faktor Psikologi 

Ada empat komponen faktor utama faktor psikologi yang mempengaruhi 

keputusan membeli, yaitu persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan 

keyakinan. 

a. Persepsi 

Persepsi dapat didefinisikan how we see the world around us dimana dua 

orang yang mendapatkan paparan yang sama, bisa memiliki persepsi 

berbeda. Hal ini sangat ditentukan oleh kebutuhan, nilai dan harapan.  

b. Motivasi 

Motivasi memiliki eleman atau unsur yang disadari (bisa dinalar) dan 

bagian bawah manusia (sulit dinalar) yang justru memotivasimanusia 

karena manusia tidak selalu berpikir rasional dan matematis. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran ialah sebuah proses yang menciptakan perubahan perilaku, 

segera atau diharapkan, melalui pengalaman dan praktik. 

d. Sikap 

Sikap ialah satu kecenderungan yang telah dipelajari untuk merespons 

secara konsisten kepada objek tertentu. 

e. Keyakinan  

Keyakinan ialah pola pengetahuan yang terorganisasi bahwa seseorang 

memperoleh kebenaran tentang dunianya. 

 

2.11 Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah salah satu bagian pelayanan kesehatan yang 

dikembangkan dalam membangun kesehatan. Kebutuhan akan kesehatan menjadi 

bagian yang sangat vital membuat rumah sakit menjadi sangat penting. Rumah 

sakit menurut Lestari (2011 dikutip oleh Sari, 2015) yaitu suatu bagian 

menyeluruh, Integrasi dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan 

kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana 

output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit 

juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial. 
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Pelayanan yang diberikan tersebut haruslah berdasarkan dengan peraturan yang 

telah ditetapkan yaitu dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar 

Pelayanan Minimum Rumah Sakit merupakan penyelenggaraan manajemen 

rumah sakit yang minimal harus dilaksanakan oleh rumah sakit guna sebagai 

pedoman dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merupakan alat 

ukur mutu layanan dan mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit serta 

memiliki batas waktu pelayanan.   

Banyak organisasi atau penyedia pelayanan kesehatan yang dikelola oleh 

pihak Pemerintah maupun swasta menawarkan berbagai jenis pelayanan 

kesehatan terutama rumah sakit yang ditujukan kepada seluruh kalangan 

amsyarakat. Meningkatnya teknologi kedokteran beserta komponen lainnya, 

memaksa pihak rumah sakit harus berpikir dan berusaha secara ekonomi dalam 

mengelola rumah sakitnya. Rumah sakit juga dituntut memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas yang mencakup beberapa hal yaitu penampilan fisik 

yang memadai, keandalan, daya tanggap jaminan perasaan aman serta dapat 

dipercaya, empati dan keterjangkauan rumah sakit baik dari segi biaya maupun 

lokasi (Andriani, 2009).  

  

2.12 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

2.12.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga objek atau benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek tersebut (Sugiyono, 2012).  
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2.12.2 Teknik Sampling 

Prosedur atau teknik pengambilan sampel akan memberikan jawaban cara 

seharusnya responden dipilih. Agar mendapatkan sampel yang bisa mewakili 

populasi, kita harus membuat sampel probabilitas. Teknik pengambilan sampel 

ada dua, yaitu Probability Sample (Random Sampling) dan Non-probability 

sample (Non Random Sampling): 

1. Probability Sample (Random Sampling) 

Asumsi yang mendasari pemilihan random sampling bahwa setiap kasus dari 

populasi memiliki angka kemungkinan terpilih sebagai sampel sudah 

diketahui. Bila setiap kasus mempunyai kemungkinan yang sama untuk 

dipilih, maka sampel dikenal sebagai self weighting dan hasil analisis sampel 

dapat mewakili populasi. 

a. Simple Random 

Asumsi dasar random sampling (pengambilan acak sederhana) setiap 

kasus memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai sampel. Ada 

beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemilihan, 

yaitu: populasi harus homogen, mempunyai daftar populasi (sampling 

frame), jumlah sampel yang representif (jumlah harus memenuhi degree of 

freedom dan confidence interval), dan diambil secara acak (random). 

Sampling frame terdiri atas daftar atau sekumpulan petunjuk agar dapat 

mengidentifikasi target populasi (Supriyanto, 2010). 

b. Systematic Sampling 

Systematic random sampling (pengambilan sampel acak sistematis) 

merupakan modifiksi sample random sampling (Supriyanto, 2010).  

c. Stratified Sampling 

Bahwa populasi adalah heterogen dan terdiri atas beberapa lapis stratum, 

yang setiap stratum bersifat homogen dan destructable. Ada kemungkinan 

seorang peneliti menentukan besar sampel masing-masing stratum sama 

atau diambil sebanding (proposional) (Supriyanto, 2010). 
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d. Cluster Sampling 

Cluster sampling atau area sampling digunakan untuk menentukan sampel 

bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk 

dari satu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk 

mana yang dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan 

populasi yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).  

2. Non-probability sample (Non Random Sampling) 

Non-probability sample adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel.  

a. Convention Sampling 

Convention sampling ialah salah satu bentuk dari sampel nonprobabilitas 

yang memperoleh sampel dari elemen atau unsur yang menyenangkan 

(convenience sampling: sekolah, grup pengajian, department store) dan 

siap diakses oleh peneliti (Supriyanto, 2010).  

b. Judgmental Sampling 

Judgmental sampling adalah salah satu bentuk dari convenience sampling 

yang elemen populasinya dipilih secara purposive atas pertimbangan 

peneliti (Supriyanto, 2010). 

c. Purposive Sampling 

Sampel purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, 

maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau 

penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sumber datanya 

adalah orang yang ahli politik (Sugiyono, 2012).  

d. Snowbell Sampling 

Snowbell sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini 

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu 

memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat 

digunakan sumber data (Sugiyono, 2012). 
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e. Quota Sampling 

Quota sampling ialah salah satu bentuk judgmental sampling yang 

menggunakan dua langkah. Langkah pertama menentukan besar sampel 

(kuota) dan langkah kedua menentukan pengambilan sampel secara 

judgmental sampling atau convenience sampling. Besar sampel ditentukan 

berdasarkan karateristik populasi (jenis kelamin, umur, ras) sebagai 

variable control. Besar sampel mempertimbangkan pula beberapa asumsi 

yaitu sumber daya peneliti, waktu, dana dan lain-lain (Supriyanto, 2010). 

 

2.12.3 Penentuan Ukuran Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi misalkan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representif (mewakili). Jumlah sampel 

digunakan tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. 

Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada 

sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan akan 

semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Sebaliknya makin kecil tingkat 

kesalahan maka semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan 

(Sugiyono, 2012). 

Pemilihan sampel dan metode sampling yang benar merupakan faktor 

kunci yang berperan dalam pengumpulan data yang benar, dan terukur dalam 

penelitian. Agar dapat menentukan jumlah sampel minimun, dapat dilakukan 

dengan perhitungan rumus slovin (Dirgantara, 2015). 

 

n = 
 

       
        (2.1) 

n = Jumlah minimum responden 

N= Ukuran populasi 

e = Error yang digunakan (1%, 5%, 10%) 
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2.13 Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar luas di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Namun dengan adanya kontak 

langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan kondisi yang cukup 

baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data obyektif dan 

cepat. Prinsip penulisan angket (kuesioner) adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2012): 

1. Isi dan Tujuan Pertanyaan 

Apakah isi dan tujuan pertanyaan merupakan bentuk pengukuran atau bukan. 

Kalau bentuk pengukuran maka setiap pertanyaan harus disusun dalam skala 

pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang 

diteliti. 

2. Bahasa yang Digunakan 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan 

kemampuan berbahasa responden dan harus memperhatikan jenjang 

pendidikan responden, keadaan sosial budaya dan frame of reference dari 

responden. 

3. Tipe dan Bentuk Pertanyaan 

Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka dan tertutup, kalau dalam 

wawancara ada terstruktur dan tidak terstruktur. Bentuknya dapat 

menggunakan kalimat positif dan negatif agar responden dalam memberikan 

jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak mekanistis. 

4. Pertanyaan Tidak Mendua 

Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua (double barreled) sehingga 

menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. 
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5. Tidak Menanyakan yang Sudah Lupa 

Setiap pertanyaan dalam instrumen angket, sebaiknya juga tidak menanyakan 

hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang 

memerlukan jawaban dengan berfikir berat. 

6. Pertanyaan Tidak Menggiring 

Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang 

baik saja atau buruk. Misalkan: Bagaimana prestasi belajar anda selama 

sekolah disekolah dulu? Jawaban tentu cenderung akan menyatakan baik. 

Bagaimakah kerja anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung 

baik. 

7. Panjang Pertanyaan 

Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akn 

membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak 

sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut 

bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran ang digunakan dan 

cara mengisinya. Disarankan jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 

20 sampai 30 pertanyaan. 

8. Urutan Pertanyaan 

Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari umum ke spesifik atau dari 

mudah yang ke sulit atau diacak. Hal ini dipertimbangkan karena secara 

psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawabnya. 

9. Prinsip Pengukuran 

Angket yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian, 

yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu 

instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data 

yang valid dan reliabel tentang variabel yang diukur. 

10. Penampilan Fisik Angket 

Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi 

respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat 

dikertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden 

dibandingkan dengan kertas yang bagus. 
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Ada dua bentuk kuesioner yaitu kuesioner terbuka dan tertutup 

(Supriyanto, 2010). 

1. Kuesioner Terbuka 

Ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden 

dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. 

Tabel 2.3 Kuesioner Terbuka 

Nama Uraian Contoh 

Kalimat tidak 

terstuktur 

Pertanyaan dimana 

responden dapat menjawab 

dengan cara bebas 

Bagaimana persepsi Anda 

tentang layanan dokter 

.......................... 

.................................. 

Asosiasi kata 

Responden diminta 

menyusun kata sesuai dengan 

urutan hubungan 

Kata apa yang pertama kali 

muncul bila Anda 

mendengarkan kata dibawah 

ini (urutkan sesuai dengan 

layanan yang Anda 

harapkan), perawat, dokter, 

petugas front office 

Melengkapi kalimat 

Sebuah kalimat disajikan dan 

responden diminta 

menerusnya 

Bila saya dirawat dirumah 

sakit, maka saya sangat 

berharap pelayann nantinya 

..................................... 

Melengkapi cerita 

Cerita disajikan belum 

lengkap, kemudia responden 

diminta melengkapinya 

Ketika saya mau rawat inap, 

pertimbangan utama saya 

adalah  

Dokter 

............................................ 

Perawat 

.......................................... 

Biaya rawat 

.................................... 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

2. Kuesioner Tertutup 

Adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 

responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karateristik dirinya. 

Tabel 2.4 Kuesioner Tertutup 

Nama Uraian Contoh 

Skala guttman  

(dikotomi) 

Pertanyaan 

dengan dua 

jawaban yang 

mungkin 

Ya Tidak 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 
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Tabel 2.4 Kuesioner Tertutup (Lanjutan) 

Nama Uraian Contoh 

Pilihan ganda 

Pertanyaan 

dengan kebih 

dua jawaban 

Siapa yang m n ntukan Anda rawat inap di Rumah Sakit “X” 

A. Saya Sendiri      B. Suami     C. Orangtua 

D. Saudara             E. Dokter yang merawat 

Skala likert 

Pernyataan 

dimana 

responden 

menyatukan 

persetujuan 

Sangat 

Setuju 

5 

Setuju 

4 

Ragu 

3 

Tidak Setuju 

2 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 

Semantic 

differential 

Skala dengan 

dua nilai 

berbeda 

Besar                                                                Kecil                

Marah                                                               Sabar                 

Cepat                                                                Lambat                

Skala tingkat 

kepentingan 

Menunjukkan 

tingkat 

kepentingan 

suatu atribut 

Sangat 

Penting 
Penting 

Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Skala rating 

Skala 

menyatukan 

dari sangat 

baik ke jelek 

Jelek    Baik 

Kecenderungan 

untuk beli 

Skala 

menyatukan 

tingkat 

kemungkinan 

untuk membeli 

Pasti 

membeli 

Kemungkinan 

beli 
Ragu 

Kemungkinan 

beli 

Tidak 

beli 

(Sumber: Supriyanto, 2010) 

 

2.14 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk 

mengukur panjang dengan teliti, dengan meteran memang alat untuk mengukur 

panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur 

berat. Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur 

panjang dari karet adalah contoh instrumen yang reliabel (Sugiyono, 2011). Untuk 

lebih jelasnya dapat lihat pembahasan berikut ini. 
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2.14.1 Uji Validitas 

Validitas data adalah suatu ukuran yang mengacu kepada derajat 

kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan data yang sebenarnya di dalam 

sumber data. Data yang valid akan diperoleh apabila instrumen pengumpulan  

data  juga valid. Nilai koefisien r yang diperoleh > r tabel, berarti valid dan jika    

< r tabel berarti tidak valid. Uji validitas menggunakan rumus Bivariate Pearson 

(Korelasi Pearson Product Moment). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total menggunakan rumus sebagai berikut 

(Winarno, 2017): 

Rxy = 
n  ∑Xi  i - ∑Xi  ∑ i 

√[n  ∑Xi
 - ∑Xi 

 
] [n  ∑   i -  ∑ i 

 
]

     (2.2) 

Dimana: 

Rxy = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah subjek (responden) 

∑ X  = Jumlah X (skor item) 

∑    = Jumlah Y (skor total) 

X
2
  = Jumlah kuadrat X 

Y
2 

= Jumlah kuadrat Y 

∑ X  = Jumlah kuadrat antara X dan Y 

  

2.14.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Sinulingga (2011 dikutip oleh Winarno, 2017) adalah 

sebuah alat ukur berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang 

dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen 

tersebut. Pengujian reliabilitas pada umumnya dikenakan untuk pengujian 

stabilitas instrumen dan konsistensi internal instrumen. Metode yang akan 

digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode Cronbach’s Alpha. Metode 

Cronbach’s Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala atau skor 

rentangan. Diasumsikan bahwa item-item pembentuk alat ukur yang diuji 

berkorelasi satu sama lain karena item-item tersebut mengukur entitas yang sama. 
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Pengujian reliabilitas biasanya kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 

2.15 Importance Performance Analysis (IPA) 

Importance performance Analysis pertama kali diusulkan dan 

diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977 dikutip oleh Silva, 2010) sebagai 

sarana yang digunakan untuk mengukur kepuasan klien dengan produk atau 

layanan. IPA Pendekatan mengakui kepuasan sebagai fungsi dari dua komponen 

pentingnya produk atau layanan kepada klien dan kinerja bisnis dalam 

menyediakan bahwa layanan atau produk. Cara ini untuk meneliti tidak hanya 

kinerja item tetapi juga pentingnya item yang sebagai faktor penentu dalam 

kepuasan responden. Metode ini telah terbukti menjadi alat yang berlaku secara 

umum yang relatif mudah untuk mengelola dan menafsirkan mengakibatkan 

penggunaan luas di kalangan peneliti dan manajer di berbagai bidang, dan 

merupakan cara untuk mempromosikan pengembangan program pemasaran yang 

efektif, karena memfasilitasi interpretasi data dan meningkatkan kegunaan dalam 

membuat keputusan strategis. 

 

2.15.1 Tingkat Kesesuaian 

Teknik analisis data dalam penelitian dapat menggunaan metode IPA, 

yaitu Importance Performance Analysis atau analisis tingkat kepentingan dan 

kinerja. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepentingan dan hasil penilaian 

kinerja maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksananya. Tingkat kesesuaian inilah 

yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tingkat kesesuaian adalah hasil 

perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan (Sukardi, 2006). 

 

    Tk  Xi
 i
               (2.3) 
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Dimana: 

Tk = Tingkat kesesuaian responden  

Xi = Skor penilaian kinerja perusahaan 

Yi = Skor penilaian kepentingan pelanggan 

 

2.15.2 Diagram Kartesius 

Hasil perhitungan digambarkan dalam diagram kartesius yang masing-

masing atribut diposisikan berdasarkan skor rata-rata, dimana skor rata-rata 

penilaian kinerja (X) menunjukkan posisi suatu atribut pada sumbu X, sedangkan 

posisi atribut pada sumbu Y diunjukkan oleh skor rata-rata tingkat kepentingan 

responden (Y). Rumus yang digunakan adalah (Sukardi, 2006):  

       ̅ = 
∑  

n
       (2.4) 

 

 ̅ = 
∑ i

n
        (2.5) 

Dimana: 

 ̅ = Skor rata-rata tingkat kinerja 

 ̅ = Skor rata-rata tingkat kepentingan 

n =  Jumlah responden 

 Hubungan antara tingkat kepentingan dengan kinerja yang dirasakan oleh 

responden diilustrasikan dalam diagram. Importance Performance Analysis 

seperti pada Gambar 2.3 (Sukardi, 2006). 

 
Gambar 2.3 Diagram Kartesius 

(Sumber: Sukardi, 2006) 
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1. Kuadran I  

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

responden tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan 

harapan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat rendah). Atribut-

atribut yang termasuk ke dalam kuadran ini harus mendapat perhatian lebih 

atau diperbaiki sehingga kinerjanya meningkat. 

2. Kuadran II 

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

responden dan telah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga tingkat 

kepuasannya relatif lebih tinggi. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran 

ini harus tetap dipertahankan karena semua atribut pelayanannya unggul di 

mata responden.   

3. Kuadran III  

Ini adalah wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting 

pengaruhnya oleh responden dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu 

istimewa. Peningkatan atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini dapat 

dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang 

dirasakan oleh responden sangat kecil.  

4. Kuadran IV 

Ini adalah wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting 

oleh responden dan dirasakan terlalu berlebihan sehingga atribut-atribut yang 

masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi. 

 

2.16 Model Kano 

Model Kano pertama kali dimunculkan oleh Profesor Noriaki Kano di 

Universitas Tokyo Rika dengan tujuan untuk mengkategorikan atribut dari produk 

atau jasa. Pengkategorian atribut berdasarkan pada seberapa baik produk atau jasa 

tersebut mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Kano dibagi tiga tipe 

kebutuhan produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu (Puspitasari, 

2010). 
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1. Must be requirements (atribut dasar)  

Konsumen akan merasa tidak puas jika kinerja produk rendah (disfungsional), 

tetapi kepuasan konsumen tidak akan meningkat walaupun kinerja produk 

sudah terpenuhi karena konsumen beranggapan itu sudah seharusnya ada 

pada kinerja produk tersebut.   

2. One dimensional requirements (atribut yang diharapkan)  

Pada tipe ini kepuasan konsumen akan lebih meningkat jika kinerja produk 

sesuai dengan keinginan konsumen, produk bersifat fungsional. Semakin 

produk bersifat fungsional maka akan semakin puas.  

3. Attractive requirements (atribut kesenangan)  

Pada tipe ini tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sangat tinggi 

dengan meningkatnya kinerja atribut. Akan tetapi penurunan kinerja atribut 

tidak akan menurunkan tingkat kepuasan.  

Kebutuhan konsumen berdasarkan ketiga tipe di atas (One-dimensional, 

Must- be, Attractive) dapat diklasifikasikan dalam bentuk kuesioner. Ada dua 

macam bentuk pertanyaan dalam kuesioner yaitu pertanyaan fungsional dan 

pertanyaan disfungsional. Kedua pertanyaan tersebut kemudian dapat 

diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu: A =Attractive, M =Must-be, 

O=One-dimensional, I =Indifferent, R =Reverse, dan Q= Questionable. Dengan  

menggabungkan pertanyaan fungsional dan disfungsional, maka tipe persyaratan 

suatu produk dapat diklasifikasikan sesuai tabel berikut (Puspitasari, 2010). 

Tabel 2.5 Tabel Evaluasi Kano 

Customer Requirements 
Disfungsional 

1.Like 2.Must Be 3.Neutral 4.Live with 5.Dislike 

Fungsional 

1.Like Q A A A O 

2.Must Be R I I I M 

3.Neutral R I I I M 

4.Live with R I I I M 

5.Dislike R R R R Q 

(Sumber: Puspitasari, 2010) 

 

Pada dasarnya pada model kano terdiri dari 3 kategori tetapi respon 

konsumen selalu muncul kategori Indefferent, Questionable, dan Reverse. 

Indefferent merupakan kategori dimana jika ada atau tidak adanya layanan atribut 

tidak akan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Reverse (kemunduran), derajat 
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kepuasan konsumen lebih tinggi jika layanan berlangsung tidak semestinya 

dibandingkan kepuasan terhadap layanan yang berjalan lebih baik atau dapat 

dikatakan penetapan dari perusahaan terbalik dengan apa yang dirasakan oleh 

konsumen. Sedangkan Questionable (diragukan) adalah jawaban dari konsumen 

tidak jelas atau kurang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Langkah-langkah 

diatas dapat dilihat dalam ringkasan Tabel 2.5. Penentuan kategori Kano untuk 

tiap atribut (kolom grade) dengan menggunakan Blauth’s Formula, yaitu 

(Puspitasari, 2010):  

1. Jika jumlah turus [One-dimensional + Attractive + Must-be] > jumlah turus 

[Indifferent + Reverse + Questionable] maka grade dipilih dari jumlah turus 

maksimum diantara ketiga kategori [One-dimensional, Attractive, Must-be]. 

2. Jika jumlah turus [One-dimensional + Attractive + Must-be] < jumlah turus 

[Indifferent + Reverse + Questionable] maka grade dipilih dari jumlah turus 

maksimum diantara ketiga kategori [Indifferent, Reverse, Questionable]. 

Dengan  menggabungkan pertanyaan  fungsional dan disfungsional, maka 

tipe persyaratan suatu produk dapat diklasifikasikan. Untuk mengklasifikasikan 

atribut atau kategori Kano tiap responden menggunakan tabel evaluasi kano. 

Langkah berikutnya menghitung jumlah masing- masing pengklasifikasian kano 

dalam tiap- tiap atribut tersebut terhadap semua responden, kemudian setelah 

didapatkan jumlah pengklasifikasian kano setiap atribut pada semua responden 

yaitu menentukan kategori Kano tiap atribut dengan menggunakan Blauth’s 

formula. Setelah dilakukan perhitungan pengklasifikasian Kano maka diperoleh 

jumlah atau nilai kategori atau grade kano tiap-tiap atribut terhadap semua 

responden seperti pada tabel dibawah ini  (Puspitasari, 2010). 
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Gambar 2.4 Tabel Evaluasi Kano  

(Sumber: Puspitasari, 2010) 

 

Sesuai dengan implikasi model Kano bahwa atribut yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan adalah atribut yang termasuk kategori 

Attractive, selanjutnya kategori One-dimensional, dan yang terakhir adalah atribut 

yang termasuk pada kategori Must-be. Dalam hal ini atribut yang termasuk 

Indifferent tidak dimasukkan ke dalam prioritas karena Indifferent ini tidak 

memberikan pengaruh baik pada kepuasan pelanggan maupun ketidakpuasan 

pelanggan. Prioritas ini juga didasarkan pada besarnya tingkat kepentingan dan 

sesuai implikasi pada metode ini. Adapun keuntungan metode Kano  yang 

didapatkan antara lain  (Puspitasari, 2010). 

1. Prioritas untuk pengembangan produk  

2. Kebutuhan produk mudah dipahami  

3. Model Kano untuk kepuasan pelanggan digunakan sebagai prasyarat untuk 

mengidentifikasi kebutuhan, hierarki dan prioritas pelanggan  

4. Metode Kano memberikan bantuan dalam tingkat pengembangan produk 

5. Menemukan dan memenuhi Attractive requirements akan menciptakan 

sebuah perbedaan yang sangat besar. 
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2.17 Pengintegrasian Model Kano- Importance Performance Analysis (IPA) 

Setelah diketahui atribut-atribut pada Importance Performance Matrix 

yang termasuk pada kuadran I, II, III dan IV serta diketahui atribut-atribut yang 

termasuk dalam kategori Kano seperti pada penjelasan diatas, maka langkah 

selanjutnya adalah mengintegrasikan klasifikasi atribut berdasarkan kategori kano 

dengan identifikasi kuadran-kuadran pada Importance Performance Matrix. 

Sehingga dapat mengetahui atribut layanan apa saja yang harus dipenuhi dan perlu 

untuk ditingkatkan agar kepuasan pelanggan dapat meningkat. Dan atribut 

layanan apa saja yang harus dipertahankan agar kepuasan pelanggan tidak turun. 

Berikut integrasi kedua metode tersebut. 

Tabel 2.6 Tabel IPA dan Kano 

Atribut IPA Kano 

A1 Kuadran IV A 

A2 Kuadran IV M 

A3 Kuadran II I 

A4 Kuadran IV M 

A5 Kuadran I M 

A6 Kuadran IV O 

A7 Kuadran IV O 

A8 Kuadran I M 

B1 Kuadran II M 

B2 Kuadran I M 

B3 Kuadran IV O 

B4 Kuadran II I 

B5 Kuadran II M 

B6 Kuadran II A 

B7 Kuadran I O 

C1 Kuadran III I 

C2 Kuadran II A 

C3 Kuadran III A 

C4 Kuadran II O 

C5 Kuadran I O 

C6 Kuadran III M 

C7 Kuadran IV O 

C8 Kuadran IV M 

D1 Kuadran IV O 

D2 Kuadran IV M 

D3 Kuadran III M 

(Sumber: Puspitasari, 2010) 
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Hasil hubungan penerapan Importance Performance Analysis (IPA) dan 

Model Kano dapat dilihat pada gambar berikut ini (Muktiyono, 2015): 

 
Gambar 2.5 Hubungan Importance Performance Analysis -Kano 

(Sumber: Muktiyono, 2015) 

 

2.18 Diagram Fishbone 

Menurut Lennartsson (2004 dikutip oleh Putri, 2017), diagram ini 

ditemukan oleh Profesor Koru Ishikawa pada tahun 1953 dan digunakan untuk 

menganalisis masalah dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. 

Diagram ini merupakan pendekatan yang memungkinkan suatu analisis dilakukan 

untuk menemukan penyebab masalah. Selain itu dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi sebab dari masalah yang terjadi dalam sebuah proses dan 

dijadikan gambaran proses perbaikan. Adapun masalah dapat dikategorikan 

menggunakan pendekatan 8P (process, product, people, place, price, promotion, 

physical evidance dan productivity and quality) yang biasa digunakan dalam 

industri jasa. 

1. Process (proses) 

Merupakan suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang 

diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada 

pelanggan.  
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2. Product (produk atau jasa) 

Merupakan semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai 

bagi pelanggan, memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan, dan dapat 

memuaskan konsumen.  

3. People (orang) 

Merupakan pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan 

memproduksi produk dan layanan (service production).  

4. Place (tempat) 

Merupakan keputusan manajemen mengenai kapan, dimana, dan bagaimana 

menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan.  

5. Price (harga) 

Merupakan pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan 

dalam membeli dan mengkonsumi produk dan layanan yang diberikan 

perusahaan.  

6. Promotion (promosi atau hiburan) 

Merupakan semua aktivitas komunikasi dan perancangan insentif untuk 

membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan 

spesifik yang perusahaan berikan.  

7. Physical Evidence  (bukti fisik) 

Merupakan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara 

nyata kualitas produk dan layanan.  

8. Productivity dan Quality (produktivitas dan kualitas)  

Produktivitas adalah sejauh mana efisiensi layanan ditransformasikan ke 

dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan, 

sedangkan kualitas adalah derajat suatu layanan yang dapat memenuhi 

harapan pelanggan. 
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Gambar 2.6 Diagram Fishbone Pendekatan 8P 

(Sumber: Putri, 2017) 

 

 Mengidentifikasi penyebab utama dan sekunder serta dapat mengambil 

keputusan dengan memenuhi kondisi tertentu, yaitu antara lain sebagai berikut 

(Ilie, 2010): 

1. Mengidentifikasi masalah dengan kriteria diprioritaskan 

2. Penyebab utama tidak boleh melebihi dari penyebab sekunder 

3. Jumlah penyebab utama dan sekunder biasanya tidak lebih dari 7 sampai 9 

penyebab utama dan 2 sampai 3 penyebab sekunder 

4. Nama yang diberikan harus representif (sesuai) dan sugestif untuk hubungan 

sebab dan akibat, dan setiap penyebab (cause) yang terjadi harus ditandai 

dengan resiko (effect). 

 


