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ABSTRAK 

 

Bisnis Rumah Sakit, adalah bisnis sebagaimana bisnis lazimnya, perlu melayani pasien 

dengan baik untuk tetap mempertahankan kesetiaan mereka untuk menjadi pelanggan setia 

rumah sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pasien dan kesetiannya adalah 

bahwa rumah sakit harus selalu fokus pada aspek kualitas layanan. Tingkat kepuasan pelanggan 

adalah penunjuk yang efektif untuk mengukur kualitas layanan yang didasarkan pada 

pertimbangnan pasien terhadap layanan yang diberikan dan pengalaman pasien sendiri. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah unuk mengetahui hubungan antara kualitas layanan dan citra 

merek terhadap loyalitas pasien, dimana kepuasan pasien sebagai pemediasi, untuk menentukan 

dimensi mana yang berdampak pada kepuasan pelanggan, dengan fokus studi adalah pasien 

rawat inap bangsal VIP di Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta,Jawa Tengah, 

Indonesia. Metode penelitian adalah survey yang langsung ke pasien, dimana data dikumpulkan 

melalui kuesioner yang dibagikan langsung ke pasien yang bersangkutan. Dilakukan uji 

Reliabilitas dan Uji Validitas instrumen Servqual. Responden penelitian terdiri dari 211 pasien 

rawat inap. Data yang terkumpul dianalisa dengan metode SEM. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan melalui citra merek dan kualitas layanan. 

Secara bersamaan,kualitas layanan dan citra merek mempengaruhi kepuasan pasien. Dengan 

demikian,kepuasan pasien mempengaruhi loyalitas pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah 

bahwa manajer rumah sakit perlu memperbaiki kualitas layanan secara terus menerus, dan citra 

merek, sehingga kepuasan pasien dapat ditingkatkan,yang pada akhirnya akan dapat menjamin 

loyalitas pasien untuk menjadi pelanggan tetap. 

 

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Citra Merek, Kepuasan Pasien, Loyalitas Pasien. 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, setiap perusahaan dihadapkan dengan persaingan kompetitif yang terus menerus 

dan harus berkompetisi untuk menyediakan layanan/jasa yang berbeda dari layanan-layanan yang 

ditawarkan oleh para rival mereka. Beberapa perusahaan telah menyadari bahwa produk yang 
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sangat bagus  sekalipun bukanlah menjadi jaminan kesuksesan jangka panjang (Gronroos, 2007) 

sebagian dikarenakan ekspektasi (harapan) konsumen mengenai produk yang meningkat secara 

konstan. Dengan demikian, konsumen mengharapkan hal yang sama dari seluruh penawaran 

produk jasa, dan mereka sering kecewa. 

Para penyedia layanan memperhitungkan konsumen di dalam proses pengembangan 

produk untuk membangun hubungan. Jika suatu hubungan mengesankan konsumen, hubungan 

tersebut kemungkinan dipertahankan selama jangka waktu yang lama (Gronroos, 2007). Menurut 

Sanchez, salah satu dari tujuan dasar marketing (pemasaran) adalah untuk menentukan nilai-nilai 

(value) konsumen dan untuk menggabungkan nilai-nilai tersebut ke dalam program-program 

marketing untuk meningkatkan loyalitas konsumen (Sanchez, 2003). Hubungan yang baik antara 

konsumen dengan penyedia layanan bisa menghasilkan konsumen yang puas (Anderson & 

Zimmerman, 1993). Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, Salgaonkar menyatakan bahwa 

kepuasan terhadap layanan inti adalah penting bagi kepuasan keseluruhan konsumen dan pada 

gilirannya, bagi loyalitas konsumen. Hal ini juga berlaku pada layanan kesehatan (Salgaonkar, 

2006). 

Tujuan utama para penyedia layanan adalah memenuhi harapan konsumen mereka. Di 

bidang jasa kesehatan, "konsumen" adalah pasien, dan penyedia layanan kesehatan memanajemen 

harapan-harapan pasien untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan antara harapan-harapan 

tersebut dengan pengalaman sebenarnya (Baker, 1998). Pasien mencari layanan kesehatan untuk 

menyembuhkan penyakit dan berharap menerima layanan yang bagus, yang mereka nilai (rating) 

berdasarkan pada serangkaian variabel yang mempengaruhi kepuasan mereka, keikutsertaan 

mereka, dan pada akhirnya, loyalitas mereka (Baird, 2013). 

Layanan kesehatan merupakan layanan yang sangat personal. Pada umumnya, pasien 

yang mengunjungi rumah sakit atau klinik kadang-kadang ditemani oleh keluarga atau kerabat 

mereka, biasanya mengalami beberapa tingkatan stress fisik dan emosi. Dengan demikian, isu-

isu yang terkait dengan kemampuan untuk memenuhi harapan pasien harus dipertimbangkan 

dalam proses pengambilan keputusan oleh para penyedia layanan (Baird, 2000). 

Setiap kontak antara seorang konsumen dengan satu aspek sistem layanan ("pertemuan 

layanan”) memberikan kesempatan untuk mengevaluasi penyedia layanan dan kualitas layanan 

tersebut, untuk membentuk opini, juga untuk berinteraksi dengan pasien lainnya (Salgaonkar, 

2006). Dengan mempelajari loyalitas pasien, yang dihasilkan dari marketing hubungan langsung 

atau dari kepuasan pasien, adalah penting bagi organisasi layanan kesehatan untuk menopang 

perusahaan mereka dalam jangka panjang. 

Kualitas layanan merupakan keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan layanan 

konsumen dari perbandingan antara apa yang diinginkan konsumens dengan apa yang bisa 

diterima oleh konsumen setelah membeli layanan/jasa. Kualitas layanan bisa direalisasikan 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasien serta keakuratan petugas pemberian layanan 

untuk memenuhi harapan pasien. Menurut Parasuraman, et al.(1988) faktor primer yang 

mempengaruhi kualitas layanan adalah layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan 

(diterima). Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep mengenai ukuran kepuasan 

berdasarkan kualitas teknis dan kualitas fungsional (GrOnos, 1984; 2000). 

Keller (1993) mendefinisikan brand image sebagai: "persepsi mengenai suatu merk 

sebagaimana merujuk pada aspek merk apapun di dalam ingatan (memori) konsumen" dan Lee, 

Lee, Wu. (2011) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai "evaluasi konsumen mengenai 

produk atau jasa dalam hal apakah produk atau jasa itu telah memenuhi kebutuhan atau ekspektasi 

mereka”. Andan Kumar Jaiswal (2008) menyatakan bahwa suatu  penelitian bertujuan untuk 

meneliti persepsi kualitas layanan dan meneliti efek interaksi dari kualitas layanan dan brand 

imageterhadap kepuasan konsumen ketika mencari layanan pengobatan di tempat-tempat layanan 

kesehatan di Sudan. ). Persepsi selanjutnya diharapkan membentuk citra rumah sakit. Citra rumah 
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sakit merupakan manifestasi kongkret tentang persepsi konsumen terhadap layanan yang 

diberikan yang diterima konsumen sebagai hasil dari transaksi antara  penyedia (provider) dan 

pengguna (user) layanan serta bagaimana konsumen memperoleh layanan tersebut (Gonroons, 

2000). 

Citra positif dalam persepsi konsumen akan mengurangi kekecewaan terhadap 

pengalaman layanan kesehatan yang buruk dan membantu marketing rumah sakit 

memutarbalikkan citra negatif yang disebabkan ketidakpuasan konsumen, dan dalam kasus 

pengalaman buruk, konsumen memerlukan banyak pengalaman bagus untuk mengubah citra 

keseluruhan (Sumaediet al., 2014). Citra merk (brand image) dipengaruhi oleh komponen-

komponen dari citra perusahaan, citra pengguna (user brand) dan citra product (product brand) 

(Wu, 2011). Preferensi pasien terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu dari faktor-faktor 

yang mendukung interaksi antara penyedia dengan pasien, menurut Jahng et al.,(2005) kolaborasi 

antara dokter dan pasien dengan output positif pada kesehatan layanan bisa meningkatkan harapan 

(ekspektasi) pasien. Kerelaan pasien dalam berobat bisa memperpendek periode penyembuhan 

dan bisa mengembangkan promosi kesehatan secara umum. Lebih lanjut, kerelaan pasien bisa 

meningkatkan kepuasan pasien terhadap kesehatan layanan (Cheraghi-Sohi et al.,2005). Dengan 

demikian, persepsi pasien bisa membentuk kepuasan sebagaifeedback (umpan balik) positif untuk 

penilaian pasien assessmentterhadap pasca layanan kesehatan (Vinagre&Neves, 20 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pasien? 

2. Apakah citra rumah sakit berpengaruh positif pada kepuasan pasien? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif pada loyalitas pasien? 

4. Apakah citra rumah sakit berpengaruh positif pada loyalitas pasien? 

5. Apakah kepuasan pasien berpengaruh positif pada loyalitas pasien? 

6. Apakah kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas layanan pada loyalitas pasien? 

7. Apakah kepuasan pasien memediasi pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan pada kepuasan pasien 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh citra rumah sakit pada kepuasan pasien. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan pada loyalitas pasien. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pasien pada loyalitas pasien. 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan pada loyalitas pasien yang 

dimediasi oleh kepuasan pasien. 

7. Menguji dan menganalisis pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien yang 

dimediasi oleh kepuasan pasien. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan, citra rumah sakit terhadap loyalitas pasien terhadap RSO Prof Dr R Soeharso. 

2. Bagi Institusi RSO Prof Dr R Soeharso, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam pengembangan pelayanan kesehatan yang bermanfaat dimasa depan. 

3. Bagi dunia pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi 

pengembangan kualitas pelayanan kesehatan untuk menjamin loyalitas pasien.  
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KAJIAN TEORI 

 

A. Pembahasan Teori 

1. Kualitas layanan 

Kualitas adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan. Jasa tidak sama dengan 

barang atau produk. Kualitas pelayanan sebagaimana didefinisikan adalah sebagai apa yang 

konsumen keluarkan dan dibayarkan, bukan “apa yang dimasukkan oleh supplier (pemasok). 

Dengan demikian, kualitas pelayanan sering dikonseptualiasaikan sebagai perbedaan antara 

pelayanan yang dirasakan, kinerja yang diharapkan, dan kinerja aktual pelayanan yang dirasakan. 

Menurut definisi, pelayanan bisa didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang akan 

memberikan manfaat kepada konsumen. Oleh karenanya,dengan memberikan kualitas pelayanan 

yang unggul kepada konsumen di lingkungan bisnis saat ini sangat penting dikarenakan 

persaingan yang ketat di  pasar. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, kualitas pelayanan telah 

didefinisikan sebagai kondisi dimana pelayanan memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen, 

sedangkan Zahir Osman dan Ilham Sentosa, mengkonseptualisasikan kualitas pelayanan sebagai 

kesan keseluruhan konsumen terhadap kelemahan atau keunggulan pe. 

Kotler (2003:64) menyatakan : “Quality is the totality of features and characteristic of 

product service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs”. 

Dalam hal kualitas pelayanan (Service Quality), Parasuraman danL. Berry (1990:18) 

menyatakan bahwa “good service quality as meeting or exceeding what customers expectfrom the 

service”.Pelayanan yang baik adalah apabila dapat memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan 

dari konsumen atas pelayanan tersebut. 

Instrumen SERVQUAL terdiri dari 10 dimensi yang kemudian dikurangi menjadi 5 

dimensi oleh Parasuraman. Dimensi kualitas pelayanan oleh Parasuraman yang dibagi menjadi 

lima dimensi SERVQUAL adalah : 

a. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal.Penam.Berry dan Clark (1991) memberikan validasi tampilan fisik 

terhadap penilaian konsumen mengenai kualitas. Dengan penelitian oleh Bitner (1990), 

dikemukakan bahwa tampilan fisik bisa mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. 

“Tangible” merupakan salah satu dari dimensi asli yang tidak dimodifikasi oleh Zeithaml, et 

al.,(1988). 

b. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa 

kesalahan,sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

c. Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang 

jelas.Parasuraman, etal.,(1991) mencakup elemen tersebut di dalam responsivitas sebagai 

tindakan mengatakan kepada konsumen tentang kerangka waktu yang tepat dimana pelayanan 

akan dilaksanakan, kesegeraan pelayanan, kemauan untuk membantu, dan tidak pernah terlalu 

sibuk untuk merespon permintaan konsumen.  

d. Assurance (jaminan dan kepastian) yatiu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun.Pegawai yang berpengetahuan dan sopan yang menginspirasi 

keyakinan dan kepercayaan dari konsumen mereka menciptakan assurance. Di dalam 

penelitian oleh Anderson, et al.,(1976), sangat menentukan bahwa tingkat kepercayaan 

substantial di dalam organisasi kemampuannya diperlukan untuk membuat konsumen cukup 

nyaman untuk menjalin hubungan. . 
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e. Emphaty (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 

Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.. Tingkat dimana konsumen merasakan empati 

akan menyebabkan konsumen menerima maupun menolak pelayanan yang diberikan. Empati 

menggantikan akses, komunikasi, dan pemahaman konsumen di dalam sepuluh dimensi asli 

untuk mengevaluasi kualitas pelayanan (Zeithaml, et al.,1988). 

 

Kualitas layanan sebagai konstruk multi-dimensial pada umumnya didasarkan pada 

penilaiann pelanggan mengenai pemasok jasa dan interaksi pelanggan dengan layanan itu sendiri 

(Cronin dan Taylor, 1992; Babbakus dan Boller, 1992; Zeithaml et al.,1996). Menurut 

Parasuraman et al.,(1988), kualitas layanan  dilihat sebagai perbedaan antara harapan konsumen 

dengan persepsi layanan dengan memandang terciptanya keuntungan kompetitif. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian layanan kualitas bermanka memenuhi harapan konsumen pada 

basis yang konsisten dan bisa diniai dengan memeriksa apakah pemberian layanan yang dirasakan 

memenuhi, melebihi, atau gagal memenuhi harapan konsuemn (Cronin dan Taylor, 1992; Oliver, 

1999).   

 

2. Citra merek/rumah sakit 

Ekuitas merek merupakan pengaruh positif dari diferensiasi yang bisa dilihat dari respon 

konsumen terhadap barang atau jasa. Ekuitas merk merupakan kekuatan merk yang bisa 

meningkatkan atau menurunkan nilai merk itu sendiri, yang bisa dilihat sebagai respon dari 

konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual (Kotler) Citra positif merek akan membuat 

konsumen lebih memilih suatu produk sebagai tanda yang diperhatikan di masa yang akan datang 

bagi para produsen, sementara itu, citra merk yang bagus akan membantuk aktivitas perusahaan 

dalam marketing. Dengan demikian, citra merk bisa dibentuk sebagai atau dekat dengan identitas 

merk yang diharapkan oleh perusahaan, perusahaan sebagai pengolah harus mampu memahami 

dan memanfaatkan elemen-elemen yang menyusun citra bagus suatu merek. 

        

3. Kepuasan pasien 

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan 

hasil dari adanya perbedaan–perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan 

oleh konsumen tersebut. Dari 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. 

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 
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menciptakan suatu ikatan emosional dengan merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya 

terpaku pada pilihan yang masuk akal saja. 

 

4. Loyalitas pasien 

Loyalitas adalah seseorang dihadapkan pada obyek loyalitas atau komitmen konsumen 

terhadap merk, toko atau supplier (pemasok), berdasarkan sikap yang sangat positif dan 

direfleksikan ke dalam perilaku membeli kembali secara berulang-ulang dan konsisten (Wu, 

2011). Konsumen loyal melakukan pembelian kembali dan didukung dengan kata-kata yang 

positif. Menurut Dick & Basu (1994), loyalitas pelanggan memiliki motivational perceptual dan 

behavioral : 

• Motivasi untuk mencari informasi seiring dengan meningkatnya pelayanan, pembelajaran, 

kepuasan dan pembelian ulang. 

• Komitmen terhadap objek spesifik terbentuk melalui tampilan yang berulang ulang. 

• Loyalitas pelanggan berdampak pada perilaku “gethok tular” (word of mouth behaviour) 

terutama bila konsumen merasakan pengalaman emosional yang signifikan. 

Odin et al., (2000) mengemukakan bahwa terdapat dua kriteria pengukuran loyalitas yang 

dikembangkan oleh para pakar pemasaran yaitu: 

• Persentase pembeli. 

Dalam hal ini diukur dari apabila 50% konsumen adalah mereka yang sama,maka pasien 

tersebut adalah loyal. 

• Urutan pembelian. 

  Dalam hal ini apabila dalam tiga kali berturut-turut konsumen membeli merek atau 

menggunakan suatu jasa pelayanan. Dalam praktek pelayanan kesehatan apabila konsumen 

tiga kali menggunakan jasa rumah sakit yang sama,maka konsumen tersebut dianggap 

loyal. 

Murray & Raphael (1995) mengemukakan bahwa, loyalitas pelanggan dapat disusun 

dalam bentuk tangga loyalitas yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

PENGANJUR Penganjur adalah: Pelanggan yang sedemikian puasnya 

dengan produk/ jasa yang mereka terima,sehingga mau 

menganjurkan kepada orang lain untuk membelinya. 

KLIEN Klien adalah : pembeli yang puas atas produk/jasa yang 

mereka peroleh, sehinnga mereka mau menyebarkan 

informasi yang telah dialamimke orang lain. 

PENGULANG Pengulang adalah: pembeli yang puas atas produk/jasa yang 

mereka peroleh, sehingga mereka secara reguler akan 

memakai jasa/produk tersebut. 

KONTAK 

EMOSIONAL 

Kontak emosional adalah: calon pembeli yang telah yakin 

untuk mengunjungi suatu toko,paling tidak sekali, tetapi ia 

masih belum membeli. 

PROSPEK Prospek adalah : orang-orang yang mengenal produk/jasa 

tetapi belum pernah masuk ke tokonya,serta belum pernah 

membeli produk/jasa yang bersangkutan.  
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B. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kualitas Layanan pada Kepuasan Pasien 

Kualitas layanan kesehatan memiliki hubungan dekat dengan kepuasan pasien, karena 

kualitas memberikan dorongan kepada pasien untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan 

implementasi kesehatan (penyedia/providers) dan kepuasan akhir pasien bisa meningkatkan 

jumlah implementasi (provider). Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H1: Kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pasien. 

 

2. Pengaruh Citra Rumah Sakit pada Kepuasan Pasien 

Citra menjadi sangat penting bagi perusahaan apapun, karena citra dipandang sebagai 

kesuksesan dari aktivitas-aktivitas marketing. Hal ini karena citra gambaran abstrak merk menjadi 

produk dikarenakan aktivitas-aktivitas marketing dan interaksi dari persepsi pasar, citra memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk atau jasa yang sedang 

ditawarkan (Zeithaml & Bitner, 2000). Hasil dari penelitian Sumaedi (2014) membuktikan bahwa 

citra merk akan mempengaruhi secara langsung konsumen kepuasan yang tinggi terhadap produk. 

Hal ini didukung oleh Wu (2011) yang menyatakan bahwa perkembangan pasar sangatlah cepat. 

Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H2: Citra rumah sakit berpengaruh positif pada kepuasan pasien. 

 

3. Pengaruh Kualitas Layanan pada LoyalitasPasien 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap loyalitas. Ketika produk atau jasa melebihi harapan pelanggan, niat pembelian 

kembali mereka akan meningkat (Boulding et al, 1993;. Croninet al, 2000). Kualitas pelayanan 

yang sangat baik memberikan kontribusi untuk retensi dan loyalitas pelanggan (Potluri 

danZeleke, 2009). Dalam konteks perawatan kesehatan, Boshoff dan Gray dalam penelitian Wu 

(2011) membuktikan adanya hubungan positif antara kualitas pelayanan dan loyalitas yang diukur 

dengan niat membeli. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H3: Kualitas layanan berpengaruh positif pada loyalitas pasien 

 

4. Pengaruh Citra Rumah Sakit pada LoyalitasPasien 

Merrilees dan Fry (2002) menemukan bahwa citra merek memiliki efek langsung 

terhadap loyalitas. Davies dan Chun dalam penelitian Wu (2011) menemukan bahwa citra merek 

memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Selain itu, citra 

merek bisa memiliki keduanya, baik efek langsungdan tidak langsungterhadap 

loyalitas(Andreassen danLindestad, 1998;Hart danRosenberger, 2004). Namun demikian, citra 

merek dapat dilihat jelas sebagai predictor loyalitas pelanggan. Jadi, dalam konteks rumah sakit, 

citra rumah sakit positif muncul untuk merangsang loyalitas pasien. Dengan demikian hipotesis 

yang dirumuskan adalah: 

H4: Citra rumah sakit berpengaruh positif pada loyalitas pasien 

 

5. Pengaruh Kepuasan Pasien pada LoyalitasPasien 

Cronin & Taylor (1992), Dick & Basu (1994), dan Oliver (1997) menyatakan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan salah satu dari beberapa penyebab terbentuknya loyalitas 

konsumen. McDougall dan Levesque (2000) menemukan bahwa kepuasan konsumen 
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berhubungan kuat dengan terciptanya loyalitas (R2 rata-rata = 0.833 untuk empat unit layanan). 

Fornell et al.,(1996) menciptakan model berdasarkan pada American Consumer Satisfaction 

Index (ACSI/Indeks Kepuasan Konsumen Ameria) dan menemukan bahwa ACSI berhubungan 

positif dengan loyalitas konsumen.  Gronhold  et al.,(2000)  selanjutnya mengembangkan model 

the European Consumer Satisfaction Index (ECSI) dan melakukan uji perdana di 12 negara, 

termasuk Denmark. Kepuasan pelanggan memiliki efek yang sangat positif terhadap terciptanya 

loyalitas (R2 = 0.691, rata-rata). Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H5: Kepuasan pasien berpengaruh positif pada loyalitas pasien 

 

6. Kepuasan Pasien memediasi pengaruh Kualitas Layanan pada Loyalitas Pasien 

Penelitian yang dilakukan oleh Stank et al dalam Bloemer dan Kasper (1995) 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen memediasi pengaruh kualitas layanan pada loyalitas 

konsumen. Pelanggan yang memutuskan untuk loyal terhadap suatu produk atau jasa seringkali 

disebabkan karena mereka merasakan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tidak hanya 

sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga memuaskan dan menyenangkan. Jenis pelayanan ini dalam 

dunia pemasaran seringkali disebut dengan pelayanan prima (excellent service) yang selau 

diharapkan oleh pelanggan (Kartajaya,2006). Pelanggan yang terpuaskan cenderung punya 

potensi tinggi untuk menjadi loyal terhadap suatu produk atau jasa dimana kepuasan itu mustahil 

ada tanpa diawali oleh service yang prima (Kartajaya, 2006).. Dengan demikian hipotesis yang 

dirumuskan adalah: 

H6: Kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas layanan pada loyalitas pasien 

 

7. Kepuasan Pasien memediasi pengaruh Citra Rumah Sakit pada Loyalitas Pasien 

Citra merek adalah persepsi dari sebuah merek yang muncul dimemori pelanggan dan 

mencerminkan kesan keseluruhan pelanggan. Citra merek rumah sakit yang positif akan 

cenderung menghasilkan kepuasan pasien yang tinggi di rumah sakit dan pasien yang puas 

cenderung punya potensi tinggi untuk menjadi loyal. Hasil penelitian Sondoh Jr et al., (2007) 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen memediasi pengaruh citra merek pada loyalitas 

konsumen. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H7: Kepuasan pasien memediasi pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien. 

 

C. Model Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, pengaruh antar variabel dapat digambarkan 

dalam bentuk model penelitian sebagai berikut: 
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Model penelitian ini menjelaskan pengaruh kualitas layanan dan citra rumah sakit pada 

kepuasan pasien dan loyalitas pasien serta peran mediasi dari kepuasan pasien dalam pengaruh 

kualitas layanan dan citra rumah sakit pada loyalitas pasien. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan 

hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisien dan efektif (Jogiyanto, 2010). 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian pengujian hipotesis. 

Dilihat dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kausal atau sebab 

akibat, yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas (independent) 

dengan variabel terikat (dependent) (Jogiyanto, 2010). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini 

dikategorikan kedalam penelitian cross sectional artinya hanya mengambil data penelitian pada 

satu kurun waktu tertentu, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka 

menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2009). Unit analisis adalah individu, yaitu 

data yang dianalisis berasal dari setiap individual pasien-pasien yang sudah pernah dan sedang 

dirawat di bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang sudah pernah dan sedang dirawat 

di bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan desain non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010). Dengan melihat karakteristik populasi yang ada dan 

tujuan penelitian ini, maka penentuan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode convenience sampling, yakni pengambilan sampel dari populasi 

berdasarkan kemudahan (Sekaran& Bougie, 2009). 

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah structural equation 

modelling (SEM), maka jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi dengan empat konstruk 

adalah 150 (Hair et al., 2010).Untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang rusak dan untuk 

memenuhi kecukupan sampel penelitian, maka kuesioner yang disebar sebanyak 250 sampel. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik, maka berikut ini akan 

disampaikan beberapa definisi operasional dari masing-masing variabel yang berkaitan dan akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan dioperasionalisasi dengan menggunakan skala SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1988) disesuaikan untuk sektor kesehatan yang dimodifikasi oleh Alrubaiee 

dan Alkaa’ida (2011). SERVQUAL dibentuk oleh lima dimensi utama, yaitu: reliability, 

assurance, responsiveness, emphaty dan tangibility. Kuesioner terdiri dari 28 item pernyataan 

untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan dengan menanyai pasien bagaimana mereka 

menilai layanan yang diberikan. Setiap item pernyataan dinilai dengan menggunakan skala Likert 

dengan 5 alternatif pilihan, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju 

(S) dan Sangat Setuju (SS). 

2. Citra rumah sakit 

Citra rumah sakit diukur dengan 5 dimensi utama, yaitu brand identity, brand personality, 

brand association, brand attitude & behavior, dan brand benefit & competence. Kuesioner terdiri 

dari17item pernyataan untuk mengukur citra rumah sakit. Setiap item pernyataan dinilai dengan 

menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 

Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). 

3. Kepuasan pasien 

Kepuasan pasien didefinisikan sebagai tingkatan dimana harapan atau kebutuhan pasien 

cukup terpenuhi oleh penyedia layanan. Pengukuran variabel kepuasan pasien dilakukan dengan 

5 item pernyataan. Setiap item pernyataan dinilai dengan menggunakan skala Likert dengan 5 

alternatif pilihan, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan 

Sangat Setuju (SS). 

4. Loyalitas pasien 

Loyalitas pasien didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk melakukan pembelian 

kembali dan berlangganan kembali suatu produk yang disukai secara konsisten di masa yang akan 

datang sehingga menyebabkan pembelian merek yang sama secara berulang (Oliver, 1999). 

Variabel ini diukur dengan empatitemskalayang diusulkanoleh Kimet al. (2008). Item 

inimencakup pertimbangankhusus untukmengunjungi kembali, dan niat mengunjungi 

kembalidengan biaya yang relatif lebih tinggi. Setiap item pernyataan dinilai dengan 

menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan, yaitu 

Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju 

(SS). 

D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari 

objeknya dengan tujuan yang spesifik (Sekaran& Bougie, 2009). Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dari jawaban responden yang disebar melalui kuesioner yang disebar. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan penyebaran kuesioner, 

yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan responden memilih beberapa alternatif 

jawaban yang sudah tersedia. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode personally administrated questionnaires, yaitu peneliti menyampaikan 

sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri kuesioner yang telah diisi oleh 

responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga di dalam 

periode waktu yang relatif pendek (Sekaran& Bougie, 2009). 
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E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

2. Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa tepat suatu tes melakukan fungsi 

ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu fungsi ukur, semakin tinggi pengukuran mengenai 

sasarannya (Sekaran& Bougie, 2009). Untuk uji validitas akan digunakan confirmatory 

factor analysis (CFA). Item pernyataan dikatakan valid jika memiliki factor loading ≥ 0,50 

(Ferdinand, 2005). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran dapat terbebas 

dari kesalahan (error), sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada 

kondisi yang berbeda dan pada masing-masing butir dalam instrumen (Sekaran& Bougie, 

2009). Nilai reliabilitas yang diterima adalah > 0,70.  Uji reliabilitas dalam SEM diperoleh 

dari rumus : 

 

Construct Reliability =        ( ∑std loading) 2 

      ( ∑std loading)² + ∑e.j 

Keterangan : 

1). Standart loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap indikator yang di dapat 

dari hasil perhitungan komputer. 

2). e.j adalah measurement error dari tiap indikator. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode Structural 

Equation Modeling (SEM). Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan pengujian dengan 

pendekatan SEM yaitu asumsi model, analisis kesesuaian model dan analisis koefisien 

jalur. Penjelasan dari masing-masing analisis adalah sebagai berikut: 

a.Asumsi Model 

1) Normalitas data 

Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas, yang 

merupakan bentuk suatu distribusi data pada suatu variabel metrik tunggal dalam 

menghasilkan distribusi normal (Hair et al., 2010). Apabila asumsi normalitas tidak 

dipenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka akan mengakibatkan hasil uji 

statistik yang bias. Normalitas dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) univariate normality 

b) multivariate normality 

 

Untuk menguji asumsi normalitas, maka dapat digunakan nilai statistik z untuk 

skewness dan kurtosisnya. Curran et al. (dalam Ghozali & Fuad, 2005) membagi distribusi 

data menjadi tiga bagian: 

a) Normal, apabila nilai z statistik (Critical Ratio atau C.R.) skewness < 2 dan nilai C.R. 

kurtosis < 7. 

b) Moderately non-normal, apabila nilai C.R. skewness berkisar antara 2 sampai 3 dan 

nilai C.R. kurtosis berkisar antara 7 sampai 21. 

c) Extremely non-normal, apabila nilai C.R. skewness > 3 dan nilai C.R. kurtosis > 21. 

2) Evaluasi outlier 

Outliers adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Hair et al., 2010). Uji 
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terhadap multivariate outliers dilakukan dengan menggunakan kriteria Jarak Mahalanobis 

pada tingkat p<0,001. Jarak Mahalanobis itu dievaluasi dengan menggunakan 2 pada 

derajat bebas sebesar jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2005). 

b. Analisis Kesesuaian Model (Goodness-of-fit) 

Model struktural dikategorikan sebagai “good fit”, bila memenuhi beberapa 

persyaratan berikut ini: 

1) Memilikidegree of freedom (df) positif, dapat dihitung dengan rumus: 

    tqpqpdf  12
1  

dimana: p = jumlah indikator endogen 

q = jumlah indikator eksogen 

t = jumlah koefisien yang diestimasi dalam model yang    diuji 

         (Hair et al., 2010) 

2) Nilai level probabilitas minimum yang disyaratkan adalah 0,1 atau 0,2, tetapi untuk 

level probabilitas sebesar 0,05 masih diperbolehkan (Hair et al., 2010). 

3) Mengukur chi-square (2) statistic untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara 

matriks kovarian data sampel dan matriks kovarian populasi yang diestimasi. Nilai chi-

square (2) sangat sensitive terhadap besarnya sampel dan hanya sesuai untuk ukuran 

sample antara 100 – 200. Jika lebih dari 200, maka chi-square (2) statistic ini harus 

didampingi alat uji lainnya (Hair et al.; Tabachnick dan Fidell dalam Ferdinand, 2002). 

Model yang diuji akan dipandang baik bila nilai 2-nya rendah dan diterima berdasarkan 

probabilitas dengan cut-off value sebesar p > 0.05 atau p > 0.1, sehingga perbedaan 

matriks aktual dan yang diperkirakan adalah tidak signifikan (Hair et al.; Hulland et al. 

dalam Ferdinand, 2005). 

4) CMIND/DF, adalah statistik chi-square dibagi DFnya, yang umumnya dilaporkan oleh 

para peneliti sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model. 

Nilai yang diterima adalah kurang dari 2 atau bahkan kadang kurang dari 3 (Arbuckle 

dalam Ferdinand, 2002). 

5) Menguji kesesuaian model dengan beberapa indeks tambahan, seperti: Goodness of Fit 

Index (GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), Tucker-Lewis Index (TLI), 

Comparative Fit Index (CFI), dan Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA). 

Indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model dapat diringkas 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Goodness-of-fit Indices 

Goodness-of-fit Indices Cut-off Value 

Chi-square (2) Diharapkan kecil 

Degrees of freedom Positif 

Significance Probability (p)  0,05 

CMIN/DF  2,00 

GFI  0,90 

AGFI  0,90 

TLI  0,90 

CFI  0,90 

RMSEA  0,08 

       Sumber: Ferdinand (2005), Ghozali (2008) 
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c. Analisis Koefisien Jalur  

 Analisis ini dilihat dari signifikansi besaran regression weight model. Kriteria bahwa 

jalur yang dianalisis signifikan adalah apabila memiliki nilai C.R.  nilai t tabel atau tingkat 

signifikansi (p) yang lebih kecil dari 5% (Ferdinand, 2005). Analisis ini juga menunjukkan 

besaran dari pengaruh total, pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsung dari satu 

variabel terhadap variabel lainnya. Pengaruh langsung adalah koefisien dari semua garis 

koefisien dengan anak panah satu ujung. Pengaruh tidak langsung adalah efek yang muncul 

melalui sebuah variabel antara (mediasi) dan pengaruh total adalah pengaruh dari berbagai 

hubungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini bertujuan untuk mengungkap hasil analisis data penelitian dan pembahasannya, 

yang meliputi analisis deskriptif, uji instrumen penelitian, uji hipotesis dan pembahasan. 

A. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan 

responden.Jumlah kuesioner yang diedarkan dalam penelitian ini adalah 211 kuesioner. Di dalam 

pengumpulan data primer ini, peneliti tidak menemukan adanya kuesioner yang rusak karena 

jawaban responden yang tidak lengkap. Oleh karena itu, jumlah kuesioner yang dapat dianalisis 

secara statistik sebanyak 211 kuesioner. Pembahasan analisis deskriptif adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran umum 211 responden meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Tabel IV.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berusia antara 15 sampai 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah dengan tingkat 

pendidikan terakhir responden sebagian besar S1 sebanyak 122 orang. Berdasarkan pekerjaan, 

sebagian besar bekerja di swasta sebanyak 123 orang. Hasil penelitian tentang deskripsi 

karakteristik responden disajikan dalam Tabel IV.1 berikut: 

Tabel 2 

Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik  Frekuensi  Persentase (%) 

Usia 

15 – 24 th 69 32,7 

25 – 34 th 58 27,5 

35 – 44 th 51 24,2 

45 – 54 th 25 11,8 

55 – 64 th 7 3,3 

65 – 74 th 1 0,5 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 127 60,2 
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Perempuan  84 39,8 

Status Pernikahan 

Menikah 158 74,9 

Belum menikah 53 25,1 

Pendidikan Terakhir 

SMP/Sederajat 5 2,4 

SMU/Sederajat 48 22,7 

D3 27 12,8 

S1 122 57,8 

S2 9 4,3 

Pekerjaan 

PNS 26 12,3 

Swasta 123 58,3 

IRT 28 13,3 

Tidak Bekerja 8 3,8 

Petani 2 0,9 

Mahasiswa/Pelajar 24 11,4 

              Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

2. Tanggapan Responden 

Deskripsi tanggapan responden dapat dikelompokkan sesuai dengan variabel yang 

dibahas dalam penelitian ini. Deskripsi tanggapan responden disajikan nilai mean dari masing-

masing indikator. Deskripsi tanggapan responden diuraikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi tanggapan responden variabel kualitas pelayanan 

Tabel 3 

Deskripsi Tanggapan Responden 

Terhadap Kualitas Pelayanan 

Indikator 
Jumlah Jawaban Responden Mean 

STS TS N S SS  

Kecepatan dan ketepatan pelayanan obat-obatan di 

apotik. 
- 11 62 95 43 3,81 

Mutu obat yang diberikan kepada pasien. - 23 62 111 15 3,56 

Kecepatan dan ketepatan pelayanan laboratorium. - 12 60 102 37 3,78 
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Kelengkapan, kebersihan dan kesiapan alat medis. - 13 53 104 41 3,82 

Kesesuaian makanan dengan penyakit dan selera 

pasien. 
- 14 57 92 48 3,82 

Kecepatan dan ketepatan waktu menyajikan makanan. - 6 62 97 46 3,87 

Kebersihan dan kenyamanan ruang/kamar pasien. - 35 74 90 12 3,37 

Kebersihan kamar mandi. - 36 80 83 12 3,34 

Biaya perawatan rawat inap VIP. - 22 69 104 16 3,54 

Biaya obat-obatan. - 13 58 107 33 3,76 

Biaya operasi dan tindakan medik lainnya. - 12 62 95 42 3,79 

Biaya pemeriksaan laboratorium. - 29 71 106 5 3,41 

Biaya pemeriksaan radiologi - 15 73 89 34 3,67 

Biaya alat-alat medik. - 17 74 86 34 3,65 

Biaya jasa medik. - 8 70 104 29 3,73 

Tarif uang muka. - 16 62 92 41 3,75 

Tambahan biaya bagi pengguna kartu sehat, kartu 

askes/bpjs. 
- 15 73 74 49 3,74 

Pelayanan pertama masuk rumah sakit melalui IGD 

atau Poliklinik. 
- 21 60 89 41 3,71 

Ketepatan menepati apa yang dijanjikan rumah sakit. - 19 64 79 49 3,75 

Kemampuan staf membantu masalah  yang dihadapi 

pasien. 
- 6 66 105 34 3,79 

Kemampuan staf membantu masalah yang dihadapi 

keluarga pasien. 
- 8 66 94 43 3,82 

Rumah Sakit memberikan pelayanan tepat waktu. - 9 55 99 48 3,88 

Petugas memberitahu kepada pasien kapan suatu 

layanan akan diberikan. 
- 8 59 99 45 3,86 

Perawat cepat memberi tanggapan terhadap keluhan 

pasien dan keluarganya. 
- 14 59 108 30 3,73 

Dokter cepat memberi tanggapan terhadap keluhan 

pasien dan keluarganya. 
- 19 55 90 47 3,78 

Perawat cepat melaksanakan tugas sesuai instruksi 

dokter. 
- 8 65 93 45 3,83 

Rumah Sakit memberikan perhatian sepenuhnya 

terhadap pasien yang tidak ditunggui keluarganya. 
- 9 61 104 37 3,80 

Kecepatan dokter dalam menentukan diagnosa pasien. - 6 64 96 45 3,85 

Sumber: Hasil olahan data, 2017 
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 Tabel IV.2 menunjukkan tanggapan responden atas indikator kualitas pelayanan yang 

terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan 

total item sebanyak 28 item. Nilai mean untuk indikator kualitas pelayanan 1 sampai 28 berkisar 

antara 3,34 sampai 3,88. Nilai mean tertinggi pada item “Rumah Sakit memberikan pelayanan 

tepat waktu”; sedangkan nilai mean terendah pada item “Kebersihan kamar mandi”. Hal ini berarti 

sebagian besar responden merasa pelayanan yang diberikan bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi 

Prof Dr R Soeharso Surakarta secara umum sudah baik. 

b. Deskripsi tanggapan responden variabel citra rumah sakit  

Tabel IV.3 yang menunjukkan bahwa nilai mean tanggapan responden atas indikator citra 

rumah sakit1 sampai 17 antara 3,57 sampai 3,81. Nilai mean tertinggi pada item “Kondisi gedung 

rumah sakit secara umum” dan terendah pada item “Ketersediaan dan pelayanan parkir”. Hal ini 

berarti sebagian besar responden merasa Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

terutama di bangsal VIP memiliki citra yang baik. 

Tabel 4 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Citra Rumah Sakit 

Indikator 
Jumlah Jawaban Responden Mean 

STS TS N S SS  

Kondisi gedung rumah sakit secara umum. - 10 47 127 27 3,81 

Urutan tataletak pemeriksaan. - 7 60 118 26 3,77 

Kondisi dan suasana ruang tunggu. - 10 75 102 24 3,66 

Prosedur rawat inap. - 6 80 99 26 3,69 

Keberadaan tempat ibadah/musola. - 11 68 90 42 3,77 

Kondisi lingkungan fisik rumah sakit. - 14 58 111 28 3,73 

Ketersediaan dan pelayanan parkir. - 27 64 93 27 3,57 

Kebersihan bangsal VIP rumah sakit. - 13 67 105 26 3,68 

Kekinian peralatan rumah sakit. - 10 72 103 26 3,69 

Ketersediaan alat komunikasi dan informasi. - 11 64 106 30 3,73 

Pelayanan dan petunjuk informasi yang 

jelas, mudah dimengerti dan memberikan 

solusi. 

- 10 66 114 21 3,69 

Kelengkapan dan kejelasan rambu-rambu 

penunjuk arah ke ruang pemeriksaan dan 

pelayanan bangsal VIP. 

- 14 67 108 22 3,65 

Kelengkapan pengumuman, edaran, brosur, 

poster, dan instruksi yang ditempel. 
- 15 63 113 20 3,65 

Kejelasan informasi tentang hak dan 

kewajiban pasien di ruang rawat inap. 
- 14 59 109 29 3,73 
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Penampilan pakaian seragam dokter dan 

perawat. 
- 11 53 114 33 3,80 

Dokter yang lengkap dan terampil. - 12 61 111 27 3,73 

Perawat yang lengkap dan terampil. - 13 56 117 25 3,73 

     Sumber: Hasil olahan data, 2017 

c. Deskripsi tanggapan responden variabel kepuasan pasien 

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa nilai mean tanggapan responden atas indikator kepuasan 

pasien1 sampai 5 antara 3,91 sampai 3,94. Nilai mean tertinggi pada item “Pelayanan bangsal 

VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta sesuai harapan saya” dan terendah pada 

item “Pelayanan bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta memuaskan” 

dan “Pelayanan bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

menyenangkan”. Hal ini berarti sebagian besar responden merasa puas dengan pelayanan bangsal 

VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. 

Tabel 5 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Kepuasan Pasien 

Indikator 
Jumlah Jawaban Responden 

Mean 
STS TS N S SS 

Harga yang ditetapkan oleh bangsal VIP 

Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R 

Soeharso sudah sesuai dengan kualitas 

yang diterima 

- 5 54 104 48 3,92 

Kemampuan/kompetensi dokter yang 

memeriksa sayadi bangsal VIP Rumah 

Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso sudah 

sesuai denganharapan 

- 6 54 102 49 3,92 

Pelayanan bangsal VIP Rumah Sakit 

Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

memuaskan. 

- 4 51 115 41 3,91 

Pelayanan bangsal VIP Rumah Sakit 

Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

sesuai harapan saya. 

- - 58 108 45 3,94 

Pelayanan bangsal VIP Rumah Sakit 

Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

menyenangkan. 

- 4 53 112 42 3,91 

  Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

d. Deskripsi tanggapan responden variabel loyalitas pasien 

Tabel IV.4menunjukkan bahwa nilai mean tanggapan responden atas indikator loyalitas 

pasien1 sampai 4 antara 3,82 sampai 3,84. Nilai mean tertinggi pada item “Saya kemungkinan 

berobat kembali kebangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta” dan 

terendah pada item “Saya berkomitmen bahwa saya akan loyal terhadap bangsal VIP Rumah 
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Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta”. Hal ini berarti sebagian besar responden cukup 

loyal dengan bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. 

Tabel 6 

Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Loyalitas Pasien 

Indikator 
Jumlah Jawaban Responden 

Mean 
STS TS N S SS 

Saya akan berobatke bangsal VIP Rumah 

Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso 

Surakarta apabila saya sakit. 

- 8 64 94 45 3,83 

Saya kemungkinan berobat kembali 

kebangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi 

Prof Dr R Soeharso Surakarta. 

- 8 59 103 41 3,84 

Saya akan merekomendasikan kepada 

orang lain terdekat saya untuk berobat ke 

bangsal VIP Rumah Sakit Ortopedi Prof 

Dr R Soeharso Surakarta.  

- 13 60 88 50 3,83 

Saya berkomitmen bahwa saya akan 

loyal terhadap bangsal VIP Rumah Sakit 

Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta. 

- 13 57 96 45 3,82 

Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

B. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Tabel IV.6 menunjukkan hasil pengujian validitas dalam penelitian ini. Hasil CFA untuk 

item-item pernyataan kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy dengan total item sebanyak 28 item menunjukkan bahwa 

hanya 23 item pernyataan yang memiliki validitas baik. Item-item pernyataan citra rumah sakit 

yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu brand identity, brand personality, brand association, brand 

attitude & behavior, dan brand benefit & competence dengan total item sebanyak 17 item 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki validitas baik. Untuk item kepuasan pasien 

yang berjumlah 5 item dan loyalitas pasien yang berjumlah 4 item, semua item memiliki validitas 

yang baik. 

Tabel 7 

HasilConfirmatory Factor Analysis (CFA) 

Variabel Item Factor Loading Keterangan 

Kualitas pelayanan: 

- Tangible (T) 

- Reliability (R) 

- Responsiveness (RS) 

- Assurance (A) 

- Empathy (EM) 

 

T1 0.811 Valid  

T3 0.842 Valid 

T4 0.879 Valid 

T5 0.863 Valid 

T6 0.810 Valid 



Sibarani, T. & Riani, A.L | Pengaruh Kualitas Layanan Kesehatan dan Citra Merek Pada..... 57 

 

R2 0.807 Valid 

R3 0.852 Valid 

R5 0.831 Valid 

R6 0.835 Valid 

R7 0.724 Valid 

RS1 0.828 Valid 

RS2 0.868 Valid 

RS3 0.866 Valid 

RS4 0.913 Valid 

A1 0.795 Valid 

A2 0.859 Valid 

A3 0.835 Valid 

A4 0.854 Valid 

EM1 0.760 Valid 

EM2 0.863 Valid 

EM3 0.799 Valid 

EM4 0.803 Valid 

EM5 0.816 Valid 

Citra Rumah Sakit: 

- Brand Identity (BI) 

- Brand Personality 

(BP) 

- Brand Association 

(BA) 

- Brand Attitude & 

Behaviour (BAT) 

- Brand Benefit & 

Competence (BBC) 

BI1 0.874 Valid 

BI2 0.889 Valid 

BI3 0.827 Valid 

BI4 0.801 Valid 

BP1 0.754 Valid 

BP2 0.843 Valid 

BP3 0.725 Valid 

BP4 0.838 Valid 

BA1 0.812 Valid 

BA2 0.861 Valid 

BA3 0.819 Valid 

BA4 0.820 Valid 

BAT1 0.825 Valid 
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BAT2 0.839 Valid 

BBC1 0.841 Valid 

BBC2 0.881 Valid 

BBC3 0.848 Valid 

Kepuasan pasien (KP) KP1 0.863 Valid 

KP2 0.820 Valid 

KP3 0.803 Valid 

KP4 0.822 Valid 

KP5 0.841 Valid 

Loyalitas pasien (LP) LP1 0.815 Valid 

LP2 0.858 Valid 

LP3 0.828 Valid 

LP4 0.865 Valid 

            Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian reliabilitas yang 

bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan yang digunakan. Hasil pengujian 

reliabilitas masing-masing variabel sebagai berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Construct Reliability 

Kualitas pelayanan:  

- Tangible (T) 0,924 

- Reliability (R) 0,906 

- Responsiveness (RS) 0,925 

- Assurance (A) 0,903 

- Empathy (EM) 0,904 

Citra rumah sakit:  

- Brand Identity (BI) 0,911 

- Brand Personality (BP) 0,870 

- Brand Association (BA) 0,897 

- Brand Attitude & Behaviour (BAT) 0,818 
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- Brand Benefit & Competence (BBC) 0,892 

Kepuasan pasien (KP) 0,917 

Loyalitas pasien (LP) 0,907 

                     Sumber: Hasil olahan data, 2017 

Nilai batas yang digunakan untuk menilai adalah sebuah tingkat reliabilitas yang dapat 

diterima adalah 0,7. Dengan demikian maka berdasarkan Tabel IV.7, semua variabel dinyatakan 

reliabel. 

 

C. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode structural equation 

modeling (SEM). Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan pengujian dengan pendekatan 

SEM yaitu asumsi model, analisis kesesuaian model dan analisis koefisien jalur. Penjelasan dari 

masing-masing analisis adalah sebagai berikut:  

1. Asumsi Model 

a. Normalitas Data 

Pengujian normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 

univariate dan multivariate normality. Evaluasi secara univariatenormality melihat normalitas 

data dari setiap item, sedangkan multivariate normality melihat normalitas data secara 

keseluruhan data. Tabel IV.8 menunjukkan hasil pengujian normalitas data dalam penelitian ini. 

Secara univariate untuk nilai-nilai dalam C.r skewness,terdapat 6 item pernyataan menunjukkan 

nilai > 2; sedangkan untuk nilai-nilai dalam C.r kurtosis, semua item pernyataan menunjukkan 

nilai < 7. Dengan demikian secara univariate tidak terdistribusi normal. Nilai yang tertera di pojok 

kanan bawah pada Tabel IV.8 menandakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal 

secara multivariate dengan nilai C.R kurtosis 6,634; sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal secara multivariate dan analisis selanjutnya dapat 

dilakukan.  

Tabel 9 

Hasil Uji Normalitas 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

lp4 2.000 5.000 -.287 -1.702 -.508 -1.507 

lp3 2.000 5.000 -.248 -1.469 -.672 -1.994 

lp2 2.000 5.000 -.204 -1.208 -.426 -1.263 

lp1 2.000 5.000 -.136 -.809 -.637 -1.887 

kp1 2.000 5.000 -.202 -1.196 -.509 -1.509 

kp2 2.000 5.000 -.232 -1.378 -.502 -1.489 

kp3 2.000 5.000 -.193 -1.147 -.276 -.817 

kp4 3.000 5.000 .084 .495 -.937 -2.777 

kp5 2.000 5.000 -.169 -1.004 -.370 -1.097 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

bbc1 2.000 5.000 -.365 -2.164 -.063 -.188 

bbc2 2.000 5.000 -.294 -1.743 -.144 -.427 

bbc3 2.000 5.000 -.405 -2.400 .021 .061 

bat1 2.000 5.000 -.364 -2.161 -.092 -.273 

bat2 2.000 5.000 -.321 -1.903 -.201 -.596 

ba1 2.000 5.000 -.108 -.638 -.314 -.932 

ba2 2.000 5.000 -.213 -1.262 -.277 -.822 

ba3 2.000 5.000 -.262 -1.555 -.058 -.171 

ba4 2.000 5.000 -.266 -1.576 -.192 -.570 

bp1 2.000 5.000 -.118 -.698 -.646 -1.916 

bp2 2.000 5.000 -.346 -2.049 -.150 -.445 

bp3 2.000 5.000 -.211 -1.253 -.629 -1.866 

bp4 2.000 5.000 -.215 -1.276 -.269 -.798 

bi1 2.000 5.000 -.503 -2.985 .390 1.156 

bi2 2.000 5.000 -.238 -1.413 -.025 -.075 

bi3 2.000 5.000 -.080 -.472 -.309 -.916 

bi4 2.000 5.000 .090 .533 -.448 -1.328 

em1 2.000 5.000 -.313 -1.857 -.227 -.673 

em2 2.000 5.000 -.320 -1.898 -.638 -1.893 

em3 2.000 5.000 -.123 -.730 -.657 -1.949 

em4 2.000 5.000 -.199 -1.181 -.374 -1.110 

em5 2.000 5.000 -.097 -.575 -.665 -1.973 

a1 2.000 5.000 -.074 -.438 -.433 -1.283 

a2 2.000 5.000 -.108 -.639 -.633 -1.876 

a3 2.000 5.000 -.277 -1.645 -.479 -1.419 

a4 2.000 5.000 -.204 -1.208 -.521 -1.545 

rs1 2.000 5.000 -.228 -1.349 -.588 -1.744 

rs2 2.000 5.000 -.076 -.448 -.886 -2.627 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

rs3 2.000 5.000 -.247 -1.462 -.672 -1.991 

rs4 2.000 5.000 -.195 -1.157 -.825 -2.445 

r2 2.000 5.000 -.304 -1.803 -.254 -.752 

r3 2.000 5.000 -.211 -1.248 -.541 -1.605 

r5 2.000 5.000 -.083 -.492 -.583 -1.730 

r6 2.000 5.000 -.071 -.423 -.625 -1.853 

r7 2.000 5.000 -.084 -.496 -.355 -1.052 

t1 2.000 5.000 -.202 -1.195 -.553 -1.639 

t3 2.000 5.000 -.249 -1.478 -.382 -1.132 

t4 2.000 5.000 -.350 -2.077 -.318 -.942 

t5 2.000 5.000 -.292 -1.730 -.585 -1.735 

t6 2.000 5.000 -.124 -.737 -.644 -1.909 

Multivariate      64.576 6.634 

          Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

b. EvaluasiOutliers 

Uji terhadapmultivariate outliers dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak 

mahalanobis pada tingkat p < 0,001. Jarak Mahalanobis itu dievaluasi dengan menggunakan 2 

pada derajat bebas sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2005). 

Jika dalam penelitian ini digunakan 49 indikator, semua kasus yang mempunyai Jarak 

Mahalanobis lebih besar dari 2 (49; 0,001) = 85,35 adalah multivariate outlier.  

Tabel 10 

Jarak Mahalanobis Data Penelitian 

Observation number Mahalanobis d-squared 

163 71,674 

204 66,372 

175 64,977 

96 64,629 

186 64,567 

                             Sumber: Hasil olahan data, 2017 
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Tabel IV.9 menyajikan hasil evaluasi jarak mahalanobis.Dalam penelitian ini tidak 

ditemukan adanya kasus yang dapat dikategorikan sebagai outlierkarena semua observasi 

memiliki jarak mahalanobis <85,35. 

 

1. Analisis Kesesuaian Model (Goodness-of-Fit) 

Tabel IV.10 menjelaskan hasil goodness of fit dari model penelitian yang dilakukan. 

Dalam pengujian ini nilai 2 menghasilkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan nilai 

2 sebesar 1189,166 menunjukkan bahwa model penelitian yang diajukan sudah memenuhi. Nilai 

TLI, CFI, CMIN/DF, dan RMSEA dalam model penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian 

yang baik, sedangkan nilai GFI dan AGFI menunjukkan tingkat kesesuaian yang marginal. Secara 

umum model yang diajukan menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik.  

Tabel 11 

Hasil Goodness-of-Fit Model 

Goodness-of-fit Indices Cut-off Value Hasil 
Evaluasi 

Model 

Chi-Square (2) 

Degrees of freedom 

Probability level (p) 

CMIN/DF 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

RMSEA 

Diharapkan kecil   

Positif 

≥0,05 

≤2,0 

≥0,90 

≥0,90 

≥0,90 

≥0,90 

≤0,08 

1189,166 

1111 

0,051 

1,070 

0,820 

0,801 

0,991 

0,991 

0,018 

Fit 

Fit  

Fit 

Fit 

Marginal 

Marginal 

Fit 

Fit 

Fit 

         Sumber: Hasil olahan data, 2017 

 

2. Analisis Koefisien Jalur 

Tabel 12 

Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P 

Kepuasan Pasien <--- Kualitas Pelayanan .663 .082 8.076 .000 

Kepuasan Pasien <--- Citra Rumah Sakit .333 .073 4.561 .000 

Loyalitas Pasien <--- Kepuasan Pasien .345 .089 3.859 .000 

Loyalitas Pasien <--- Kualitas Pelayanan .639 .099 6.419 .000 

Loyalitas Pasien <--- Citra Rumah Sakit .146 .070 2.093 .036 

         Sumber: Hasil olahan data, 2017 
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Hasil pengujian pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwa dari 5 jalur yang dianalisis, 

semua jalur yang memiliki hubungan yang signifikan, terlihat dari besarnya tingkat 

signifikansi (p) uji hipotesis yang lebih kecil dari 5%.Hasil dari analisis pengaruh 

langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total dari 

satu variabel terhadap variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel IV.12 berikut ini: 

Tabel 13 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total 

Variabel Pengaruh (β) 

Independen Dependen Langsung Tidak 

langsung 

Total 

Kualitas pelayanan 

Kepuasan pasien 

0,615 - 0,615 

Citra rumah sakit 

 
0,288 - 0,288 

Kualitas pelayanan 

Loyalitas pasien 

0,546 0,195 0,741 

Citra rumah sakit 
0,116 

0,092 

 
0,208 

Kepuasan pasien 

 
0,318 - 0,318 

            Sumber: Hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan data pada Tabel IV.12 diketahui bahwa jalur yang memiliki pengaruh 

langsung yang paling besar adalah pengaruh kualitas pelayanan pada kepuasan pasien, 

yaitu sebesar 0,615; sedangkan untuk pengaruh tidak langsung yang memiliki pengaruh 

paling besar adalah pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas pasien melalui kepuasan 

pasien. 

a. Pengaruh kualitas pelayanan pada kepuasan pasien. 

Hasil perhitungan pada Tabel IV.11, menunjukkan bahwa nilai CR kualitas 

pelayanan pada kepuasan pasien sebesar 8,076 dengan tingkat signifikansi 

0,000,sehingga hipotesis 1 didukung dalam penelitian ini.  

b. Pengaruhcitra rumah sakit pada kepuasan pasien. 

Tabel IV.11 menunjukkan bahwa nilai CR citra rumah sakit pada kepuasan pasien 

sebesar 4,561 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis 2 didukung 

dalam penelitian ini. 

c. Pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas pasien. 

Berdasarkan Tabel IV.11, menunjukkan bahwa nilai CR kualitas pelayanan pada 

loyalitas pasien sebesar 6,419 dengan tingkat signifikansi 0,000,sehingga hipotesis 

3 didukung dalam penelitian ini. 

d. Pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien. 

Berdasarkan Tabel IV.11, menunjukkan nilai CR citra rumah sakit pada loyalitas 

pasien sebesar 2,093 dengan tingkat signifikansi 0,036,sehingga hipotesis 4 

didukung dalam penelitian ini. 
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e. Pengaruh kepuasan pasien pada loyalitas pasien. 

Berdasarkan Tabel IV.11, menunjukkan bahwa nilai CR kepuasan pasien pada 

loyalitas pasien sebesar 3,859 dengan tingkat signifikansi 0,000,sehingga hipotesis 

5 didukung dalam penelitian ini. 

3. Pengujian Mediasi 

 Untuk menguji peran mediasi kepuasan pasien dalam pengaruh kualitas pelayanan dan 

citra rumah sakit pada loyalitas pasien dilakukan pengujian 2 model. Model 1 menguji pengaruh 

kualitas pelayanan dan citra rumah sakit pada loyalitas pasien tanpa adanya mediasi kepuasan 

pasien. Model 2 menguji pengaruh kualitas pelayanan dan citra rumah sakit pada loyalitas pasien 

dengan adanya mediasi kepuasan pasien. Selain itu untuk mengetahui apakah pengaruh tidak 

langsung kualitas pelayanan dan citra rumah sakit pada loyalitas pasien melalui kepuasan pasien 

signifikan atau tidak, dilakukan sobel test. Penjelasan dari masing-masing pengujian dapat dilihat 

pada Tabel IV.13 dan Tabel IV.14. 

Tabel 14 

Regression Weights untuk Mediasi 

Model  Pengaruh Variabel Estimate SE CR Sig. (p) 

I 

Kualitas pelayanan pada 

loyalitas pasien 
0,864 0,092 9,350 0,000 

Citra rumah sakit pada 

loyalitas pasien 
0,263 0,071 3,712 0,000 

II 

Kualitas pelayanan pada 

kepuasan pasien 
0,663 0,082 8,076 0,000 

Citra rumah sakit pada 

kepuasan pasien 
0,333 0,073 4,561 0,000 

Kualitas pelayanan pada 

loyalitas pasien 
0,639 0,099 6,419 0,000 

Citra rumah sakit pada 

loyalitas pasien 
0,146 0,070 2,093 0,036 

Kepuasan pasien pada 

loyalitas pasien 
0,345 0,089 3,859 0,000 

           Sumber: Hasil olahan data, 2017 

Tabel IV.13 menunjukkan bahwa semua pengaruh yang diuji pada model 1 dan 

model 2 signifikan pada tingkat signifikansi dibawah 0,05. 

Tabel 15 

Hasil Sobel Test 

Pengaruh 
Nilai Sobel Test 

t Sig (p) 

Kualitas pelayanan pada loyalitas pasien 

yang dimediasi oleh kepuasan pasien 
3,482 0,000 

Citra rumah sakit pada loyalitas pasien yang 

dimediasi oleh kepuasan pasien 
2,946 0,003 

             Sumber: Hasil olahan data, 2017 

Hasil sobel test menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan dan 

citra rumah sakit pada loyalitas pasien melalui kepuasan pasien semua signifikan. Hal ini 

berarti kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas pelayanan dan citra rumah sakit 

pada loyalitas pasien. 
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a. Pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas pasien yang dimediasi oleh kepuasan 

pasien 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.13 dimana pengaruh kualitas 

pelayanan pada loyalitas pasien signifikan pada tingkat signifikansi p<0,05, pengaruh 

kualitas pelayanan padakepuasan pasien signifikan pada tingkat signifikansi p<0,05; 

pengaruh kepuasan pasien pada loyalitas pasien signifikan pada tingkat signifikansi 

p<0,05. Hasil sobel testpada Tabel IV.14 juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak 

langsung kualitas pelayanan pada loyalitas pasien signifikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 6 didukung. Hal ini berarti kepuasan pasien memediasi pengaruh 

kualitas pelayanan pada loyalitas pasien. Pengaruh mediasi kepuasan pasien dalam 

penelitian ini adalah mediasi secara parsial (partial mediation), karena pada model 2 

pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas pasien mengalami penurunan tetapi tetap 

signifikan. 

b. Pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien yang dimediasi oleh kepuasan 

pasien 

Tabel IV.13 menunjukkan bahwa pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien 

signifikan pada tingkat signifikansi p<0,05, pengaruh citra rumah sakit padakepuasan 

pasien signifikan pada tingkat signifikansi p<0,05; pengaruh kepuasan pasien pada 

loyalitas pasien signifikan pada tingkat signifikansi p<0,05. Hasil sobel test pada Tabel 

IV.14 juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung citra rumah sakit pada loyalitas 

pasien signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 7 didukung. Hal ini berarti 

kepuasan pasien memediasi pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien. Pengaruh 

mediasi kepuasan pasien dalam penelitian ini adalah mediasi secara parsial (partial 

mediation), karena pada model 2 pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien 

mengalami penurunan tetapi tetap signifikan. 

 

D. Pembahasan  

Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel IV.15 

dan pembahasan untuk masing-masing hipotesis. 

                                                              Tabel 16 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis  Hasil 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif padakepuasan pasien Didukung 

H2: Citra rumah sakit berpengaruh positif padakepuasan pasien Didukung 

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif padaloyalitas pasien Didukung 

H4: Citra rumah sakit berpengaruh positif padaloyalitas pasien Didukung 

H5: Kepuasan pasien berpengaruh positif padaloyalitas pasien Didukung 

H6: Kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas pelayanan pada 

loyalitas pasien 

Didukung 

H7: Kepuasan pasien memediasi pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas 

pasien 

Didukung 

 

1. Pengaruh kualitas pelayanan pada kepuasan pasien 

Hasil analisis jalur pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwakualitas pelayanan berpengaruh 

positif pada kepuasan pasien. Fenomena ini dapat terjadi karena seorang pasien yang 
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mendapatkan kualitas pelayanan yang baik terlihat dari kelengkapan fasilitas, kecepatan dan 

ketepatan pelayanan yang diberikan oleh perawat dan dokter, serta pelayanan administrasi yang 

jelas dan tidak berbelit-belit; akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap rumah sakit 

tersebut.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shabbiret al., (2010); 

Naik et al., (2013); Kitapciet al., (2014); serta Sathiyaseelan & Gnanapala (2015) yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen.  

 

2. Pengaruhcitra rumah sakit pada kepuasan pasien 

Hasil analisis jalur pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwacitra rumah sakit berpengaruh 

positif pada kepuasan pasien. Citra rumah sakit adalah kesan tentang rumah sakit yang ada di 

benak konsumen. Ketika seorang pasien memiliki kesan yang baik tentang suatu rumah sakit, 

maka akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap rumah sakit tersebut.Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lai et al., (2009); Hu & Huang (2011); 

Hidajahningtyaset al., (2013); serta Juhana et al., (2015)yang menunjukkan bahwa citra 

perusahaan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. 

 

3. Pengaruhkualitas pelayanan pada loyalitas pasien 

Hasil analisis jalur pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwakualitas pelayanan berpengaruh 

positif pada loyalitas pasien. Fenomena ini dapat terjadi karena seorang pasien akan loyal 

terhadap suatu rumah sakit setelah pasien merasa bahwa kualitas pelayanan yang diberikan rumah 

sakit tersebut baik. Kualitas pelayanan meningkatkan keinginan pelanggan untuk membeli lagi, 

membeli lebih, membeli pelayanan yang lainnya, membuat pelanggan tidak sensitif terhadap 

harga, dan menceritakan kepada orang lain mengenai pengalaman yang mereka sukai tentang 

suatu pelayanan (Venetis dan Ghauri, dalam Aydin dan Ozer, 2005).Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al., (2012) dan Kesuma et al., (2013)yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. 

 

4. Pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien 

Hasil analisis jalur pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwa citra rumah sakit berpengaruh 

positif pada loyalitas pasien. Hal ini dapat terjadi karena pasien akan loyal terhadap suatu rumah 

sakit setelah pasien merasa rumah sakit tersebut memiliki citra yang baik. Perusahaan yang telah 

memiliki citra yang baik di mata konsumen, akan cenderung menarik konsumen untuk mau 

kembali menggunakan jasa dari penyedia yang sama, melakukan pembelian jasa yang berulang 

dan merekomendasikan kepada orang lain.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Wu (2011) dan Chung et al., (2015) yang menunjukkan bahwa citra perusahaan 

berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. 

 

5. Pengaruh kepuasan pasien pada loyalitas pasien 

Hasil analisis jalur pada Tabel IV.11 menunjukkan bahwakepuasan pasien berpengaruh 

positif pada loyalitas pasien. Fenomena ini dapat terjadi karena seorang pasien yang merasa 

harapannya terpenuhi akan cenderung untuk mau kembali menggunakan jasa dari rumah sakit 

tersebut serta merekomendasikan kepada orang lain. Konsumen yang telah puas cenderung sulit 

untuk mengubah pilihan mereka terhadap suatu produk. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Lai et al., (2009); Wu (2011); Hidajahningtyaset al., (2013); serta Juhana et 

al., (2015) yang menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif pada loyalitas 

konsumen. 
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6. Peran mediasi kepuasan pasien dalam pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas 

pasien 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsuemn memediasi pengaruh kualitas 

pelayanan pada loyalitas pasien.Fenomena ini dapat terjadi karena seorang pasien akan loyal 

terhadap suatu rumah sakit setelah pasien merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

rumah sakit tersebut. Kualitas pelayanan yang baik, antara lain terlihat dari kelengkapan fasilitas, 

kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan oleh perawat dan dokter, serta pelayanan 

administrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit akan meningkatkan kepuasan pasien terhadap 

rumah sakit, sehingga pasien cenderung untuk mau kembali menggunakan jasa dari rumah sakit 

tersebut serta merekomendasikan kepada orang lain. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Caruana (2002) dan Darsono (2008) yang menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen memediasi pengaruh kualitas layanan pada loyalitas konsumen. 

 

7. Peran mediasi kepuasan pasien dalam pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsuemn memediasi pengaruh citra 

rumah sakit pada loyalitas pasien.Fenomena ini dapat terjadi karena seorang pasien akan loyal 

terhadap suatu rumah sakit setelah pasien merasa puas terhadapcitra yang dimilikirumah sakit 

tersebut.  

Ketika seorang pasien memiliki kesan yang baik tentang suatu rumah sakit,maka akan 

meningkatkan kepuasan pasien terhadap rumah sakit,sehingga pasien cenderung untuk mau 

kembali menggunakan jasa dari rumah sakit tersebut serta merekomendasikan kepada orang 

lain.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sondoh Jr (2007) yang 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen memediasi pengaruh citra pada loyalitas konsumen. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Secara keseluruhan, pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberi pemahaman 

mengenai daya terap model yang memerlukan kecermatan jika di aplikasi pada setting penelitian 

yang berbeda. 

A. Simpulan 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pasien rawat inap bangsal VIP Rumah Sakit 

Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta yang menjadi responden sebagian besar adalah 

responden yang berusia antara 15 sampai 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, sudah 

menikah dengan tingkat pendidikan terakhir responden sebagian besar S1 sebanyak 122 

orang. Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar bekerja di swasta sebanyak 123 orang. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV dengan menggunakan 

metode analisis Structural Equation Modelling dapat diambil kesimpulan bahwa: 

a. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepuasan pasien. 

b. Citra rumah sakit berpengaruh positif pada kepuasan pasien. 

c. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada loyalitas pasien. 

d. Citra rumah sakit berpengaruh positif pada loyalitas pasien. 

e. Kepuasan pasien berpengaruh positif pada loyalitas pasien. 

f. Kepuasan pasien memediasi pengaruh kualitas pelayanan pada loyalitas pasien. 

g. Kepuasan pasien memediasi pengaruh citra rumah sakit pada loyalitas pasien. 

 

B. Keterbatasan 

1. Obyek amatan yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada Rumah Sakit Ortopedi 

Prof Dr R Soeharso Surakarta sehingga berdampak pada generalisasi studi yang bersifat 

terbatas.  
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2. Penelitian ini hanya menggunakan kualitas pelayanan dan citra sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pasien dan loyalitas pasien. Dimungkinkan ada variabel lain 

yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pasien seperti persepsi nilai.  

C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Saran untuk studi lanjutan 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti pada obyek dan setting yang berbeda dan juga 

dapat membandingkan beberapa rumah sakit sehingga konsep yang dimodelkan dapat 

ditingkatkan generalisasinya dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai 

kepuasan pasien dan loyalitas pasien. 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel – variabel lain yang belum ada 

dalam penelitian ini dan juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, 

sehingga dapat menyempurnakan pemahaman terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pasien dan loyalitas pasien. 

2. Saran Praktis 

Hasil penelitian menunjukkan factor-faktor pembentuk kepuasan dan loyalitas pasien 

yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengelola dalam menentukan strategi pemasaran yang 

sebaiknya digunakan. Dengan berpedoman pada hasil penelitian ini, pihak rumah sakit perlu 

membangun citra rumah sakit dalam jangka panjang dengan identifikasi dan manajemen yang 

efisien dari segi promise (janji), positioning (penempatan), personality (kepribadian) dan people 

(orang). Suatu merek dalam hal ini adalah Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta 

harus bisa membuktikan janji yang telah ditawarkannya dan mengetahui karakteristik 

konsumennya sehingga bisa menjadi suatu merek yang dekat dengan kepribadian konsumennya. 

Selain itu, pihak rumah sakit harus selalu melakukaninovasi terhadap fasilitas dan pelayanan yang 

ada untuk mengantisipasi kebutuhan dan harapan pasien di mas 
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