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ABSTRAK 

 

Peningkatan kualitas merupakan salah satu strategi bisnis yang ditekankan pada 

pemenuhan keinginan konsumen. Di sisi lain, kinerja perusahaan dan kepuasan 

konsumen adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Kinerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen. Suatu unit bisnis atau perusahaaan, 

dalam hal ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, dimulai dengan 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pelayanan pasien umum atas 

transaksi pembayaran di poli gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya dan memberikan 

rekomendasi alternatif untuk meningkatkan kepuasan pasien atau pelanggan. 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini menggunakan 

teknik convenience sampling terhadap 133 orang responden dan mengisi kuesioner. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif, 

Importance – Performance Analysis (IPA) dan Customer satisfaction Index (CSI). 

Berdasarkan hasil Importance-Performance Analysis atribut yang menjadi prioritas 

untuk diperbaiki adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai jadwal. Hasil perhitungan 

indeks kepuasan konsumen (CSI) kinerja pelayanan jasa transaksi pembayaran Poli 

Gigi RSUD dr.Soetomo adalah sebesar 0,7381 atau 73,81 % berada dalam kategori 

puas. 

Rekomendasi yang disarankan adalah memprioritaskan ketepatan waktu pelayanan 

sesuai jadwal sehingga bisa memuaskan pelanggan. Menampung dan menindaklanjuti 

permintaan pelanggan yang belum termasuk ruang lingkup layanan jasa transaksi 

pembayaran yang ada di loket poli gigi seperti dengan cara menambah alat 

pembayaran non tunai.  

Kata kunci: convenience sampling, Importance – Performance Analysis (IPA), 

Customer satisfaction Index (CSI). 
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ABSTRACT 

 

Improving the quality of business strategy is one of the emphasized on fulfilling 

desires of the consumer. On the other side, the performance of the company and 

customer satisfaction is an integral and affect one another. Performance directly 

influences customer satisfaction. A business unit or company, in this research is 

hospital is expected to improve their performance, start to know the extent to which 

the level of customer satisfaction acquired.  

This research is to analyze the general patient’s satisfaction on payment transactions  

and provide recommendations to improve customer satisfaction. Data collection for 

this research to support use of convenience sampling technique against 133 people 

and fill the the questionnaire respondents. The method used in this research is 

descriptive method, Importance –  

Performance Analysis (IPA) and the Customer Satisfaction Index (CSI). 

 

Based on the results of Importance-Performance Analysis attributes for fixed priority 

is timeliness of service as scheduled. The results of the calculation of the consumer 

satisfaction index (CSI) performance of payment transaction services on dental unit 

of Dr.Soetomo hospital 

 is equal to 0,7381 or 73,81 % are in the category of satisfied. 

Recommendations are suggested to prioritize timeliness of service according to the 

schedule so that it can satisfy customers. Collect and follow up on customer demand 

which does not include the scope of payment transaction services in the 

administration of dental unit such as by adding a non-cash payment instruments.  

Keywords: convenience sampling, Importance – Performance Analysis (IPA), 

Customer satisfaction Index (CSI). 
 

 

PENDAHULUAN 

Industri rumah sakit adalah industri yang padat karya, padat teknologi dan 

padat modal. Pelayanan yang diberikan di rumah sakit saat ini bukan hanya 

pengobatan untuk orang sakit saja tetapi juga perawatan bagian tubuh maupun check-

up. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka ragam pelayanan di rumah 

sakit juga semakin bermacam-macam mulai dari unit rawat inap maupun rawat jalan. 

Seperti di RSUD dr.Soetomo Surabaya yang juga mempunyai beragam pelayanan 

untuk masyarakat. 

Peningkatan kualitas yang menyeluruh di rumah sakit merupakan salah satu 

strategi bisnis yang ditekankan pada pemenuhan keinginan pasien.  

Di sisi lain, kinerja perusahaan dan kepuasan konsumen merupakan satu 

kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Kinerja berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan konsumen. Oleh karena itu, suatu unit bisnis diharapkan dapat 

meningkatkan kinerjanya, dimulai dengan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan 

yang diperoleh konsumen.  

Saat ini banyak industri rumah sakit  maupun fasilitas pelayanan kesehatan 

lain yang tersebar di seluruh nusantara, memiliki ruang lingkup pelayanan yang sama 
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dengan rumah sakit umum daerah dr.Soetomo.  Untuk itu, sebagai salah satu rumah 

sakit pemerintah, RSUD dr.Soetomo Surabaya dituntut untuk dapat terus 

meningkatkan pelayanan pada pasien khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 

Perbaikan service quality akan menghasilkan peningkatan kepuasan pasien 

(patient satisfaction) dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan rumah sakit. 

Selain meningkatkan kualitas dalam pelayanan medis juga diperlukan peningkatan 

kualitas pelayanan non medis seperti kemudahan dalam registrasi maupun transaksi 

pembayaran sesudah tindakan..  

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis kemudian tertarik untuk 

mengangkat fenomena diatas menjadi penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat 

Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Transaksi Pembayaran Pasien Umum Di Poli 

Gigi RSUD dr. Soetomo Surabaya “. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan 

oleh Bernadetta Dwiyani Anindita yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan pada 

Alfamart Tembalang dari dimensi pelayanan (Studi Kasus Pada Alfamart Jl. Ngesrep 

Timur V / 69, Kota Semarang). Dari hasil analisis regresi linear berganda 

menunjukan bahwa variabel responsiveness, tangible, assurance, emphaty, dan 

tangible berpengaruh postif terhadap kepuasan pelanggan, sementara hasil uji F atau 

simultan sebesar 30,077 dengan signifasi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian oleh Aulia Siwi Putriandari dengan 

judul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Telkom Speedy di Semarang. Bertujuan untuk Menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan jasa terhadap loyalitas  pelanggan  

Penelitian oleh Ratih Hardiyati yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan (villa) studi 

kasus  pada penginapan kebun teh Pagilaran dengan variable Tangible (X1) , 

Reliability ( X2), Responsiveness ( X3), Assurance (X4), Emphaty (X5), kepuasan 

konsumen ( Y ). Urutan secara individu dari masing-masing variabel yang paling 

berpengaruh adalah variabel Assurance dengan koefisien regresi sebesar 0,316, lalu 

tangible dengan koefisien regresi sebesar 0,271, kemudian diikuti dengan 

responsiveness dengan koefisien regresi sebesar 0,201, dan reliability dengan 

koefisien regresi sebesar 0,197 sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah 

adalah emphaty dengan koefisien regresi sebesar 0,165. Agrowisata Kebun Teh 

Pagilaran perlu mempertahankan elemen-elemen yang sudah  dinilai baik oleh 

pelanggan serta perlu memperbaiki hal-hal yang masih kurang. 
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Landasan Teori 

Kualitas Pelayanan 
Definisi menurut Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2000) bahwa kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Goetsch & Davis (1994: 3) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

”Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang mampu memenuhi dan atau 

melebihi harapan konsumen.” Goetsch & Davis menegaskan bahwa kualitas bukan 

hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa, tetapi juga 

menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. 

Zeithaml (1996:38), mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas 

jasa, yaitu sebagai berikut: 

1) Reliability 

2) Responsiveness 

3) Assurance 

4) Emphaty 

5) Tangible 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Kotler dalam Tjiptono, 1996). 

Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan untuk memuaskan tujuan pelanggan, baik 

internal maupun eksternal. 

Indikator kepuasan pelanggan menurut Kotler (2005) diantaranya yaitu; 

1). Cenderung membeli produk di perusahaan tersebut 

2). Berminat melakukan pembelian ulang 

3). Berkata baik tentang produk perusahaan kepada pihak lain 

4). Tidak berpindah ke produk lain 
Kepuasan pelanggan sangat bergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. 

 

Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

Sistem keluhan dan saran, artinya setiap perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

Survei kepuasan pelanggan, melalui survei perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan. 

Ghost shopping, artinya metode ini dilaksanakan dengan cara 

memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap 

sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Lost customer analysis, artinya perusahaan menghubungi para pelanggannya 

yang telah berhenti membeli. 
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Importance Performance Analysis  

Analysis Importance Performance adalah suatu teknik analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus 

ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa 

mereka (konsumen). 

 

Customer Satisfaction Index  

Customer Satisfaction Index merupakan metode pengukuran kepuasan 

konsumen yang populer dan banyak digunakan pada perusahaan besar. Bisa 

digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan dua produk/lebih. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan, agar layanan 

dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani ada empat persyaratan 

pokok, yaitu tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan 

dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu 

penyampaian yang tepat, dan keramahtamahan (Moenir, 1998).  

Faktor pendukung yang tidak kalah penting dengan kepuasan diantaranya adalah 

faktor kesadaran para pejabat atau petugas yang berkecimpung dalam pelayanan 

umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor organisasi yang 

merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan 

pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, 

faktor ketrampilan petugas dan faktor sarana pelaksanaan tugas pelayanan. 

 

Tingkat Kepentingan Pelanggan  

Tingkat kepentingan atau harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan 

yang besar dalam menentukan kualitas produk (barang dan jasa). Dalam 

mengevaluasi, pelanggan akan menggunakan kepentingan atau harapannya sebagai 

standar atau acuan sehingga ada hubungan yang erat antara penentu kualitas dan 

kepuasan pelanggan.  
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Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis dan Sumber Data  

Jenis data menurut sifatnya (Sugiono, 1999) dikelompokkan menjadi dua, yaitu data 

kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik, misalnya data 

jumlah pelanggan, data perkembangan pelanggan dan data jumlah pegawai bagian 

keuangan poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya. Dalam penelitian ini menyangkut 

tingkat kepuasan pelanggan, validitas hasil analisis, ketepatan waktu penyelesaian 

analisis dan kecepatan penanganan keluhan. 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yang merupakan pasien umum pada Poli Gigi 

sebanyak 150 orang berdasarkan data kunjungan pasien tahun 2016. Dari jumlah total 

tersebut kemudian ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin.  
 

Rumus Slovin tentang penentuan jumlah sampel : 

 

 
 

Keterangan: 

n =  Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

e =  Batas Toleransi Kesalahan (dalam penulisan ini penulis memakai batas toleransi 

5%) 

Penghitungan:  

n =         N 

 1 + N (e)² 

n =         200 

 1 + 200 (0.05)² 

n = 133,3 (dibulatkan menjadi 133)  

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka ditemukan jumlah sampel sebanyak 

133 orang sebagai responden penelitian. 

 

Metode Pengumpulan Data  
Sebelum pengumpulan data lapangan dilakukan dengan bantuan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir didalam suatu 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan 

nilai dari Corrected Item-Total Correlation > dari r-tabel (Nugroho, 2009).  

Pengujian validitas diolah dengan menggunakan Software SPSS 18.0 for Windows.  
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Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil 

pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat 

ukur suatu objek atau responden. 

Pada penelitian lapangan, penulis mengumpulkan informasi data-data yang 

dibutuhkan dengan cara mengobservasi, mewawancarai dan memberian kuesioner 

pada pelanggan Poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya. Penyebaran kuesioner selain 

dilakukan secara langsung pada pelanggan yang datang ke poli gigi 

 

 
Teknik analisis Data 

Sebelum pengumpulan data lapangan dilakukan dengan bantuan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Pengujian terhadap kuesioner dilakukan terhadap 30 orang responden yang 

merupakan pelanggan paling sering dan paling banyak menggunakan jasa Poli Gigi 

RSUD dr.Soetomo Surabaya. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan transaksi 

pembayaran di Poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya, digunakan Importance-

Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). 

Angka tertinggi dalam pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

(kinerja) pada kuesioner adalah 5, sedangkan terendah adalah 1. Dengan 

menggunakan rumus diatas, maka rentang skala tingkat kepentingan dan kepuasan 

(kinerja) dapat dihitung sebagai berikut: RS = (5-1)/5 = 0.8. dengan rentang skala 0.8 

maka skala numerik untuk tingkat kepentingan adalah sebagai berikut : 

Skor 1 =  Tidak Penting (TP)    

Skor 2  =  Kurang Penting (KP)   

Skor 3  =  Cukup Penting (CP) 

Skor 4 =  Penting (P) 

Skor 5 =  Sangat Penting (SP) 

Berdasarkan rentang skala diatas diperoleh skala kepuasan pelanggan sebagai 

berikut: 

0% < CSI ≤ 20%  = Tidak Puas (TP) 

20% < CSI ≤ 40%  = Kurang Puas (KP) 

40% < CSI ≤ 60%  = Cukup Puas (CP) 

60% < CSI ≤ 80%  = Puas (P) 

80% < CSI ≤ 100%  = Sangat Puas (SP) 
 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diteliti sebanyak 133 orang, terdiri atas 53 orang 

pria (39,8%) dan 80 orang wanita (60,2%). 

Karakteristik responden yang diteliti sebanyak 133 orang. Dari 133 

responden, terbanyak adalah responden yang berumur antara 25-44 tahun dengan 
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jumlah 60 orang (45,11%), umur 15-24 sebanyak 30 orang (22,56%), umur 45-56 

tahun sebanyak 23 orang (17,29%), dan umur lebih dari 56 tahun sebanyak 20 orang 

(15,03%). 

Karakteristik responden yang diteliti sebanyak 133 orang. Dari 133 

responden, terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan D3 dengan jumlah 

45 responden (33,83%), kemudian responden dengan tingkat pendidikan Sarjana 

sebanyak 42 responden (31,57%), SMA sebanyak 40 responden (30,07%), tingkat 

pendidikan SD-SMP sebanyak 6 responden (4,51%). 

 

Uji Validitas tingkat Kepentingan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Uji Reliabilitas tingkat Kepentingan 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.921 .921 17 

 

Uji Validitas tingkat Kepuasan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Uji Reliabilitas tingkat Kepuasan 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.858 .850 17 
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Tingkat Kesesuaian antara Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan 

Terdapat 15 (lima belas) atribut kualitas jasa yang sudah mencapai antara 80-100%, 

sedangkan sisanya berada pada tingkat kesesuaian 75-80%. 

No Atribut 

tingkat 

kinerja 

Tingkat 

kepentingan 

tingkat 

kesesuaian 

(Xi) (Yi) (Persen) 

1 

Kemudahan mendapatkan lokasi 

pelayanan 475 568 83.63 

2 

Tingkat kemampuan petugas administrasi 

/ loket 512 584 87.67 

3 Ketepatan waktu pelyanan sesuai jadwal 468 593 78.92 

4 

Kemudahan dalam memberikan aduan, 

saran dan 460 561 82.00 

  masukan       

5 Respon terhadap pengaduan pelayanan 516 584 88.36 

6 Kecepatan proses pelayanan 475 580 81.90 

7 kecepatan penyelesaian complain 484 577 83.88 

8 

Tanggung jawab petugas administrasi / 

loket 512 580 88.28 

9 

ketersediaan petugas dalam memberikan 

pelayanan 484 565 85.66 

10 

Sanggup menyediakan layanan yang 

bermutu 496 596 83.22 

11 Kedisiplinan petugas administrasi / loket 508 576 88.19 

12 

Kesopanan petugas administrasi sesuai 

dengan etika 496 564 87.94 

13 keramahan petugas administrasi / loket 480 568 84.51 

14 Kesesuaian biaya dengan perda 532 572 93.01 

15 

Penampilan personil / petugas 

administrasi 489 548 89.23 

16 Ruang tunggu dan kenyamanan 451 569 79.26 

17 

Sarana dan prasarana administrasi dan 

transaksi yang  504 580 86.90 

  memadai       

    

85,44 
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Importance-Performance Analysis 

Analisis Kuadran 

 
 

Gambar diatas menunjukkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan jasa pelayanan transaksi pembayaran di loket Poli Gigi RSUD 

dr.Soetomo Surabaya terdapat pada Kuadran A, B dan C dan D, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Kuadran A menunjukkan bahwa atribut-atribut jasa yang sangat penting bagi 

pasien akan tetapi pihak petugas administrasi belum melaksanakan sesuai dengan 

keinginan pasien. 

Kuadran B menunjukkan bahwa atribut-atribut jasa pokok yang dianggap 

penting oleh pasien telah dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pasien. 

Kuadran C menunjukkan atribut-atribut jasa yang memang dianggap kurang 

penting oleh pasien sehingga memiliki skala prioritas rendah dalam peningkatan 

kinerja oleh pihak petugas administrasi. 

Kuadran D menunjukkan atribut-atribut jasa yang dianggap kurang atau 

bahkan tidak penting oleh pasien tetapi telah dijalankan dengan sangat baik oleh 

pihak petugas administrasi dan kinerjanya sangat memuaskan, tetapi dalam 

pelaksanaannya berlebihan sehingga dianggap kurang penting tetapi sangat 

memuaskan. 

 

Analisis Kesenjangan (Gap) 

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, maka dapat diketahui bahwa dari 17 atribut 

yang ditawarkan Poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya ada delapan atribut yang 

terdapat dibawah nilai rata-rata selisih bobot merupakan atribut yang perlu 

diprioritaskan untuk diperbaiki. 
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Dari Gambar 4.22 atribut nomor 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan 17 

menunjukkan gap diatas nilai rata-rata selisih bobot, hal ini berarti bahwa tingkat 

kinerja melebihi dari pada tingkat kepentingan yang diinginkan oleh pelanggan. 

Atribut nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 16 menunjukkan bahwa gapnya dibawah nilai rata-

rata selisih bobot yang berarti tingkat kinerja masih kurang dari tingkat kepentingan 

atau harapan pelanggan.  

 

Urutan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Setiap Atribut Kualitas 

Pelayanan Jasa. 

Urutan No. Atribut 

tingkat 

kinerja 

Tingkat 

kepentingan 

tingkat 

kesesuaian 

Xi Yi (persen) 

1 3 

Ketepatan waktu pelayanan 

sesuai jadwal 468 593 78.92 

2 16 Ruang tunggu dan kenyamanan 451 569 79.26 

3 6 Kecepatan proses pelayanan 475 580 81.90 

4 4 

Kemudahan dalam memberikan 

aduan, saran dan 460 561 82.00 

  

masukan 

   5 10 Sanggup menyediakan layanan 496 596 83.22 
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Analisis Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) 

Untuk menghitung indeks kepuasan pelanggan (CSI) digunakan nilai rata-rata tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan masing-masing atribut kualitas jasa. 

yang bermutu 

6 1 

Kemudahan mendapatkan 

lokasi pelayanan 475 568 83.63 

7 7 

kecepatan penyelesaian 

complain 484 577 83.88 

8 13 

keramahan petugas administrasi 

/ loket 480 568 84.51 

9 9 

ketersediaan petugas dalam 

memberikan pelayanan 484 565 85.66 

  

memadai 

   

10 17 

Sarana dan prasarana 

administrasi dan transaksi yang  504 580 86.90 

11 2 

Tingkat kemampuan petugas 

administrasi / loket 512 584 87.67 

12 12 

Kesopanan petugas 

administrasi sesuai dengan 

etika 496 564 87.94 

13 11 

Kedisiplinan petugas 

administrasi / loket 508 576 88.19 

14 8 

Tanggung jawab petugas 

administrasi / loket 512 580 88.28 

15 5 

Respon terhadap pengaduan 

pelayanan 516 584 88.36 

16 15 

Penampilan personil / petugas 

administrasi 489 548 89.23 

17 14 Kesesuaian biaya dengan perda 532 572 93.01 

No 

  

Atribut 

  

Mean 

Important 

Score 

 

Weight 

factors 

(persen) 

Mean 

Satisfaction 

Score 

 

Weight 

score 

 

1 

Kemudahan mendapatkan 

lokasi pelayanan 4.27 5.82 3.57 0.21 

2 

Tingkat kemampuan petugas 

administrasi / loket 4.39 5.98 3.85 0.23 
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Berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) pasien 

menilai kinerja pelayanan jasa transaksi pembayaran Poli Gigi RSUD dr.Soetomo 

Surabaya secara keseluruhan sudah cukup tinggi, terlihat dari nilai Customer 

Satisfaction Index sebesar 0,7381 atau 73,81 %. Nilai ini terdapat pada rentang 60 % 

– 80 % (puas) berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 

indeks kepuasan pelanggan berada pada kriteria puas. 

 

 

3 

Ketepatan waktu pelyanan 

sesuai jadwal 4.46 6.07 3.52 0.21 

4 

Kemudahan dalam 

memberikan aduan, saran dan 4.22 

 

5.75 

 

3.46 

 

0.20 

   masukan 

5 

Respon terhadap pengaduan 

pelayanan 4.39 5.98 3.88 0.23 

6 Kecepatan proses pelayanan 4.36 5.94 3.57 0.21 

7 

kecepatan penyelesaian 

complain 4.34 5.91 3.64 0.22 

8 

Tanggung jawab petugas 

administrasi / loket 4.36 5.94 3.85 0.23 

9 

ketersediaan petugas dalam 

memberikan pelayanan 4.25 5.79 3.64 0.21 

10 

Sanggup menyediakan layanan 

yang bermutu 4.48 6.10 3.73 0.23 

11 

Kedisiplinan petugas 

administrasi / loket 4.33 5.90 3.82 0.23 

12 

Kesopanan petugas 

administrasi sesuai dengan 

etika 4.24 5.78 3.73 0.22 

13 

keramahan petugas 

administrasi / loket 4.27 5.82 3.61 0.21 

14 

Kesesuaian biaya dengan 

perda 4.30 5.86 4.00 0.23 

15 

Penampilan personil / petugas 

administrasi 4.12 5.61 3.68 0.21 

16 

Ruang tunggu dan 

kenyamanan 4.28 5.83 3.39 0.20 

17 

Sarana dan prasarana 

administrasi dan transaksi 

yang  4.36 

 

5.94 

 

3.79 

 

0.23 

   memadai 

Total 73.42 100.00 62.72 3.69 

Satisfaction Index 

   
0.7381 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat kinerja / kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di loket/administrasi Poli 

Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya termasuk pada berada pada rentang 60 % – 80 % 

(kategori puas), terlihat dari Customer Satisfaction Index (CSI) yang diraih 0,7381 

atau 73,81 %.  

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pihak manajemen dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di 

loket/administrasi Poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya adalah: 

Meski nilai CSI yang diraih adalah 0,7381 atau 73,81 %. berada pada kategori Puas, 

namun hal ini belum berarti bahwa kepuasan pelanggan telah tercapai. Mengingat 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian selanjutnya yang lebih 

baik untuk mendapatkan gambaran kepuasan pelanggan. Menampung dan 

menindaklanjuti permintaan pelanggan yang belum termasuk ruang lingkup layanan 

jasa transaksi pembayaran yang ada di loket poli gigi seperti dengan cara menambah 

alat pembayaran non tunai. Poli Gigi RSUD dr.Soetomo Surabaya banyak dijadikan 

sebagai rujukan oleh instansi terkait, prestasi ini harus terus ditingkatkan dengan terus 

mengembangkan keahlian dalam bidang jasa pelayanan medis maupun nonmedis, 

yaitu dengan cara menambah kompetensi petugas, mengembangkan metode-metode 

teknologi baru yang aplikatif bagi kepentingan masyarakat dan mengikuti pelatihan-

pelatihan, kursus dan seminar sehingga bisa menambah ilmu, skill dan wawasan yang 

sudah ada. 
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