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ABSTRAK
Untuk mencapai nilai kepuasan pada pasien yang berobat di Klinik Harapan Sehat, dimensi kualitas yang
menjadi fokus adalah dimensi SERVQUAL. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas
suatu variabel dalam penanganan perbaikan dengan IPA dan untuk keseluruhan nilai kepuasan pelanggan
diukur menggunakan CSI. Rata-rata nilai gap 5 di angka -0,45 dengan nilai gap negatif terbesar pada
variabel pertanyaan ke 30 di angka -0,96 . Rata-rata tingkat kesesuaian dari IPA bernilai 89%. Tingkat
kepuasan pelanggan atas kinerja kualitas pelayanan sebesar 77.54 % dengan metode CSI. Rata-rata nilai
gap 1 di angka -0,49 dengan nilai gap negatif terbesar pada variabel pertanyaan ke 27 di angka -0,92 .
Pada ke 34 varibel penelitiannya pun semuanya terdapat selisih gap negatif yang merupakan customer
needs. Perbaikan kualitas pelayanan dapat di mulai dari selisih nilai gap terbesar pada variabel ke 30
sampai ke selisih nilai gap terkecil pada variabel ke 25.
Kata kunci: Customer Satisfaction Index, GAP, Importance Performance Analysis, Kualitas Pelayanan

1. Pendahuluan
Latar Belakang
Klinik Harapan Sehat adalah salah satu dari sekian banyak layanan kesehatan yang berada
di Cianjur. Oleh karena itu Klinik Harapan Sehat harus ikut dalam persaingan yang semakin
ketat. Klinik Harapan Sehat letaknya bersebrangan dengan Puskesmas Kecamatan Cilaku yang
tentunya menjadi pesaing utama, harga yang ditawarkan oleh Puskesmas pun lebih murah
dikarenakan Puskesmas didanai oleh Pemerintah, sedangkan Klinik Harapan Sehat dikelola oleh
pihak swasta yang pendanaannya sebagian besar dari biaya berobat pasien. Dilihat dari luas
lantai bangunan dan luas area klinik pun kalah di sisi luas, Klinik Harapan Sehat sedikit sekali
lahan parkir kendaraannya, untuk area tunggu / antrian pasien pun kadang penuh dikarenakan
banyaknya pasien yang berobat, ketepatan waktu kedatangan dokter pun kadangkali menjadi
salah satu pasien mengantri dengan lama, ditambah lagi untuk saat ini Klinik Harapan Sehat
sedang dalam masa pembangunan (renovasi) yang terkadang sedikit mengganggu operasional
klinik, beberapa faktor tersebut pun berpengaruh terhadap pemilihan Klinik Harapan Sehat
sebagai media pengobatan.
Dilihat dari data kunjungan pasien tahun 2018 pada bulan Januari-September yang
didapatkan dari perusahaan, jumlah pasien terdaftar sebanyak total 31.535 pasien dan jumlah
pasien terlayani sebanyak total 30.820 pasien, dengan begitu diketahui pasien yang batal berobat
dengan jumlah total 715 pasien dengan rata-rata 60 pembatalan setiap bulannya, dengan data
tersebut dapat diketahui adanya celah (gap) dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan di
klinik dengan apa yang diharapkan oleh pasien.
Tingkat selektifitas masyarakat dalam memilih media pengobatan semakin hari semakin
selektif dilihat dari tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, oleh karena itu klinik berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari motto dan program klinik yaitu
“Pasti Mudah” yang dicanangkan untuk pemenuhan kepuasan pelayanan kesehatan yang
diterima oleh pasien, dan bertambahnya unit-unit penanganan kesehatan serta fasilitas-fasilitas
dan program-program yang menjadi daya tarik lain yang diberikan oleh Klinik Harapan Sehat.
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Klinik Harapan Sehat perlu mengetahui tingkat kepuasan pasien dan keluarga pasien serta
meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu dilakukan suatu kajian penelitian yang berorientasi
pada pasien sebagai real customer. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan dapat diukur
menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) (Aritonang, 2005). Untuk menciptakan nilai
kepuasan bagi pelanggan dalam usaha pengendalian kualitas jasa, ada lima dimensi kualitas
yang menjadi fokus pada kualitas pelayanan yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan),
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati). Menurut Ruhimat
(2008), metode Importance Performance Analysis (IPA) merupakan suatu teknik penerapan
yang mudah untuk mengatur atribut dari tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan itu sendiri
yang berguna untuk pengembangan program pemasaran yang efektif.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan di Klinik Harapan Sehat.
2. Untuk mengetahui tingkat prioritas suatu variabel dalam penanganan perbaikan kualitas
pelayanan yang efektif di Klinik Harapan Sehat.
2.

Metode
Tahapan pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan berkunjung langsung ke Klinik
Harapan Sehat, untuk meminta izin dan melakukan proses wawancara serta melihat secara
langsung kondisi lingkungan perusahaan, permasalahan yang di bahas dilihat dari aspek
peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini tertuju pada kualitas pelayanan di objek yang
diteliti untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan dalam hal ini bertujuan untuk
peningkatan kualitas pelayanan di perusahaan tersebut, selain itu dilakukan juga pengambilan
data dengan cara memahami teori yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dengan metode
Importance Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index dari literatur, dan hasil
penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan peneliti lain mengenai metode yang sama.
Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah keseluruhan pasien maupun keluarga
pasien yang berobat dan pegawai di Klinik Harapan Sehat. Setelah melakukan pengumpulan
data sekunder dapat diketahui pasien yang berobat di Klinik Harapan Sehat. Agar sampel pada
penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung
dengan menggunakan rumus Slovin (Ummar, 1999). Data jumlah responden kuesioner didapat
dari rata-rata jumlah pasien terlayani per bulan di tahun 2017 sejumlah 3.128 pasien dan 2018
sejumlah 2.568 pasien yang didapatkan langsung dari Klinik Harapan sehat, untuk ditahun 2018
(data hanya sampai bulan September) dan data tersebut dijadikan sebagai data populasi.
Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat proporsi
kesalahan 0,1 untuk mendapatkan jumlah sampel minimum yang harus disebar. Didapatlah
jumlah sampel minimum sejumlah 97 sampel dan peneliti disini memutuskan untuk menyebar
kuesioner sebanyak 100 butir kepada 100 responden. Data tersebut digunakan untuk masukkan
data kepentingan dan dan kepuasaan pasien, belum lagi ada data persepsi manajemen yaitu
respondennya adalah pegawai di Klinik Harapan Sehat. Untuk mendapatkan data tersebut
peneliti kembali menyebar kuesioner, untuk menentukan sampel dengan menggunakan rumus
slovin dari ke 36 pegawai didapatlah sampel 26 responden.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup, dimana
kategori yang digunakan oleh skala likert berupa analisis tingkat kepentingan dan kepuasan
dengan lima kategori sebagai berikut (Istijanto dalam Kutipan Apris Wahyudi, 2006) :
a. Untuk Harapan Pelanggan: 1. Tidak Penting (TP), 2. Kurang Penting, 3. Cukup Penting,
4. Penting, 5. Sangat Penting.
C03.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC
2019 Surakarta, 2-3 Mei 2019

ISSN: 2579-6429

b. Untuk Persepsi Konsumen: 1. Tidak Puas (TP), 2. Kurang Puas, 3. Cukup Puas, 4. Puas,
5. Sangat Puas.
Dalam Penetapan variabel untuk membuat kuesioner maka peneliti mengacu kepada
pendapat Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Dimana variabel yang digunakan dalam kuesioner
berdasarkan atas lima dimensi jasa. Adapun lima dimensi tersebut yaitu reliability (keandalan),
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), dan tangible (kasat
mata). Untuk membuat kuesioner peneliti membuat dengan cara membuat tabel
Operasionalisasi sebagai landasan dan didapatlah pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Soft skill (sikap dan prilaku)

Hard
skill
Kesiagapan klinik
(kemam memberikan pelayanan
puan)

Kemampuan klinik memberikan pelayanan

Dimensi

Perhatia Komunikasi dan
n
Relasi (Hubungan)

Emphaty (perhatian)

Assurance (jaminan)

Responsivness (daya
tanggap)

Reliability (keandalan)

Variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel dan Kuesioner
Indikator
No
Pernyataan
Dokter dan perawat selalu sesuai jadwal
Akurat
1
(tepat waktu)
Dokter selalu menanyakan keluhan,
memberikan kesempatan bertanya dan
2
memberi penjelasan tentang penyakit
kepada pasien
Perawat memperhatikan kebutuhan dan
3
keluhan pasien secara tulus ikhlas
Catatan dan administrasi yang baik, rapi dan
Kemampuan
4
teratur tentang pasien maupun tentang
administrasi pendukung lainnya
Tenaga medis dan karyawan memberi
5
pelayanan yang memuaskan sesuai
kebutuhan pasien
Mempunyai Unit Gawat Darurat dengan
6
personil yang cekatan
Petugas kesehatan yang siap membantu
Kesigapan
7
setiap kali dibutuhkan
Dokter dan perawat memberi tanggapan
8
yang baik, tepat dan cepat terhadap pasien
(pemeriksaan, pengobatan dan perawatan)
Segera (responsif)
Prosedur penerimaan pasien dilayani secara
9
cepat dan tidak berbelit-belit.
Antrian tidak membuat pasien menunggu
10
lama dan penuh di ruang tunggu
Dokter mampu menjawab pertanyaan yang
Pengetahuan
11
diajukan pasien
Kompetensi
12 Tersedia dokter spesialis
Dokter, perawat dan tenaga non medis
Kesopanan dan keramahan
13 bersikap sopan dan ramah dalam
memberikan pelayanan
Klinik Harapan Sehat didukung dengan
tenaga medis yang handal sehingga dapat
14
menimbulkan rasa aman dan kepercayaan
Sifat dapat dipercaya yang dimiliki
pasien untuk sembuh
dokter /perawat/petugas yang dapat
Klinik Harapan Sehat memberikan jaminan
menumbuhkan kepercayaan dan
15 apabila terjadi keraguan dan kesalahan pada
keyakinan pasien pada klinik.
hasil kinerja dokter dan perawat
Penarikan tarif biaya sesuai dengan kualitas
16
pelayanan yang diterima (terjangkau)
Kemudahan pelayanan dalam akses
Kemudahan dalam menjalin relasi
17
pelayanan
Memberikan penjelasan yang dibutuhkan
18 secara jelas dan mudah dimengerti mengenai
obat dan keadaan pasien
Komunikasi yang baik
Memberikan waktu yang cukup bagi
19
keluarga pasien untuk berkonsultasi
Menghibur dan memberikan dorongan
Perhatian pribadi
20 kepada pasien supaya cepat sembuh dan
mendoakan mereka.
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21

22

Bangunan fisik

Pemahaman terhadap kebutuhan
individual para pasien.

24

Eksterior (tampilan bangunan dari luar)

25

Pena
mpila
Perlengkapan dan
Sarana komunikasi
n
Fasilitas
Pega
wai

Tangibles (kemampuan fisik)

23

26
Ruangan-ruangan
27
28
Perlengkapan medis
29
Fasilitas non medis

30

Dokter, perawat dan karyawan non
medis

31

Papan informasi

32
33

Customer service
34

Dokter dan perawat mampu membuat
perasaan nyaman selama berobat dan
berusaha menenangkan rasa cemas pasien
terhadap penyakit yang diderita.
Cara pembayaran yang memudahkan
dengan secara tunai, kredit dan potongan
Memiliki program gratis pembayaran bagi
yang tidak mampu dengan syarat yang
mudah dan ringan
Menyediakan kebutuhan spesifik dan
fasilitas yang dibutuhkan dari pasiennya
Penampilan gedung Klinik Harapan Sehat
ini dari luar (eksterior) cukup menarik.
Ruangan-ruangan di klinik tertata rapi,
bersih dan nyaman
Memiliki ruang tunggu yang luas dan
fasilitas yang memadai
Alat-alat medis yang cukup lengkap,
canggih dan modern
Peralatan kesehatan yang digunakan bersih
dan higenis
Klinik Harapan Sehat memiliki fasilitas fisik
yang memadai seperti gedung, tempat parkir
dan toilet
Penampilan dokter, perawat dan karyawan
non medis yang berseragam, bersih dan rapi
Memiliki papan petunjuk dan informasi
yang jelas dan baik
Pendaftaran yang mudah melalui media
telepon, sms dan whatsapp
Memiliki fasilitas konsultasi pelayanan
setelah berobat yang cepat tanggap dan jelas
dan mudah dimengerti, dengan dokter
melalui media telepon, sms dan whatsapp

Pada metode IPA dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan terhadap apa yang telah diberikan oleh perusahaan, dan sejauh mana pihak
penyedia jasa dapat memahami apa yang diinginkan pelanggan. Pada teknik ini, nilai rata-rata
tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada Importance-Performance Matrix, yang
mana sumbu x mewakili persepsi sedangkan sumbu y mewakili harapan.
Dalam metode CSI yang menjadi masukannya adalah data tingkat kepuasan dan tingkat
kepentingan dari variabel-variabel pernyataan yang ada dalam kuesioner. Kriteria Tingkat
Kepuasan Pelanggan dalam CSI : 0-34,99% Tidak Puas, 35-50,99% Kurang Puas, 51-65,99%
Cukup Puas, 66-80,99% Puas, 81-100% Sangat Puas.
Customer Satisfaction Index (CSI) dapat dihitung dengan tahapan sebagai berikut,
menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score (MSS), menghitung
Weight Factors (WF), menghitung Weight Score (WS), menghitung Customer Satisfaction
Index (CSI).
3. Hasil dan Pembahasan
Pengumpulan Data Kuesioner dan Karakteristik Responden
Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner sebanyak 100 buah yang ditujukan kepada
pasien ataupun keluarga pasien (untuk pasien yang kurang komunikatif seperti anak-anak dll)
dalam kurun waktu 7 November 2018 – 27 November 2018 dan 26 buah ke pegawai klinik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menunjukan karakterisitk
responden sebagai berikut:
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No
1

2

3

Pertanyaan
Jenis
Kelamin

Usia

Pendidikan
Terakhir
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Tabel 2. Karakteristik Responden
Jenis Pilihan
Jumlah
Laki-laki
44
Perempuan
56
16-20
13
21-30
27
4
Pekerjaan
31-40
27
41-50
25
Diatas 51
6
Tidak Mengisi Kolom Usia
2
SD

23

SMP
SMA
Akademi (Diploma)
Perguraan Tinggi (Sarjana)
Lainnya
Tidak Mengisi Kolom
Pendidikan

15
40
5
14
1
2

5

Penghasilan
per bulan

PNS
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Petani
TNI/POLRI
Pelajar/Mahasiswa
Ibu Rumah Tangga
Lainnya
Tidak Bekerja
Tidak Mengisi Kolom
Pekerjaan
Kurang dari 500 ribu
500 ribu - 1 juta
1 juta - 2 juta
2 juta - 5 juta
Diatas 5 juta
Tidak Mengisi Kolom
Penghasilan

8
24
16
2
1
7
25
5
7
5
3
2
19
26
6
46

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji Validitas dan Reliabilitas penelitian dilakukan 2 kali oleh peneliti pertama diawal
dengan 10 responden dan yang kedua saat peneliti mendapatkan semua data sampel penilitian
yaitu sejumlah 100 responden untuk kuesioner yang disebarkan ke konsumen (pasien) dan 26
responden untuk kuesioner yang disebarkan kepada pegawai klinik.
Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan kuesioner
dalam melakukan fungsi ukurannya. Semakin tinggi validitas suatu variabel (atribut) maka
pengujian tersebut semakin mengenai sasarannya dan semakin menunjukan apa yang harus
ditunjukannya. Untuk itu peneliti disini melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi
SPSS 17.0 untuk menentukan valid atau tidaknya variabel penelitian, variabel penelitian disini
adalah butir-butir pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian ini.
Data dikatakan valid jika sig. (2 tailed) data < 0,05 dan pada kuesioner penelitian ini butir-butir
pernyataan yang ada, setelah dilakukan uji validitas semuanya dinyatakan valid karena nilai sig.
(2 tailed) pada setiap butir pernyataan kurang dari 0,05.
Uji Reliabilitas adalah prosedur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran
yang andal (reliable). Realibitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya atau
diandalkan. Keadaan disini bisa berarti beberapa kalipun variabel-variabel pada kuesioner
tersebut ditanyakan kepada responden maka hasilnya tidak menyimpang terlalu jauh dari ratarata jawaban responden. Data dikatakan reliable jika angka cronchbach alpha > 0,7 dan pada
kuesioner penelitian ini butir-butir pernyataan yang ada setelah dilakukan uji reliabilitas
semuanya dinyatakan reliable karena nilai pada cronchbach alpha setiap butir pernyataan lebih
dari 0,7.
Mencari nilai Gap 5 antara Persepsi dan Harapan Pelanggan
Jika nilai gap positif artinya pelanggan merasa puas, jika nilainya negatif artinya pelanggan
merasa kurang puas. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel prioritas yang
memiliki nilai gap negatif yang tinggi. Berdasarkan data kuesioner yang didapat, diambil ratarata nilai dari kolom persepsi dan harapan yang diberikan oleh 100 responden, nilai gap didapat
dari selisih antara nilai kenyataan dikurangi nilai harapan, untuk perbandingan gap dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Persepsi/
Kenyataan
(Kepuasan)
3,71
4,14
3,95
3,79
3,87
3,77
3,87
3,94
3,85
3,32
4,13
3,37
3,79
4
3,78
3,94
4,06
4,02
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Tabel 3. Gap 5 antara Persepsi dan Harapan Pelanggan, variabel ke- i
Persepsi/
Harapan
Harapan
GAP No
Kenyataan
(Kepentingan)
(Kepentingan)
(Kepuasan)
4,41
-0,7
19
3,65
4,33
4,54
-0,4
20
4,13
4,58
4,35
-0,4
21
4,05
4,48
4,04
-0,25 22
3,75
4,17
4,3
-0,43 23
4,32
4,61
4,26
-0,49 24
3,78
4,44
4,42
-0,55 25
3,97
4,19
4,28
-0,34 26
3,87
4,38
4,12
-0,27 27
3,52
4,42
4,18
-0,86 28
3,87
4,23
4,5
-0,37 29
4,15
4,46
3,85
-0,48 30
3,46
4,42
4,52
-0,73 31
4,01
4,31
4,48
-0,48 32
4,07
4,3
4,24
-0,46 33
4,08
4,38
4,39
-0,45 34
3,65
3,88
4,28
-0,22 ∑
131,63
147,2
4,46
-0,44
x
3,871
4,329

GAP
-0,68
-0,45
-0,43
-0,42
-0,29
-0,66
-0,22
-0,51
-0,9
-0,36
-0,31
-0,96
-0,3
-0,23
-0,3
-0,23
-15,57
-0,457

Membuat Diagram Importance Performance Analysis
Menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja kualitas
atribut-atribut yang diteliti melalui perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan.
Secara keseluruhan kinerja kualitas pelayanan berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai
89%. Selanjutnya melakukan analisis kuadran yaitu menghitung rata-rata penilaian tingkat
kepentingan (importance) dan kinerja (performance) untuk setiap item atribut, menghitung ratarata penilaian tingkat kepentingan (importance) dan kinerja (performance) untuk keseluruhan
atribut. Pada tahap tersebut datanya dapat diambil pada Tabel 3 Gap 5 antara Persepsi dan
Harapan Pelanggan. Pembuatan diagram Importance Performance Analyisis ini menggunakan
aplikasi SPSS 17.0
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Gambar 1. Diagram Importance Performance Analysis

Menghitung Customer Satisfaction Index (CSI)
Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score (MSS). Dapat
dilakukan dengan mengambil data dari Tabel 3, untuk kolom MSS di dapat dari persepsi/
kenyataan (kepuasan) MSS dan untuk MIS di dapat dari harapan (kepentingan). Selanjutnya
menghitung Weight Factors (WF), menghitung Weight Score (WS), menghitung Customer
Satisfaction Index (CSI). Hasilnya tingkat kepuasan pelanggan atas kinerja kualitas pelayanan
sebesar 77.54 %, kriteria kepuasan pelanggan berada pada kategori Puas.
Mencari nilai Gap 1 antara Persepsi Manajemen terhadap Harapan Pelanggan
Jika gap bernilai positif berarti pihak manajemen berhasil memenuhi keinginan
(ekspektasi) pelanggan, sedangkan jika bernilai negatif berarti pihak manajemen belum/kurang
berhasil memenuhi keinginan (ekspektasi) pelanggan. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui
variabel-variabel prioritas yang memiliki nilai gap negatif yang tinggi. Berdasarkan data survei
yang didapat, diambil rata-rata nilai dari kolom persepsi manajemen dan harapan yang diberikan
oleh 26 responden dan kolom harapan pelanggan yang diberikan oleh 100 responden. Nilai gap
didapat dari selisih antara nilai persepsi manajemen dikurangi nilai harapan pelanggan, untuk
perbandingan gap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 4. Gap 1 antara Persepsi Manajemen dan Harapan Pelanggan, variabel ke- i
Persepsi
Harapan
Persepsi
Harapan
GAP No
Manajemen
Pelanggan
Manajemen
Pelanggan
3,65
4,41
-0,76 19
3,58
4,33
4,00
4,54
-0,54 20
4,12
4,58
3,65
4,35
-0,70 21
4,15
4,48
3,69
4,04
-0,35 22
3,85
4,17
3,69
4,3
-0,61 23
4,12
4,61
4,15
4,26
-0,11 24
3,62
4,44
3,85
4,42
-0,57 25
3,88
4,19
3,96
4,28
-0,32 26
3,65
4,38
3,65
4,12
-0,47 27
3,50
4,42
3,62
4,18
-0,56 28
3,50
4,23
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11
12
13
14
15
16
17
18

4,12
3,50
3,81
4,04
3,88
3,81
4,08
4,08

4,5
3,85
4,52
4,48
4,24
4,39
4,28
4,46
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-0,38
-0,35
-0,71
-0,44
-0,36
-0,58
-0,20
-0,38

29
30
31
32
33
34
∑
x

3,96
3,54
3,88
3,96
4,04
3,85
130,42
3,83

4,46
4,42
4,31
4,3
4,38
3,88
147,2
4,32

-0,50
-0,88
-0,43
-0,34
-0,34
-0,03
-16,77
-0,49

Pembahasan
Analisis Gap 5 antara Persepsi dan Harapan Pelanggan, berdasar tabel 3 dapat diketahui
bahwa rata-rata nilai pada kolom persepsi/kenyataan (kepuasan) di angka 3,87 (dikategorikan
cukup puas) tetapi rata-rata nilai pada kolom harapan (kepentingan) di angka 4,33
(dikategorikan penting) dan rata-rata nilai pada kolom gap di angka -0,45 , pada ke 34 varibel
penelitiannya pun semuanya terdapat selisih gap negatif yang merupakan customer needs
namun pada gap pada ke 34 variabel nilai gapnya dibawah -1 yang termasuk celah gap nya
kecil. Semakin besar nilai negatif dari suatu variabel yang ditunjukkan maka semakin besar pula
kemungkinan variabel tersebut untuk segera diperbaiki atau dicari solusinya (Sudarno,2011).
Variabel dengan nilai gap negatif terbesar terdapat pada variabel pertanyaan ke 30 “Klinik
Harapan Sehat memiliki fasilitas fisik yang memadai seperti gedung, tempat parkir dan toilet”
di angka -0,96 . Berdasarkan persepsi konsumen dapat diketahui bahwa pasien kurang puas
pada variabel tersebut dan variabel tersebut perlu diprioritaskan perbaikannya karena memiliki
nilai gap negatif terbesar. Dalam hal ini dilihat secara langsung pun klinik memiliki tempat
parkir yang sempit bahkan sering terjadi kendaraan sampai diparkir dipinggiran jalan raya, ini
dapat berdampak langsung terhadap pemilihan klinik harapan sehat sebagai media pengobatan
terutama terhadap pasien yang menggunakan kendaraan pribadi, untuk itu Klinik Harapan Sehat
harus memperluas area parkir ataupun mencari alternatif lain menggunakan lahan/tempat lain
sebagai lahan parkir. Untuk itu variabel-variabel negatif yang lain pun perlu untuk diperbaiki
bagi keberlangsungan pelayanan di Klinik Harapan Sehat, urutan perbaikannya sesuai dengan
nilai gap negatif terbesar sampai dengan celah nilai gap negatif terkecil.
Analisis Metode Importance Performance Analysis, rata-rata Tingkat Kesesuaian dari ke
34 variabel yang diolah pada tahap 1 dalam metode Importance Performance Analysis bernilai
89% dan dikatakan sangat baik. Setelah membuat diagram Importance Performance Analysis
dengan itu dapat dikategorikan suatu variabel masuk pada kuadran mana, adapun kuadran
variabel yang terdapat pada diagram adalah sebagai berikut:
a. Kuadran A Prioritas Utama (Concentrate Here), variabel ke 1, 7, 13, 19, 24, 26, 27, 30.
Variabel-variabel pertanyaan yang masuk pada kuadran ini harus menjadi prioritas
utama untuk diperbaiki dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
b. Kuadran B Pertahankan Prestasi (Keep Up The Good Work), variabel ke 2, 7, 11, 14,
16, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 33. Pada kuadaran ini perusahaan wajib untuk
mempertahankan prestasi kinerja pada variabel pernyataan tersebut.
c. Kuadran C Prioritas Rendah (Low Priority), variabel ke 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 19, 22,
28, 34. Pada kuadaran ini perusahaan tidak perlu memprioritaskan atau memberikan
perhatian lebih pada variabel-variabel pernyataan tersebut (bisa dikesampingkan) dan
mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu kepada variabel yang masuk pada kategori
kuadran A.
d. Kuadran D Berlebihan (Possibly Overkill), variabel ke 3 , 5, 8, 17, 25, 28, 31, 32. Pada
kuadran ini terdapat variabel-variabel yang kinerjanya terlalu berlebihan sebaiknya
perusahaan lebih mengalihkan sumber daya nya ke arah kuadran yang lebih
diprioritaskan (kuadran A).
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Analisis Customer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan pelanggan atas kinerja
kualitas pelayanan sebesar 77.54 %. Kriteria kepuasan pelanggan berada pada kategori Puas
dengan metode Customer Satisfaction Index. Nilai itu didapat dari jumlah nilai weight score
dibagi dengan High Scale pada Skala Likert, jika perusahaan ingin menaikan nilai CSI
perusahaan harus memperhatikan untuk menaikkan kinerja perusahaan pada variabel yang
memiliki bobot weight factor yang besar.
Analisis Gap 1 antara Persepsi Manajemen dengan Harapan Pelanggan, berdasar tabel 4
dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pada kolom persepsi manajemen (kinerja yang diberikan)
di angka 3,83 (dikategorikan cukup) tetapi rata-rata nilai pada kolom harapan (kepentingan) di
angka 4,32 (dikategorikan penting) dan rata-rata nilai pada kolom gap di angka -0,49 , pada ke
34 varibel penelitiannya pun masih terdapat selisih gap negatif yang merupakan customer needs
namun pada gap pada ke 34 variabel nilai gapnya dibawah -1 yang termasuk celah gap nya
kecil. Semakin besar nilai negatif dari suatu variabel yang ditunjukkan maka semakin besar pula
kemungkinan variabel tersebut untuk segera diperbaiki atau dicari solusinya (Sudarno,2011).
Variabel dengan nilai gap negatif terbesar terdapat pada variabel pertanyaan ke 27 “Memiliki
ruang tunggu yang luas dan fasilitas yang memadai” di angka -0,92 . Hal ini berarti berdasarkan
persepsi manajemen dengan harapan konsumen mengindikasikan bahwa kinerja / yang
diberikan oleh pihak manajemen kurang pada variabel tersebut dan variabel tersebut perlu
diprioritaskan perbaikannya karena memiliki nilai gap negatif terbesar. Dalam hal ini dilihat
secara langsung pun klinik memiliki ruang tunggu yang kurang luas bahkan sering terjadi
penumpukan antrian di ruang tunggu, ini dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan
pasien selama berobat, untuk itu Klinik Harapan Sehat harus memperluas ruang tunggu ataupun
mencari alternatif lain dengan merubah tata letak di klinik agar area tunggu lebih luas dan
menambah fasilitas-fasilitas untuk ruang tunggu, ataupun dengan menambah jadwal praktek
dokter di hari klinik menerima banyak pasien seperti di hari senin dan selasa, ataupun merubah
jadwal dokter sesuai dengan waktu kedatangan dokter (tepat waktu) sehingga dapat mengatasi
penumpukan antrian yang dikarenakan oleh ruang tunggu yang sempit. Untuk itu variabelvariabel negatif yang lain pun perlu untuk diperbaiki bagi keberlangsungan pelayanan di Klinik
Harapan Sehat, urutan perbaikannya sesuai dengan nilai gap negatif terbesar sampai dengan
celah nilai gap negatif terkecil.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengukuran kualitas pelayanan kesehatan, dapat
diambil kesimpulan yaitu, rata-rata nilai gap 5 di angka -0,45 dan gap 1 di angka -0,49 dengan
masing-masing nilai gap negatif terbesar terdapat pada variabel pertanyaan ke 30 “Klinik
Harapan Sehat memiliki fasilitas fisik yang memadai seperti gedung, tempat parkir dan toilet”
di angka -0,96 dan variabel pertanyaan ke 27 “Memiliki ruang tunggu yang luas dan fasilitas
yang memadai” di angka -0,92 . Hal ini menunjukan perlunya prioritas perbaikan pada variabel
tersebut dan pada variabel lain yang menunjukan angka negatif, hal ini untuk perbaikan kualitas
pelayanan dan mencapai nilai kepuasan pelanggan. Dengan metode Importance Performance
Analysis dapat dikategorikan suatu variabel masuk pada posisi kriteria penilaian yang mana
dengan melihat skor tingkat kesesuaian varibel tersebut, dan pada diagram Importance
Performance Analysis dapat dilihat suatu variabel pernyataan berada pada posisi dikuadran
mana, sehingga dengan begitu perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya ke arah variabel
pertanyaan yang lebih prioritas untuk dilakukan penanganan perbaikan kualitas pelayanan yaitu
pada kuadran “A” Prioritas Utama (Concentrate Here), variabel yang terdapat pada kuadran
“A” yaitu variabel ke 1, 7, 13, 19, 24, 26, 27, 30. Tingkat kepuasan pelanggan atas kinerja
kualitas pelayanan sebesar 77.54 %. Kriteria kepuasan pelanggan berada pada kategori Puas
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dengan metode Customer Satisfaction Index. Jika perusahaan ingin menaikan nilai CSI,
perusahaan harus memperhatikan untuk menaikkan kinerja perusahaan pada variabel pernyataan
yang memiliki bobot weight factor yang lebih besar dari yang lainnya, yaitu pada variabel
pertanyaan ke 23 “Memiliki program gratis pembayaran bagi yang tidak mampu dengan syarat
yang mudah dan ringan”.
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