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Survey Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan Publik  

Rumah Sakit Jiwa dr. Arif Zainudin Surakarta  

Propinsi Jawa Tengah 

 

Abstrak 

Survey ini bertujuan untuk mengukur kualitas jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah (RSJD)  Surakarta melalui tingkat kepuasan pelanggan. Sebagai penyedia 

layanan kesehatan RSJD Surakarta yang menjalankan fungsi sosial dari pemerintah. 

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan RSJD dalam mewujudkan kepuasan 

pelanggannya, sesungguhnya mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholdernya. Oleh sebab itu survey 

ini dilakukan evaluasi kinerja pelayanan RSJD, serta pembanding survey internal RSJD 

Surakarta yang telah dilakukan pada periode Januari-Maret 2016. Lebih daripada itu 

survey ini dilakukan untuk menjalankan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor: 32/Menkes/SK/1/2013, tentang Kebijakan dan Strategi yang 

menyatakan pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, 

bermutu dan berkeadilan, berbasis bukti. Metode survey dilakukan pada keluarga pasien 

yang berada di RSJD dalam periode pengamatan. Survey dilakukan untuk mengamati 

fenomena melalui pertanyaan penelitian (kuesioner). Jumlah responden ditargetkan 250 

responden.  

 

Kata kunci: Kepuasan pelanggan, Pelayanan Publik 
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A. PENDAHULUAN 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

32/Menkes/SK/1/2013, tentang Kebijakan dan Strategi adalah meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; 

dengan pengutamaan pada upaya promotif–preventif. Pada huruf - L dinyatakan 

meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, 

pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan 

evidence based. 

RSJD Surakarta berlokasi di tepian sungai Bengawan Solo di jalan Ki Hajar 

Dewantoro no.80 Surakarta. Tanah yang ditempati sekarang seluas 10 ha lebih dan luas 

bangunan kurang lebih 25.875,5 m2 dan daya tampung saat ini adalah sebanyak 340 TT. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan 

pengembangan design kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. 

Salah satu cara untuk mengukur kualitas jasa pelayanan adalah dengan 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Banyak harapan yang dikemukaan tentang 

kepuasan pelayanan kesehatan. Untuk itu RSJD memerlukan perencanaan yang 

lebih baik dalam mencapai kualitas pelayanan sesuai apa yang diharapkan 

pelanggan. RSJD perlu melakukan analisis kepuasan pelanggan sebagai dasar 

penyusunan strategi-strategi pengembangan kualitas pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan.  

 

B. REVIEW LITERATURE 

Berry dan Parrasuraman (2004) mengemukakan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan diwujudkan pada wujud fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan kepedulian (empathy). Dimensi 

kualitas pelayanan pada diwujudkan pada wujud fisik (tangible) meliputi fasilitas 

kantor, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Kehandalan (reliability) yaitu 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. 
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Daya tanggap (responsiveness) yaitu respon atau kesiapan pegawai dalam membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Jaminan (assurance) 

meliputi kemampuan pegawai atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, perhatian 

dan kesopanan dalam memberikan pelayanan. Kepedulian (empathy) yaitu perhatian 

secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. 

Kotler dan Armstrong (2010) menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah 

harapan, pelanggan tidak puas. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan 

yaitu dapat menurunkan jumlah pelanggan dan menyebabkan pelanggan tidak tertarik 

lagi menggunakan jasa perusahaan sehingga akan menurunkan laba perusahaan. 

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Kesimpulannya bahwa 

pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan.  

Dengan demikian, kepuasan pelanggan tidak berarti memberikan kepada 

pelanggan apa yang kita perkirakan disukai oleh pelanggan. Namun kita harus 

memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan, kapan diperlukan dan dengan cara 

apa mereka memperolehnya. Zeithaml, Valarie A. and Bitner (2000) mengemukakan 

bahwa tahapan-tahapan yang membentuk kepuasan pelanggan, yaitu: 

a) Menemukan kebutuhan pokok, yang merupakan “the basic needs of costumers”. 

b) Mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi harapan pelanggan, sehingga mereka 

bersedia datang kembali untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan. 

c) Harus selalu memperhatikan apa yang menjadi harapan pelanggan dan 

melakukan hal-hal yang melebihi harapan pelanggan. 

Berry dan Parrasuraman (2004) menjelaskan ada beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yaitu : 
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a. Wujud fisik (tangible): meliputi semua barang yang dapat dilihat secara kasat mata. 

Contohnya, sarana dan prasarana perusahaan yang meliputi, bangunan dan isinya. 

b. Kehandalan (reliability): Pegawai selalu cepat dan akurat dalam menyelesaikan 

masalah pelanggan dengan adanya fasilitas pendukung dari suatu perusahaan yang 

dapat mempercepat kinerja. Contohnya, pegawai mengenal pasien yang baik  

c. Daya tanggap (responsiveness): meliputi kecepatan pegawai dalam menyelesaikan 

tugasnya. Contohnya, pola pikir, kedisiplinan dan kecekatan pegawai. 

d. Jaminan (assurance): meliputi kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. 

Contohnya, perusahaan akan menepati janji dengan apa yang telah disepakati dengan 

pelanggan. 

e. Kepedulian (emphaty): meliputi rasa ketulusan perusahaan dalam menjalankan 

amanahnya dari pelanggan. Contohnya, kepedulian pegawai terhadap kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang selalu dipenuhi dengan baik. 

 

C. METODE 

Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei yang dilakukan 

dengan cara mengamati fenomena dari subyek penelitian, dimana dalam penelitian ini 

tidak membutuhkan hipotesis penelitian. Penelitian ini akan dilakukan terhadap 

keluarga pasien RSJD Surakarta. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh 

melalui kuesioner (angket). Kuesioner yang disebarkan berisi daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup karena alternatif jawaban 

telah disediakan. Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat lima aspek yang 

harus diperhatikan: (1) Tangible (Berwujud) karena suatu pelayanan tidak dapat dilihat, 

dicium dan diraba maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap 

pelayanan, (2) Reliability (keandalan) dalam memberikan pelayanan, (3) 

Responsiveness (ketanggapan) kecepatan pelayanan sangat menentukan, (4) Assurance 

(keyakinan) kemampuan perusahaan dalam memberikan rasa aman dan meyakinkan 

serta (5) Emphaty (empati) perhatian individual terhadap pelanggan. 
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Populasi dalam survey ini adalah seluruh pelanggan Rumah Sakit Jiwa dr. Arif 

Zainudin Kota Surakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sample 

random sampling. Dalam teknik sample random sampling ini, sampel diambil acak 

sesuai yang dibutuhkan dari keseluruhan populasi karena setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2007) 

 Analisa data akan dilakukan berdasarkan analisa data kuantitatif dan analisa data 

kualitatif. 

a. Analisa Data Kuantitatif, meliputi: (1) perbedaan skor antara harapan dan persepsi 

pelanggan, dan (2) prioritas item berdasarkan gap tertinggi untuk pelanggan. Untuk 

mengetahui gap kinerja pelayanan dan harapan pelanggan melalui skor antara 

harapan dan persepsi pelanggan, dilakukan dengan menggunakan uji test beda 

Wilcoxon untuk data non-parametrik serta Importance-Performance Analysis 

(IPA). 

b. Analisa Data Kualitatif, meliputi pemecahan data menjadi unit yang lebih kecil, 

yang mencakup menjadi beberapa kategori: berdasarkan jenis kelamin, umur, 

pendidikan, dan pekerjaan. 

 

D. HASIL 

Penelitian ini dilaksanakan dengan jumlah sampel 87 responden dengan CI sebesar 

90%. Penarikan sampel dengan menggunakan random sampling. Hasil uji 

perbedaan/gap antara harapan dengan persepsi pelanggan. Uji dilakukan dengan 

membedakan nilai Mean antara harapan dengan persepsi dan perbedaan tersebut 

berlangsung dalam kelompok sampel yang sama (pelanggan sama, mengisi 

kuesioner sama). Analisis kepuasan pelanggan dibagi menjadi: 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Karakteristik Umum Responden 

a. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

Pria 54 62 

Wanita 33 38 

Total 87 100 

 

b. Karakteristik berdasarkan Umur 

Kelompok Umur Frekuensi Prosentase (%) 

< 16 1 1 

16 – 25  20 23 

26 – 35  22 25 

36 – 45  22 25 

46 – 55  18 21 

56 – 65  4 5 

> 65 0 0 

Total 87 100 
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c. Karakteristik berdasarkan Pendidikan Responden 

Pendidikan Frekuensi Prosentase (%) 

≤ SMA atau sederajat 67 77 

D1/D2/D3 4 5 

D4/S1 14 16 

S2/S3 2 2 

Total 87 100 
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d. Karakteristik berdasarkan Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Prosentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 16 18 

Peneliti/Dosen 1 1 

PNS/TNI/Polri 3 3 

Pegawai BUMN/D 0 0 

Pegawai Swasta 21 24 

Wiraswasta 18 21 

Lainnya 28 32 

Total 87 100 
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e. Karakteristik berdasarkan Jenis Pelayanan 

Jenis Pelayanan Frekuensi Prosentase (%) 

Rawat Jalan 61 70 

Farmasi  17 21 

Poli Anak 3 3 

IGD 2 2 

Radiologi  1 1 

Fisioterapi  1 1 

Pelayanan Umum 2 2 

Total 87 100 

 

2. Uji Perbedaan/Gap Harapan dan Persepsi Pelanggan 

Untuk menguji ada tidaknya gap, digunakan Wilcoxon Signed-Rank Test. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan/gap antara harapan 

dengan persepsi pelanggan (sig. 0.833). 
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3. Perbedaan/Gap Kinerja Pelayanan dan Harapan Pelanggan 

Pengujian selanjutnya dengan menggunakan Importance-Performance Analysis 

(IPA). Hasil pengujian ini ditunjukkan ke dalam bentuk kuadran 2 dimensi yang 

bersifat grafis dan mudah diintepretasi (Martilla dan James, 1977). Dalam 

mengintepretasi kuadran dirinci sebagai berikut. 

Kuadran A (Konsentrasi di sini) 

Faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang Penting 

dan atau Diharapkan oleh konsumen tetapi kondisi Persepsi dan atau Kinerja 

Aktual yang ada pada saat ini belum memuaskan sehingga pihak manajemen 

berkewajiban mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan 

kinerja berbagai faktor tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

merupakan prioritas untuk ditingkatkan. 

Kuadran B (Pertahankan prestasi) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap Penting dan Diharapkan 

sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen sehingga pihak manajemen 

berkewajiban memastikan bahwa kinerja institusi yang dikelolanya dapat terus 

mempertahankan prestasi yang telah dicapai. 

Kuadran C (Prioritas rendah) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat Persepsi atau 

Kinerja Aktual yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu Penting dan atau 
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terlalu Diharapkan oleh konsumen sehingga manajemen tidak perlu 

memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut. 

Kuadran D (Terlalu berlebih) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap Tidak Terlalu Penting dan 

atau Tidak Terlalu Diharapkan sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan 

sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain 

yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan 

peningkatan, semisal di kuadran B. 

Gap Kinerja Pelayanan dan Harapan Pelanggan 

Var Item 

Nilai Rata-rata 

Kuadran Harapan 
Konsumen 

Keterangan 
Kualitas 

Pelayanan 
Keterangan 

A. Persyaratan Pelayanan 

Q1 Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas 4.45 
SANGAT 

BAIK 
4.56 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q2 Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi 4.52 
SANGAT 

BAIK 
4.54 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q3 
Persyaratan pelayanan sesuai dengan 
produk layanan 

4.56 
SANGAT 

BAIK 
4.53 

SANGAT 
BAIK 

B 

B. Prosedur Pelayanan 

Q4 Informasi prosedur pelayanan terbuka 4.53 
SANGAT 

BAIK 
4.63 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q5 Alur prosedur pelayanan jelas 4.61 
SANGAT 

BAIK 
4.62 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q6 Prosedur pelayanan sederhana 4.49 
SANGAT 

BAIK 
4.55 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q7 
Sistem dan prosedur pelayanan masih 
berpeluang menimbukan KKN 

4.17 BAIK 4.18 BAIK C 

Q8 
Petugas menawarkan pelayanan untuk 
mempercepat proses di luar prosedur 

4.11 BAIK 4.18 BAIK C 

Q9 
Petugas menerima tawaran untuk 
melakukan pelayanan di luar prosedur 

4.03 BAIK 4.15 BAIK C 

Q10 
Petugas memberikan pelayanan di luar 
prosedur 

4.22 BAIK 4.32 BAIK C 

Q11 

 
 
Terdapat praktik percaloan 
 
 

4.39 
SANGAT 

BAIK 
4.64 

SANGAT 
BAIK 

B 
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Var Item 

Nilai Rata-rata 

Kuadran Harapan 
Konsumen 

Keterangan 
Kualitas 

Pelayanan 
Keterangan 

C. Waktu Pelayanan 

Q12 Informasi waktu pelayanan jelas 4.52 
SANGAT 

BAIK 
4.39 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q13 Pelaksanaan pelayanan tepat waktu 4.39 BAIK 4.24 BAIK A 

Q14 
Informasi target waktu penyelesaian 
pelayanan jelas 

4.43 
SANGAT 

BAIK 
4.32 BAIK A 

Q15 
Penyelesaian pelayanan sesuai degan 
target waktu 

4.33 BAIK 4.15 BAIK C 

D. Biaya atau tarif 

Q16 Biaya pelayanan jelas dan terbuka 4.53 
SANGAT 

BAIK 
4.52 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q17 
Biaya yang dibayarkan tidak sesuai 
dengan yang ditetapkan 

4.11 BAIK 4.15 BAIK C 

Q18 Biaya pelayanan terjangkau 4.52 
SANGAT 

BAIK 
4.60 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q19 
Biaya untuk mendapatkan pelayanan 
wajar 

4.56 
SANGAT 

BAIK 
4.57 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q20 
Petugas menawarkan pelayanan untuk 
mempercepat proses di luar tarif resmi 

4.44 
SANGAT 

BAIK 
4.46 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q21 
Petugas menerima tawaran untuk 
melakukan pelayanan di luar tarif resmi 

4.41 
SANGAT 

BAIK 
4.48 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q22 
Petugas meminta imbalan berupa 
uang/barang di luar tarif resmi 

4.34 BAIK 4.39 
SANGAT 

BAIK 
D 

Q23 
Petugas menerima imbalan berupa 
uang/barang di luar tarif resmi 

4.43 
SANGAT 

BAIK 
4.43 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q24 
Petugas menuntut imbalan berupa 
uang/barang 

4.44 
SANGAT 

BAIK 
4.55 

SANGAT 
BAIK 

B 

E. Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan 

Q25 
Informasi daftar produk/jasa layanan 
terbuka dan jelas 

4.45 
SANGAT 

BAIK 
4.37 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q26 Semua jenis pelayanan berfungsi 4.51 
SANGAT 

BAIK 
4.47 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q27 
Tercapai jenis layanan selain yang 
ditetapkan 

4.03 BAIK 3.71 KURANG C 

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

Q28 Sarana pengaduan/keluhan tersedia 4.33 BAIK 4.05 BAIK C 

Q29 
Penanggung jawab/pengelola 
penanganan pengaduan/keluhan jelas 

4.37 BAIK 4.29 BAIK A 
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Var Item 

Nilai Rata-rata 

Kuadran Harapan 
Konsumen 

Keterangan 
Kualitas 

Pelayanan 
Keterangan 

Q30 Prosedur pengaduan /keluhan jelas 4.38 BAIK 4.25 BAIK A 

Q31 
Kepastian tindak lanjut dari 
pengaduan/keluhan jelas 

4.32 BAIK 4.18 BAIK C 

Q32 Kepastian tindak lanjut pengaduan KKN 4.37 BAIK 4.24 BAIK A 

G. Kejelasan Petugas/Pelaksana 

Q33 Keberadaan petugas pelayanan jelas 4.52 
SANGAT 

BAIK 
4.47 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q34 
Jumlah petugas dengan konsumen 
seimbang sehingga tidak menimbulkan 
antrian 

4.46 
SANGAT 

BAIK 
4.15 BAIK A 

H. Kompetensi Pelaksana 

Q35 Petugas pelayanan sigap dan cekatan 4.55 
SANGAT 

BAIK 
4.52 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q36 
Petugas memiliki pengetahuan, keahlian, 
ketrampilan, dan pengalaman teknis 
yang memadai 

4.57 
SANGAT 

BAIK 
4.54 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q37 
Petugas memiliki pengetahuan, keahlian, 
ketrampilan, dan pengalaman yang 
memadai 

4.60 
SANGAT 

BAIK 
4.53 

SANGAT 
BAIK 

B 

I. Perilaku Pelaksana 

Q38 
Sikap dan perilaku petugas pelayanan 
baik 

4.56 
SANGAT 

BAIK 
4.57 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q39 
Petugas disiplin dan menyelesaikan 
pelayanan 

4.49 
SANGAT 

BAIK 
4.55 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q40 
Petugas bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan 

4.59 
SANGAT 

BAIK 
4.56 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q41 Tedapat kesamaan perlakuan pelayanan 3.08 KURANG 3.23 KURANG C 

J. Maklumat Pelayanan 

Q42 Maklumat/janji pelayanan jelas 4.36 BAIK 4.18 BAIK A 

Q43 
Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan 
maklumat/janji pelayanan 

4.38 BAIK 4.24 BAIK A 

K. Keamanan dan Kenyamanan Sarana Prasarana Pelayanan 

Q44 Lingkungan pelayanan aman 4.59 
SANGAT 

BAIK 
4.69 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q45 
Sarana dan prasarana pelayanan bersih, 
rapi dan nyaman 

4.60 
SANGAT 

BAIK 
4.63 

SANGAT 
BAIK 

B 

Q46 
Sarana dan prasarana pelayanan lengkap 
dan layak digunakan 

4.55 
SANGAT 

BAIK 
4.48 

SANGAT 
BAIK 

B 



15 
 

Var Item 

Nilai Rata-rata 

Kuadran Harapan 
Konsumen 

Keterangan 
Kualitas 

Pelayanan 
Keterangan 

Q47 
Tersedia sarana untuk masyarakat 
berkebutuhan khusus yang memadai 

4.40 
SANGAT 

BAIK 
4.31 BAIK A 

Q48 
Mudah berkomunikasi dengan petugas 
melalui telepon/faximile/email 

4.29 BAIK 4.30 BAIK C 

L. Komitmen Penyelenggara Layanan dalam Pelayanan Publik 

Q49 
Instansi ini merupakan lembaga yang anti 
korup 

4.54 
SANGAT 

BAIK 
4.37 

SANGAT 
BAIK 

C 

Q50 
Pelayanan publik pada instansi ini sudah 
berjalan dengan baik 

4.56 
SANGAT 

BAIK 
4.43 

SANGAT 
BAIK 

C 

Jumlah 219.99   218.49     

Rata-rata 4.40   4.37     

 

E. ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN SECARA UMUM 

Penelitian ini dilakukan terhadap 87 responden yang menjadi pelanggan Rumah 

Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Arif Zainudin Surakarta. Dari hasil survey tersebut akan 

digali informasi untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan di RSJD dr. Arif Zainudin 

Surakarta. 

1. Karakteristik Umum Responden 

Survei dilakukan pada 87 pelanggan secara merata berdasarkan jenis kelamin, 

umur, pendidikan, pekerjaan utama serta pelayanan yang diperoleh pada saat 

survei berlangsung. Survei ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner yang dibuat standar oleh Kementrian Kesehatan yang terdiri dari 12 item 

aspek pelayanan yang dijabarkan ke dalam 50 pertanyaan. 

2. Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil perbandingan skor harapan dan persepsi melalui pengujian Wilcoxon, 

dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan/gap antara harapan dan persepsi 

pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 5% (0,833). 

Pengujian selanjutnya dengan menggunakan Importance-Performance Analysis 

(IPA). Dari hasil perbandingan antara skor harapan dan persepsi di atas, dapat 

dijelaskan bahwa adanya kesenjangan atau perbedaan rata-rata skor persepsi dan 
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harapan pelanggan pada beberapa item indikator pelayanan. Ini menunjukkan 

bahwa pelanggan masih belum puas terhadap kualitas pelayanan pada beberapa 

pernyataan indikator pelayanan di atas. Yang perlu diperhatikan oleh manajemen 

RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta adalah item-item yang masuk ke dalam kuadran 

A (kondisi Persepsi dan atau Kinerja Aktual yang ada pada saat ini belum 

memuaskan sehingga pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan sumber daya 

yang memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor tersebut) antara lain: 

a. Waktu pelayanan 

- Ketepatwaktuan pelaksanaan pelayanan. 

- Kejelasan informasi target waktu penyelesaian pelayanan. 

 

b. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

- Penanggung jawab/pengelola penanganan pengaduan/keluhan. 

- Kejelasan prosedur pengaduan/keluhan. 

- Kepastian tindak lanjut pengaduan KKN. 

c. Kejelasan petugas/pelaksana 

- Keseimbangan jumlah petugas dengan pelanggan. 

d. Maklumat pelayanan 

- Kejelasan maklumat/janji pelayanan. 

- Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan maklumat/janji pelayanan. 

e. Keamanan dan kenyamanan sarana prasarana pelayanan 

- Ketersediaan sarana untuk masyarakat berkebutuhan khusus yang memadai. 
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F. KESIMPULAN 

Dalam pelaksanaan survei kepuasan pelanggan tahun 2016 ini, dapat disimpulkan 

bahwa gambaran kegiatan pelayanan di RS Jiwa dr. Arif Zainudin Surakarta berjalan 

dengan baik untuk kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian bahwa 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap instalasi rawat jalan, IGD, instalasi farmasi, 

instalasi radiologi, instalasi fisioterapi, poli anak dan pelayanan umum RS Jiwa dr. Arif 

Zainudin Surakarta adalah puas. 

Perbedaan/gap kualitas pelayanan dan harapan pelanggan di RS Jiwa dr. Arif 

Zainudin Surakarta dalam beberapa aspek terdapat kekurangan dan secara rata-rata 

kurang dari harapan pelanggan, akan tetapi perbedaannya tidak begitu jauh antara skor 

kualitas pelayanan dibandingkan harapan pelanggan, yaitu 4,37 < 4,40. 

Faktor-faktor yang harus menjadi prioritas utama pihak manajemen RS Jiwa dr. 

Arif Zainudin Surakarta untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanannya antara 

lain: 

1. Ketepatwaktuan pelayanan. 

2. Kejelasan penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

3. Keseimbangan jumlah petugas dengan pelanggan. 

4. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan maklumat/janji pelayanan. 

5. Ketersediaan sarana untuk masyarakat berkebutuhan khusus yang memadai. 
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