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ABSTRAK 

  

Muhammad Abduh Faisal Sumampow. Aplikasi Quality Function 
Deployment untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instalasi rawat 
jalan RSUD I.A Moeis Samarinda tahun 2017 (A.Indahwaty Sidin dan Abd 
Rahman Kadir) 
 Penelitian ini bertujuan merancang produk layanan di instalasi 
rawat jalan RSUD I.A moeis samarinda berdasarkan suara pelanggan, 
penelitian ini dilakukan di instalasi rawat jalan rsud i.a moeis samarinda. 
 Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan 
kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam 
dan mengisi kuisioner, penelitian ini mengunakan metode QFD. 
 Hasil penelitian Rumah Mutu menunjukan apa yang dipersyaratkan 
costumer menunjukan dimensi mutu responsiveness dan empathy 
mendapat niai yang rendah, grafik competitor rumah sakit pesaing sekelas 
di kota samarinda lebih stabil. 
 

Kata kunci : QFD, Rumah mutu, Suara pelanggan, Responsiveness, 
Empathy, Kompetitor.  
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ABSTRACT 

 

MUHAMMAD ABDUH FAISAL SUMAMPOW. Application of Quality 
Function Deployment to improve sevice quality in outpatient installation of 
Inche Abdul Moeis Samarinda General Hospital in 2017 (A.Indahwaty 
sidin and abd Rahman Kadir) 
 
 This study aims to design service products in the outpatient 
installation of the hospital area Inche Abdul Moeis Samarinda based on 
the voice of the customer,this reseach was conducted in outpatient 
installation of the General Hospital of Inche Abdul Moeis Samarinda. 
 This research uses quantitative and qualitative research approach 
through in-depth interview data collecting technique and fill the 
questionnaire, this reseach using QFD method. 
 The results of Quality House research show what is required 
customer shows the dimensions of quality responsiveness end Empathy 
get low niai, graph competitor hospital classmates in Samarinda city more 
stable. 
 
Keywords : QFD,House of Quality, Voice of Customer, Responsiveness, 

Empathy, Competitor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan  kesehatan 

perorangan merupakan sumber daya kesehatan yang sangat di perlukan 

dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu 

Penyelenggaraan  pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks(Azwar, 2010). 

 Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang 

beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga 

kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas standar 

rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan dan menyediakan 

sarana pelayanan berupa rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat 

(Tjiptono & Fandy, 2005). 

RSUD I.A Moeis Samarinda adalah salah satu sarana kesehatan 

milik pemerintah kota samarinda  dengan jumlah penduduk sebanyak 

812.597 jiwa Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 

Timur. RSUD I.A Moeis  telah terakreditasi dasar oleh KARS merupakan 

rumah sakit Kelas C satu satuannya milik pemkot memiliki pelayanan 

rawat inap dengan 162 tempat tidur yang terdistribusi ke vip kelas 

I,II,III,ICU. Melayani IGD 24 jam, juga melayani operasi, farmasi, 



 
 

 
 

2 
 

laboratorium, radiologi, rehabmedis, gizi. Pelayanan Rawat jalan  terdiri 

dari 11 poliklinik Spesialis yang aktif sampai tahun 2017 yaitu : Bedah, 

Interna, ObGyn, Anak, Orthophaedi, Neuro,  KulKel, Rehap Medis  

Orthodenti, Bedah Mulut dan, Mata. 

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya 

kesehatan merupakan salah satu alasan bahwa kebutuhan akan sarana 

dan prasarana kesehatan juga semakin meningkat. Selain itu pula 

masyarakat akan semakin bijak dan selektif dalam memilih mana yang 

terbaik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Taraf 

hidup yang semakin baik menuntut penyediaan layanan kesehatan yang 

berkualitas. 

IRJ (IRJ) di RS INCHE ABDUL MOEIS adalah salah satu unit 

fungsional yang menangani penerimaan pasien di rumah sakit untuk yang 

akan berobat jalan, baik yang datang sendiri maupun rujukan dari rumah 

sakit lain. 

Pasien itu bagi rumah sakit merupakan Stakeholder yang perlu 

diberikan layanan yang memuaskan apalagi dalam dunia bisnis, 

kepuasaan konsumen menempati posisi yang terpenting serta sangat 

menentukan dalam mempertahankan dan menumbuhkembangkan 

organisasi. 

 Untuk mewujudkan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, perlu 

pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh konsumen dan 

mengembangkan komitmen dari setiap orang yang ada dalam manajemen 
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IRJ (IRJ) memenuhi kebutuhan ini. Tanpa memahami kemauan dan 

keinginan dari pasien, mustahil layanan kesehatan yang diberikan 

nantinya akan dapat memuaskan mereka. Apabila pasien puas dengan 

layanan kesehatan yang diberikan IRJ, maka secara tidak langsung akan 

meningkatkan bisnis organisasi. 

Kualitas dan konsumen adalah dua hal yang penting bagi 

kelangsungan suatu industry jasa khususnya pelayanan kesehatan. 

Kualitas yang baik akan menghasilkan tingkat loyalitas konsumen yang 

tinggi. Pemilihan jasa layanan kesehatan oleh konsumen tentu saja 

sangat dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki jasa pelayanan kesehatan, 

serta kualitas menurut persepsi atau pandangan konsumen, IRJ yang 

merupakan fasilitas layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD INCHE 

ABDUL MOEIS kepada masyarakat, petugas kesehatan dituntut untuk 

selalu memberikan pelayanan yang optimal. 

 Permasalahan kualitas harus di tingkatkan terus  maka  data dan 

informasi harus diperoleh dari konsumen dengan wawancara  dan 

penelitian kita bisa mengetahui kebutuhan konsumen. kualitas atas 

barang atau jasa yang dihasilkan, sekarang ini pengendalian kualitas lebih 

berorientasi pada standar jaminan kualitas (Quality assurance) yang pada 

akhirnya akan menuju pencapaian pengelolaan secara total aktivitas 

pengendalian kualitas. 

Salah satu alat untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen adalah 

Quality Function Deployment. Konsep Quality Function Deployment 
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dikembangkan untuk menjamin bahwa produk atau jasa untuk mengukur 

kualitas pelayanan  di IRJ  menggunakan Servqual yang diharapkan dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen.(Voice Of Customer). Focus utama dari 

Quality Function Deployment adalah melibatkan pelanggan pada 

pengembangan produk sedini mungkin. Alat utama dari Quality Function 

Deployment, matriks yang disebut dengan House Of Quality yang dapat 

menerjemahkan apa keinginan konsumen ( Voice Of Customers) kedalam 

proses untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen, dengan melibatkan partisipasi seluruh fungsi 

manajemen organisasi. Beberapa penelitian mengenai penerapan Quality 

Function Deployment, pada jasa pelayanan kesehatan yang telah 

dilakukan  antara lain Cheng Lim and Tang (2000) yang membahas 

tentang penerapan Quality Function Deployment pada jasa pelayanan 

kesehatan di Singapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Quality 

Function Deployment merupakan alat analisis yang sistematis yang 

mampu mengidentifikasi harapan konsumen dan menunjukkan persepsi 

konsumen. Adapun 5 atribut dengan tingkat ekspektasi pelayanan 

tertinggi dalam penelitian ini adalah (1) melalui penjelasan kondisi medis, 

(2) dokter atau staf harus professional dan kompeten, (3) pasien harus 

diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, (4) dokter atau staf harus 

responsif, (5) dokter memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Salah 

satu model yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan adalah Servqual (Parasuraman et al., 1985). 
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Indeks kepuasan pasien tahun 2015 yang dilakukan oleh lembaga 

independen (UNMUL) di IRJ RSUD I A Moeis Samarinda sebesar 73 %  

sedangkan standar SPM DEPKES 2011 lebih sama dengan 90 % 

Tabel 1. 

Data Kunjungan IRJ RSUD IA Moeis Tahun 2014-2016 
 

Tahun  2014 2015 2016 

Jumlah  pasien 

pertahun 

30801 47296 34949 

Rata-rata 

perbulan 

2567 3947 2912 

Rata-rata perhari 98 151 112 

          Sumber data profil RSUD I A Moeis 

 

Gambar 1. Grafik  Jumlah Kunjungan IRJ RSUD IA Moeis Tahun 
2014-2016 
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Tabel 2. Saran dan kritik yang diterima RSUD IA Moeis  

No Tahun Jumlah Sumber 

1 2014 65 Kotak saran 

2 2015 73 Kotak saran 

3 2016 256 
Kotak saran 

dan sms 

                   Sumber data Humas RSUD I.A Moeis Samarinda 

 

 

Gambar 2. Grafik jumlah saran dan kritik yang di terima  
RSUD IA Moeis tahun 2014-2016 

Survey yang ditemukan dirawat IRJ RSUD I A Moeis 

1. menunggu terlalu lama menunggu dokter 

2. antrian tidak teratur 

3. petugas masih belajar 

4. petugas kasar 

5.  pelayanan dibatasi kuota pasien 

6. Tidak ada ruang asi 

7. Wc kurang bersih dan bau tidak ada sabun 
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8. Dokter memeriksa seadanya 

9. Dokter kurang komunikasi 

10. Dokter diluar kota 

11.  Dll. 

Berdasarkan data diatas, kepuasan pelanggan masih dibawah 

standar, dan kritik dan saran dari costumer yang meningkat, hal ini 

mengindikasikan agar ada rumah sakit segera membuat inovasi 

merancang desain pelayanan yang lebih tepat agar kepuasan dan kualitas 

pelayanan lebih baik. 

B.   Kajian Masalah 

Rumah sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. oleh , rumah 

sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu  sesuai dengan 

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat (Magdalena,2013). 

Dalam industry kesehatan, rumah sakit  menghasilkan jenis 

pelayanan yang serupa, namun  dengan level kualitas pelayanan yang 

berbeda beda. Kualitas pelayanan baik secara teknis maupun fungsi 

merupakan bahan utama kunci kesuksesan organisasi jasa(Cheng Lim & 

Tang, 2000).  

RSUD I.A Moeis Samarinda menurut survei kepuasan pasien yang 

dilakukan oleh lembaga independen UNMUL tahun 2015 angka kepuasan 

pasien pada IRJ sebesar 73 % ini berada dibawa standar pelayanan yang 
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ditentukan DEPKES tahun 2011, untuk standar kepuasan pasien di IRJ > 

90%. 
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Berdasarkan beberapa substansi permasalahan yang diuraikan 

diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang  

”Aplikasi Quality Function Deployment, quality service untuk meningkatkan 

kualitas layanan layanan IRJ di RSUD INCHE ABDUL MOEIS Samarinda” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut 

diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu ; bagaimana 

suara pelanggan  dapat meningkatkan kepuasan dan mutu pelayanan di 

IRJ RSUD I.A Moeis samarinda dan faktor-faktor apa saja yang dapat  

meningkatkan kepuasan dan mutu pelayanan dilihat dari sisi pelanggan 

menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD)? 

1. Apakah yang menjadi kebutuhan pelanggan eksternal diIRJ 

RSUD I.A Moeis Samarinda berdasarkan dimensi SERVQUAL? 

2. Apakah yang menjadi kebutuhan pelanggan Internal di  IRJ 

RSUD I.A Moeis Samarinda ? 

3. Bagaimana perhitungan bobot untuk masing-masing respon 

teknikal di IRJ RSUD I A Moeis Samarinda ? 

4. Bagaimana  desain dan rencana mutu pelayanan di IRJ RSUD 

I.A Moeis Samarinda menggunakan metode Quality Function 

Deployment (QFD) ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum : 

Untuk merancang produk pelayanan Intaslasi Rawat Jalan Rumah 

Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda berdasarkan 

Suara Pelanggan (voice of customer) menggunakan metode Quality 

Function Deployment (QFD). 

b. Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal di IRJ Rumah 

Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda berdasarkan 

dimensi Mutu Servis Quality (Servqual) 

2. Mengidentifikasi karakteristik teknis aspek-aspek pelayanan di IRJ 

Rumah Sakit umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda 

Menurut Pelanggan Internal. 

3. Menganalisis hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan 

Aspek-aspek pelayanan IRJ Rumah Sakit Umum Daerah Inche 

Abdul Moeis Samarinda. 

4. Menghitung bobot untuk masing-masing aspek pelayanan IRJ 

Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda. 

5. Mengidentifikasi atribut yang perlu ditingkatkan guna mencapai 

pelayanan yang optimal di IRJ Rumah Sakit Daerah Inche Abdul 

Moeis Samarinda 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan keandalan layanan, 

meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan konsumen, 

memperpendek waktu tunggu, meningkatkan komunikasi antar customer 

internal dan eksternal, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan 

keuntungan RSUD I.A.Moeis Samarinda. 

1. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini berguna secara praktis bagi peneliti sebagai 

penerapan ilmu atau teori yang telah didapatkan 

sebelumnya yaitu tentang pentingnya desain pelayanan 

dalam memenuhi kepuasan pasien di IRJ RSUD I.A Moeis 

Samarinda 

b. Manfaat bagi organisasi rumah sakit 

Memberikan bahan masukan yang positif, juga sebagai 

evaluasi bagi IRJ dalam memberikan pelayanan pada 

pasien, apabila skill dan ketrampilan petugas masih kurang 

diharapkan untuk diikutkan pelatihan dll. 

c. Manfaat bagi penelitian lain 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literature untuk 

penelitian selanjutnya dengan kajian penelitian yang sama 

yaitu QFD. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Jasa Pelayanan 

1. Pengertian Jasa 

            Jasa mempunyai sifat yang unik , dimana jasa yang dibutuhkan 

oleh masing-masing orang berbeda-bedah. Jasa memiliki interaksi 

yang tinggi dengan pelanggan, karena itu seringkali sulit untuk 

distandarisasi dan dibuat seefisien mungkin seperti yang diinginkan. 

Menurut Render and Heizer (2005)jasa merupakan kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan barang tidak nyata. 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak 

berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik 

(Kotler, 1997) 

Jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas  dan bukan benda, 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang 

pada dasarnya bersifat intangible, konsumen terlibat secara aktif 

dalam prose produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu 

(Jasfar, 2005). 

Jasa mempunyai 4 karakteristik utama yang membedakannya 

dengan barang, yaituTjiptono and Fandy (2005): 
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1. Intangibility 

Jasa bersifat intangible (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, dicium atau di dengar sebelum di beli atau di 

konsumsi. Untuk mengurangi keraguan konsumen jasa, maka 

konsumen dapat mengamati tanda maupun keterangan mengenai 

kualitas jasa tadi Dengan demikian tugas pemberi jasa adalah 

mengelolah keterangan atau informasi untuk mewujudkan produk 

yang tidak berwujud. 

2. Inseparability 

Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersama sama (tidak terpisakan). Interaksi 

antara penyedia jasa dengan pelangan mempunyai hasil dari jasa 

tersebut karena itu efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

merupakan yang pokok. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat berubah ubah karena merupakan non 

standardized output artinya banyaknya variasi bentuk kualitas dan 

jenis jasa tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan 

4. Pherishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika 

permintaan selalu ada dan mantap. Bila permintaan berubah ubah 
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naik dan turun, maka masalah yang sulit akan muncul berkaitan 

dengan kapasitas menggangu dan konsumen tidak terlayani. 

2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan  berasal dari dua suku kata, yaitu kualitas 

dan pelayanan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kualitas(2005) 

dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu ;kadar, derajat 

atau taraf; dan mutu. Pelayanan menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (2005) diartikan sebagai perihal atau cara melayani; usaha 

untuk melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan; 

kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang 

maupun layanan namun pendefinisian kualitas pelayanan tidak hanya 

dengan menggabungkan pengertian dua kalimat tersebut, melainkan 

juga perlu memperhatikan pendapat beberapa pihak mengenai kualitas 

pelayanan. 

Parasuraman et al. (1985) mendefinisikan kualitas pelayanan 

sebagai ukuran perbandingan atau selisih antara harapan masyarakat 

dengan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terjadi 

manakala ekspektasi  dari masyarakat terhadap pelayanan lebih besar 

dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya dari pelayanan. 

Sebaiknya kepuasan masyarakat terjadi manakala ekspektasi dari 

masyarakat lebih kecil dibandingkan  dengan kinerja sesungguhnya 

dari pelayanan. 
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Gilpin, Stewart, Hunt, and Broom (1990) mendefinisikan kualitas 

pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Berdasarkan 

definisi tersebut, kualitas pelayanan dapat diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan masyarakat. Dengan 

demikian ada dua factor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu 

pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dipersepsikan. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai selisih atau perbandingan antara 

persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya 

dibandingkan dengan harapan terhadap pelayanan itu sendiri. 

Perbandingan tersebut menghasilkan dua hal pertama, jika persepsi 

masyarakat lebih kecil dari harapannya maka akan menghasilkan 

kepuasan yang berarti kualitas dinilai baik. 

Kualitas pelayanan akan memberikan beberapa manfaat yang 

akan diperoleh organisasi. Tjiptono and Fandy (2005) menyatakan  

beberapa manfaat tersebut diantaranya : 

1. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong pada kepuasan. 

Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus bagi para 

masyarakat untuk menjalin ikatan emosional yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dalam organisasi.Ikatan 

emosional seperti ini memungkinkan organisasi-organisasi untuk 
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memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik 

masyarakat. Pada gilirannya organisasi dapat meningkatkan 

kepuasan masyarakat, dimana organisasi memaksimalkan 

pengalaman masyarakat yang menyenangkan dan meminimumkan 

atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. Selanjutnya kepuasan masyarakat berkontribusi 

pada terciptanya rintangan beralih, biaya beralih dan loyalitas 

masyarakat. 

2. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong pada peningkatan 

pangsa pasar organisasi. Organisasi juga dapat meningkatkan 

pangsa pasar melalui peningkatan kualitas yang bersifat costumer-

driven. Costumer value merupakan kombinasi dari manfaat dan 

pengorbanan terjadi apabila masyarakat menggunakan suatu 

barang atau pelayanan guna memenuhi kebutuhan tertentu. 

3. kualitas pelayanan juga dapat mengurangi biaya. Crosby (1979) 

menyatakan “quality is free”. Biaya untuk mewujudkan produk 

berkualitas jauh lebih kecil di bandingkan biaya yang ditimbulkan 

apabila organisasi gagal memenuhi standar kualitas. 

Kualitas merupakan isu yang dominan pada kebanyakan 

perusahaan termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan. Kualitas 

adalah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan (Arasli, Mehtap-Smadi, & Turan Katircioglu, 

2005) 
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 Menurut Motwani, Sower, and Brashier (1996), kualitas produk 

adalah kecocokan pengguna produk (fitness for use) untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan itu 

didasarkan atas lima ciri utama berikut. 

a. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. 

b. Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

c. Waktu, yaitu kehandalan. 

d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

e. Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. 

 Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran 

relative kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas 

desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian adalh suatu 

ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau 

spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan(F. Tjiptono & Diana, 2003). 

 Goetsch and Davis (1997) mendefinisikan kualitas sebagai 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan.Sedangkan Kottler (1997) mendefinisikan kualitas sebagai 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Definisi ini menekankan 

pada focus pelanggan. 

 Kualitas dapat juga diartikan sebagai totalitas dari karakter 

suatu produk (barang atau jasa) yang menunjang kemampuannya 
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untuk memenuhi kebutuhan yang spesifikasikan. Kualitas sering kali 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau 

sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan (Gaspersz, 2002) 

 Beberapa definisi umum tentang kualitas dikemukakan guru 

kualitas, antara lain adalah pendapat F. Tjiptono and Diana (2003) 

yang mendefiniskan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian 

(Fitness for use), yang mengandung pengertian bahwa suatu produk 

atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para 

pemakainya. Juran memperkenalkan The Juran Trilogy yang terdiri 

dari (F. Tjiptono & Diana, 2003) 

1. Perencanaan Kualitas 

Perencanaan kualitas meliputi pengembangan produk, system dan 

proses yang dibutuhkan untuk memenuhi atau melampaui harapan 

konsumen.  

Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk itu adalah : 

a. Menentukan siapa yang menjadi pelanggan 

b. Mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan 

c. Mengembangkan produk dengan keistimewaan yang dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

d. Mengembangkan system dan proses yang memungkinkan 

organisasi untuk menghasilkan keistimewaan tersebut 

e. Menyebarkan rencana pada level operasional  
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2. Pengendalian Kualitas  

Pengendalian kualitas meliputi langkah-langkah berikut : 

a. Menilai kinerja actual kualitas 

b. Membandingkan kinerja dengan tujuan 

c. Bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan 

3. Perbaikan Kualitas 

Perbaikan kualitas harus dilakukan secara on-going dan terus 

menerus. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : 

a. Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan kualitas 

b. Mengidentifikasi bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan 

dan melakukan proyek perbaikan. 

c. Membentuk suatu tim proyek yang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan setiap proyek perbaikan 

d. Memberikan tim-tim tersebut apa yang mereka butuhkan agara 

dapat mendiagnosis masalah guna menemukan solusi, dan 

melakukan pengendalian yang akan mempertahankan 

keuntungan yang diperoleh . 

Juran juga mengemukakan bahwa terdapat 3 (Tiga) langkah 

dasar yang harus diambil perusahaan bila mereka ingin mencapai 

kualitas tingkat dunia yang dikenal dengan Juran’s Three Steps to 

Progress (Tjiptono dan Diana, 2003) yaitu: 
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1. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang 

dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak 

2. Mengadakan program pelatihan secara luas 

3. Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat 

manajemen yang tinggi. 

Parasuraman et al. (1985) berhasil mengidentifikasi lima 

kelompok karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam 

mengevaluasi kualitas jasa, yaitu (Tjiptono dan Diana, 2003) : 

Model pengukuran kualitas pelayanan yang popular hingga saat ini 

adalah Servqual yang merupakan singkatan dari sevice Quality. 

Gasperz (2012) menyatakan bahwa Servqual merupakan model 

pengukuran kesenjangan (GAP) kualitas layanan yang 

diperkenalkan oleh zeithaml, Parasuraman, dan Berry pada tahun 

1985.model ini merumuskan kepuasan masyarakat dengan dengan 

pendekatan diskonfirmasi (oliver,1((7) dalam Tjiptono,@007) model 

Servqual membandingkan antara persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan lebih rendah dari harapan maka kualitas pelayanan akan 

lebih baik dan sebaliknya (tjiptono, 2007) 

1. Bukti langsung (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. Merupakan dimensi   yang 

dilihat dari tampilan fisik yang diberikan organisasi kepada 

masyarakat. Pelayanan yang  baik  merupakan pelayanan 

memiliki dimensi fisik yang baik pula. Menurut Tjiptono (2007) 
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dimensi Tangible dapat diukur dari atribut peralatan yang 

modern, vasilitas yang memiliki daya tarik visual, petugas yang 

berpenamilan rapi  dan professional, dan materi  yang berkaitan 

dengan pelayanan yang berdaya tari visual. 

2. Kehandalan (Reliability) yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.  

Merupakan dimensi  yang melihat keandalan dari pelayanan 

yang diberikan  oleh organisasi  dalam bentuk kecepatan dan 

keakuratan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 

realible. Pelayanan yang realibel dapat diartikan sebagai 

pelayanan yang mampu menyelenggarakan pelayanan secara 

cepat dan akurat(Rusli, 2013), Menurut Tjiptono (2007) dimensi 

Reability dapat diukur dari atribut bagaimana  organisasi 

menyelengarakan pelayanan penyediaan jasa sesuai dengan 

yang dijanjikan, dapat diandalkan dalam menangani masalah 

pelayanan dari masyarakat, menyampaikan pelayanan secara 

benar semenjak pertama kali, menyampaikan jasa sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan, dan menyimpan catatan/ 

dokumen tanpa kesalahan,Ini juga berkaitan dengan 

kemampuan pemberi pelayanan untuk memberikan layanan 

yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan pelayanannya sesuai dengan waktu 

yang disepakati. (Tjiptono & Chandra, 2004). Disamping itu 
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untuk mengukur kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan yang tepat dan dapat diandalkan(Rangkuti, 2002). 

Ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan serta 

bersikap ramah dan selalu siap menolong. Kehandalan 

berhubungan dengan tingkat kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam menyelenggarakan dan 

memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Tingkat 

kemampuan dan keterampilan yang kurang dari tenaga 

kesehatan tentunya akan memberikan pelayanan yang kurang 

memenuhi kepuasan pasien sebagai standar penilaian terhadap 

mutu pelayanan. 

3. Daya tanggap (Responsiveness),berkenan dengan kesediaan 

dan kemampuan petugas untuk membantu pasien dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan 

pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan 

pelayanan secara cepat. Dimensi yang menggambarkan daya 

tanggap para petugas organisasi penyelenggara pelayanan 

dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang responsive. Pelayanan yang responsive 

merupakan pelayanan yang memiliki daya tanggap yang tinggi 

dari petugas organisasi penyelenggara pelayanan. Menurut 

Tjipto (2007) dimensi responsiveness dapat diukur dari atribut 

bagaimana organisasi penyelenggara pelayanan 
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menginformasikan masyarakat tentang kepastian waktu 

penyampaian pelayanan, bagai mana pelayanan dilakukan 

secara segera/cepat bagi masyarakat, bagaimana kesediaan 

organisasi pelayanan bersedia membantu masyarakat, dan 

kesiapan organisasi penyelenggara pelayanan  pelayanan 

penyelenggara pelayanan untuk merespon permintaan 

masyarakat.  Dalam hal ini petugas cepat tanggap terhadap 

masalah yang timbul dari keluhan yang disampaikan oleh 

pasien. 

4. Jaminan ( Assurance), Merupakan  dimensi  jaminan terhadap 

pengetahuan, kesopanan, kemampuan, dan sifat petugas yang 

dapat dipercaya masyarakat. Pelayanan yang baik merupakan 

pelayanan yang mampu memberikan jaminan kepada 

masyarakat akan pengetahuan, kesopanan, kemampuan, dan 

sifat petugas yang dapat dipercaya masyarakat. Menurut 

Tjiptono (2007)  dimensiasurancess dapat diukur dari atribut  

petugas yang dapat menumbukan  rasa percaya masyarakat, 

petugas membuat masyarakat merasa aman sewaktu 

melakukan transaksi pelayanan, petugas secara konsisten 

bersikap sopan, dan petugas mampu menjawab pertanyaan 

masyarakat.berkenan dengan kesediaan dan kemampuan 

petugas  untuk membantu pasien dan merespon permintaan 
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mereka, serta menginformasikan kapan pelayanan akan 

diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara baik.  

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan 

para pelanggan, merupakan dimensi yang mencakup  

hubungan komunikasi, kerjasama, perhatian dan pemahaman 

kebutuhan masyarakat . Menurut Tjiptono (2007) dimensiempati 

bisa diukur dari atribut perhatian individual yang diberikan 

kepada masyarakat, petugas pelayanan yang memperlakukan 

masyarakat  secara penuh perhatian, kesunguhan untuk 

mengutamakan kepentingan kepentingan masyarakat, petugas 

yang memahami kebutuhan masyarakat. Waktu pelayan yang 

nyaman. Ini juga berarti petugas memahami masalah pasien 

dan bertindak demi kepentingan pasien, serta memberikan 

perhatian personal kepada pasien dan memiliki jam pelayanan 

yang nyaman. 

Aplikasi QFD dalam penilaian Kualitas Pelayanan IRJ 

Rumah sakit. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 44 tahun 

2009 tentang rumah sakit menjelaskan bahwa rumah sakit 

merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
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Pelayanan kesehatan yang paripurna adalah pelayanan kesehatan 

yang meliputi, promotif, preventive, kuratif, dan rehabilitative. 

Pasien  adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah 

sakit. 

 Selanjutnya pada pasal 2 UU No  44/2009, Menjelaskan 

rumah sakit diselenggarakan berasaskan pancasila dan didasarkan 

kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, 

keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, 

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi 

sosial. 

 Pada pasal 4 UU No 44/2009, rumah sakit mempunyai tugas 

untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna. Dan pasal 5 dijelaskan dan untuk menjalankan fungsi 

dan tugas yang dimaksud, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan  melalui 

pelayanan  kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai kebutuhan medis. 
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c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan.  

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

IRJ merupakan unsur pelayanan yang penting karena 

berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat merupakan 

tempat menjalankan amanah pelayannan  dengan nilai-nilai yang 

diamanakan oleh peraturan dan perundang-undangan. Untuk itu 

sebaiknya IRJ memperhatikan kualitas pelayanan, agar masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan kepuasan mencapai  lebih 90 % sesuai standar  DEPKES 2011 

 

                                           B. Total Quality Management 

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkunganya (Tjiptono dan Diana, 2003). 

Sementara Santoso dalam (Yamit, 2004) memberi definisi Total Quality 

Managementadalah system manajemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasaan pelanggan 

dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 
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Kit Sadgrove (Yamit, 2004) mendefinisikan Total Quality 

Management sebagai system manajemen yang berorientasi pada 

kepuasaan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan sekali benar 

(right first time), melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi 

karyawan. Sedangkan (Besterfiled, 2003) mendefinisikan Total Quality 

Management sebagai sebuah filosofi dan prinsip yang menunjukkan 

landasan dari perbaikan yang berkelanjutan dalam organisasi. 

Menurut Tjiptono dan Diana (2003) terdapat empat prinsip 

utama dalam Total Quality Managemen, yaitu : 

1. Kepuasaan pelanggan 

Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai 

(Value) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin 

besar pula kepuasaanpelangan.Pelanggan itu sendiri meliputi 

pelanggan internal dan eksternal. 

2. Respek terhadap setiap orang 

Karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kreativitas tersendiri yang unik.Dengan demikian karyawan 

merupakan suatu sumber daya organisasi yang bernilai. Oleh 

karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik 

dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim 

pengambil keputusan. 
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3. Manajemen berdasarkan fakta  

Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar 

perasaan.Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini yaitu 

pertama, prioritasasi (Priotization) yakni suatu konsep bahwa 

perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat 

bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh 

karena itu dengan menggunakan data maka manajemen dan 

timdalam organisasi dapat memfokukan usahanya pada situasi 

tertentu yang vital. Konsep kedua, variasi (Variation) atau 

variabilitas kinerja manusia.Data statistic memberikan gambaran 

mengenai variabilitas yang meruakan bagian yang wajar dari setiap 

system organisasi.Dengan demikian manajemen dapat 

memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang 

dilakukan. 

4. Perbaikan berkesinambungan 

Setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis 

dalam melaksnakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang 

berlaku disini adalah siklus PDCA (Plan-do-check-act), yang terdiri 

atas langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, 

pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana dan tindakan korektif atas 

hasil yang diperoleh. 

Total Quality Management merujuk kepada penekanan 

kualitas meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari 
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pemasok sampai konsumen. Total Quality Management 

menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan 

yang berkesinambungan bagi perusahaan untuk mencapai 

keunggulan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi 

konsumen (Heizer dan Render, 2005). 

Menurut Heizer dan Render (2005) terdapat 6 (enam) 

konsep Total Quality Management yang efektif yaitu : 

1. Perbaikan terus-menerus  

Total Quality Management membutuhkan perbaikan yang terus-

menerus yang tidak pernah berhenti yang meliputi orang, 

peralatan, pemasok, bahan dan prosedur.Dasar filosofi ini 

adalah bahwa setiap aspek operasi dapat diperbaiki. Tujuan 

akhirnya adalah kesempurnaan, yang tidak akan pernah dicapai 

tetapi selalu dicari. 

2. Pemberdayaan Karyawan  

Pemberdayaan karyawan berarti meluaskan pekerjaan 

karyawan sehingga tanggung jawab dan wewenangan 

tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah 

dalam organisasi.  

3. Benchmarking  

Benchmarkingmerupakan pemilihan standar kinerja yang 

mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. 
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4. Just In Time  

System Just In Time di desain untuk memproduksi dan 

mengantarkan barang saat mereka dibutuhkan 

5. Konsep Taguchi  

Genichi Taguchi memiliki tiga konsep yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas produk dan proses yaitu : 

a. Quality Robustness (Ketangguhana kualitas) 

Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dibuat 

secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

terlepas dari kondisi yang kurang baik dalam proses 

produksinya 

b. Quality Loss Function 

Quality loss function merupakan sebuah fungsi matematis 

yang mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan 

kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini 

meningkat sejalan dengan kualitas produk yang menjauh 

dari keinginan konsumen. 

c. Target-Oriented Quality(kualitas berorientasi target) 

Kualitas berorientasi target merupakan seuah filosofi 

perbaikan terus l menerus untuk menjadikan produk sesuai 

dengan target 

6. Pengetahuan mengenai peralatan 

Untuk memberdayakan karyawan dan menerapkan Total 

Quality Management sebagai suatu usaha yang berlanjut, setiap 
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orang dalam organisasi harus dilatih tekhnik-tekhnikTotal 

Quality Management. Alat bantu Total Quality Management 

antara lain : House Of Quality, Check Sheet, Diagram Sebar, 

Diagram Sebab-Akibat (Fishbone Diagram), Diagram Pareto, 

Diagram Proses, Histogram dan Statistical Process Control.  

Dari sudut pandang Total Quality Management, konsumen 

merupakan penilai akhir terhadap kualitas yang diberikan 

perusahaan atau organisasi. Konsep Total Quality Management 

memiliki orientasi pelanggan, bukan orientasi terhadap produk serta 

memiliki pemikiran jangka panjang.  

Total Quality Management memusatkan perhatian pada mutu 

dan perbaikan terus-menerus demi tercapainya kepuasaan 

konsumen. Sejauh sebuah organisasi mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen dalam hal mutu, maka hal itu menjadi 

keunggulan kompetitif perusahaan atau organisasi dan dapat 

menciptakan konsumen menjadi konsumen dengan loyalitas yang 

tinggi, selain itu perbaikan terus menerus dalam mutu dan keandalan 

jasa-jasa atau produk-produk sebuah organisasi dapat menghasilkan 

suatu keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing. 

 

                                             C. Total Quality Service 

Total Quality Service dapat didefinisikan sebagai system 

manajemen strategic dan interatif yang melibatkan semua manajemen 

dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan 
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kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-

proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggan (Stamatis dalam Tjiptono, 

1997).Total Quality Service adalah kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada orang yang 

berkepentingan dengan pelayanan yang berkualitas kepada orang 

yang berkepentingan dengan pelayanan (Stakeholders), yaitu  

pelanggan, pegawai dan pemilik (Yamit, 2004). 

 Berikut ini adalah gambar yang menggambarkan Sistem Total 

Quality Service: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sistem Quality Service 
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Keterangan : 

1. Strategi  

Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik 

mengenai posisi dan sasaran organisasi dalam hal layanan 

pelanggan  

2. System  

Program, prosedur dan sumber daya organisasi yang dirancang 

untuk mendorong, menyampaikan dan menilai jasa layanan 

yang nyaman dan berkualitas bagi pelanggan 

3. Sumber daya manusia 

Karyawan di semua posisi yang memiliki kapasitas dan hasrat 

untuk responsive terhadap kebutuhan pelanggan   

4. Pelanggan  

Tujuan akhir dari pelaksanaan Total Quality Service adalah 

mewujudkan kepuasaan pelanggan (focus pada pelanggan), 

memberikan tanggung jawab kepada setiap orang dan 

melakukan perbaikan berkesinambungan 

Total Quality Service memfokuskan pada lima hal pokok 

(Tjiptono, 1997) yaitu : 

a. Focus pada pelanggan (Customer Focus) 

Dalam Total Quality Service pengindentifikasian pelanggan 

merupakan prioritas utama, kemudian dilanjutkan dengan 

pengidentifikasiaan kebutuhan, keinginan dan harapan mereka. 
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Kemudian perlu dirancang sistem yang bias memberikan jasa 

tertentu yang memenuhi tuntutan tersebut. 

b. Keterlibatan total (Total Involvement)  

Keterlibatan total mengandung arti komitmen total. Manajemen 

harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua 

karyawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bias 

memberikan inspirasi positif bagi organisasi yang dipimpinnya 

lewat partisipasi aktif dan tindakan nyata. Manajemen juga 

harus mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang 

penyempurnaan proses kerja kepada mereka yang secara 

actual melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. Untuk itu 

perlu menciptakan iklim yang kondusif dan mendukung tim kerja 

multidisipliner dan lintas fungsional agar dapat berperan aktif 

dalam merancang dan memperbaiki produk, jasa, proses, 

sistem dan lingkungan perusahaan. 

c. Pengukuran  

Menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi jasa untuk menyusun 

ukuran-ukuran dasar baik internal maupun eksternal bagi 

organisasi dan konsumen. Unsur-unsur yang terdapat pada 

sistem pengukuran terdiri atas : 

1. Menyusun ukuran proses dan hasil 

2. Mengidentifikasi output dari proses-proses kerja kritis dan 

mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan pelanggan 
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3. Mengkoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja. 

d. Dukungan sistematis  

Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses 

kualitas antara lain dengan cara membangun infrastruktur 

kualitas yang dikaitkan dengan struktur manajemen internal 

serta dengan menghubungkan kualitas dengan sistem 

manajemen yang diterapkan, seperti perencanaan strategi, 

komunikasi, penghargaan dan promosi karyawan dan 

sebagainya  

e. Perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement) 

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan, setiap orang dalam 

organisasi bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, 

memandang semua pekerjaan sebagai suatu proses, 

mengurangi waktu siklus, mengantisipasi perubahan, kebutuhan 

pelanggan dan mau menerima umpan balik tanpa rasa takut 

dan khawatir. 

 

                                       D. Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment adalah sebuah metodologi dalam 

proses perancangan dan pengembangan produk yang mampu 

mengintegrasikan Voice Of Customer ke dalam proses 

perancangannya 

Quality Function Deployment didefinisikan sebagai metodologi 

terstruktur yang digunakan dalam proses perancangan dan 
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pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas 

produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kosumen 

(Cohen, 1955). 

Definisi Quality Function Deployment menurut Render dan 

Heizer (2005) adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan 

(what) dan menerjemahkan menjadi atribut (how) agar setiap area 

fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. 

Uselac (dalam Goetsch dan Davis, 1997) mengatakan bahwa 

Quality Function Deployment merupakan praktik untuk merancang 

suatu proses sebagai tanggapan terhadap konsumen. Quality Function 

Deployment menerjemahkan apa yang menjadi keinginan konsumen 

ke dalam apa yang dihasilkan organisasi. Ini memungkinkan organisasi 

untuk membuat prioritas dari kebutuhan konsumen, menemukan 

tanggapan inovatif untuk tiap-tiap kebutuhan tersebut, dan 

meningkatkan proses untuk memaksimalkan efektivitas. 

Sindelar et al. (2003) mendefinisikan Quality Function 

Deployment adalah suatu alat perencanaan yang digunakan untuk 

memenuhi harapan pelanggan. Quality Function Deployment 

merupakan suatu pendekatan pada desain produk, pengembangan, 

produksi dan evaluasi yang mendalam dari sebuah produk. 

Quality Function Deployment dikembangkan untuk menjamin 

bahwa produk yang memasuki tahap produksi benar-benar akan dapat 
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memuaskan kebutuhan para pelanggan dengan jalan membentuk 

tingkat kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimum pada 

setiap tahap pengembangan produk ( Giorgio dalam Goetsch dan 

Davis, 1997). 

Focus utama Quality Function Deployment yaitu pelibatan 

konsumen pada proses pengembangan produk atau jasa sedini 

mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa pelanggan tidak 

akan puas dengan suatu produk, meskipun suatu produk yang telah 

dihasilkan dengan sempurna, bila mereka memang tidak 

menginginkan atau membutuhkannya (Tjiptono dan Diana, 2003) 

Penerapan Quality Function Deployment mempunyai manfaat 

yang besar bagi perusahaan. Manfaat utama yang diperoleh dari 

penerapan Quality Function Deployment yaitu (Tjiptono dan Diana, 

2003) : 

1. Focus pada pelanggan   

Quality Function Deployment memerlukan pengumpulan masukan 

dan umpan balik dari pelanggan. Informasi tersebut kemudian 

diterjemahkan kedalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang 

spesifik  

2. Efisiensi waktu  

Quality Function Deployment dapat mengurangi waktu 

pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan 

pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasi dengan jelas  
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3. Orientasi kerja sama tim 

Quality Function Deployment merupakan pendekatan kerja sama 

tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan pada consensus 

dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Oleh 

karena setiap tindakan yang perlu dilakukan diidentifikasi sebagai 

bagian dari proses tersebut sehingga pada gilirannya hal ini 

mendorong kerjasama tim yang lebih kokoh. 

4. Orientasi pada dokumentasi 

Quality Function Deployment menghasilkan dokumen komprehensif 

mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses 

yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. 

Dokumen ini berubah secara konstan setiap kali ada informasi baru 

yang dipelajari dan informasi lama yang dibuang. Informasi yang 

up-to-date  mengenai persyaratan pelanggan dan proses internal, 

sangat berguna bila terjadi turnover. 

Quality Function Deployment menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Quality 

Function Deployment memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan 

kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap 

kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga tercapai efektifitas 

maksimum. Quality Function Deployment juga merupakan praktik 

menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk 

melampaui harapan pelanggan.  
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Quality Function Deployment menggunakan matrix berbentuk 

rumah yang sering disebut dengan House Of Quality, yang digunakan 

untuk mendiskripsikan keinginan konsumen.  

Terdapat beberapa alat yang biasa digunakan dalam 

melaksanakan proses Quality Function Deployment. Menurut Tjiptono 

dan Diana (2003), alat spesifik yang sering digunakan dalam analisis 

Quality Function Deployment terdiri dari 4 macam yaitu : 

a. Diagram Afinitas 

Diagram Afinitas merupakan suatu metode brainstorming yang 

digunakan untuk mendorong pemikiran kreatif. Alat ini sangat 

bermanfaat dalam membantu mengatasi segala rintangan yang 

timbul karena kegagalan masa lalu 

b. Interrelationship Digraph  

Diagram Afinitas mengidentifikasi isu dan ide yang berkaitan 

dengan sasaran atau masalah yang spesifik. Dalam diagram 

tersebut proses kreatif tercatat dengan baik. Interrelationship 

Digraph digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat 

antara berbagai ide yang tercatat dalam diagram afinitas 

c. Tree Diagram  

Diagram afinitas dan  Interrelationship Digraph  mengidentifikasi isu-

isu atau masalah-masalah dan interaksinya. Tree diagram 

menggambarkan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan agar dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi. 
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d. Diagram Matriks  

Diagram ini merupakan alat yang bermanfaat dalam 

mengidentifikasi dan menggambarkan secara grafis hubungan 

antara tanggung jawab, tugas, fungsi dan lain-lain.Diagram matriks 

sering digunakan untuk menyebarluaskan persyaratan kualitas ke 

dalam ciri khas rekayasa dan kemudiian ke dalam persyaratan 

produksi. 

 Menurut Yang (2008), QFD merupakan alat perencanaan yang 

dapat digunakan  untuk menerjemekan kebutuhan dan harapan 

pelanggan kedalam tindakan desain yang sesuai, yaitu dengan 

menekankan pencegahan masalah dan menempatkan penekanan 

pada pencapaian hasil kepuasan pelanggan, mengurangi waktu 

siklus desain, mengoptimalkan alokasi sumberdaya, dan 

memastikan bahwa perubahan minimum diperlukan. 

Cudney (2011) mengatakan Servqual dapat digunakan pada 

rumah kualitas untuk mengevaluasi layanan organisasi berdasarkan 

keinginan pelangan. Seperti dicatat parasuraman (1990), dimensi 

Servqual dapat dimodifikasi berdasarkan persyaratan dan 

kebutuhan suatu organisasi. Hal ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis keinginan konsumen dan dengan 

demikian membentuk tahap pertama dalam pembangunan sebuah 

House of Quality. 
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Hubungan dari integrasi antara kedua metode tersebut yaitu 

dengan manfaat gap persepsi dan harapan dari konsumen hasil 

pengukuran  Servqual menjadi level of Important pad house of 

quality di QFD.niai gap 

 

                                                    E. House Of Quality  

Analogi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan 

struktur Quality Function Deployment adalah suatu matriks yang 

berbentuk rumah yang disebut House Of Quality. Render dan Heizer 

(2005) mendefinisikan House Of Quality sebagai suatu tekhnik untuk 

mendefinisikan hubungan antara keinginan konsumen ke dalam 

atribut-atribut barang dan jasa. House Of Quality terdiri dari 6 bagian 

yaitu ( Besterfield, 2003) 

1. Customer Requirement/Voice of customer :  berisikan berbagai 

macam persyaratan dari konsumen tentang produk seperti apa 

yang diinginkan  

2. Technical Description/Voice Of The Company : berisikan berbgai 

macam penjelasan tekhnis yang diberikan perusahaan untuk 

menanggapi persyaratan konsumen 

3. Prioritized Customer Requirement :komponen ini meliputi 

preferensi pelanggan terhadap produk perusahaan lain, tingkat 

kepentingan pelanggan, target value dan sales point. 

4. Interrelationship between technical description :menunjukkan 

adanya sinergi diantara penjelasan teknis.  
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5. Relationship between Requirement and description : menunjukkan 

hubungan antara penjelasan teknis dengan persyaratan konsumen 

6. Prioritized Technical Requirement :fondasi dasar rumah mencakup 

tingkat kesulitan teknis dari masing-masing penjelasan teknis dan 

target value yang ingin dicapai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5 House Of Quality 

( Render & Heizer  2005)                                                                                  

Tahap-tahap analisa QFD dalam membuat House Of Quality :  
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dalam produk/jasa yang ditawarkan. Data-data tersebut diperoleh 

melalui survey, ataupun dengan menggunakan studi literatur maupun 

dengan diskusi kelompok dengan pihak-pihak yang memahami akan 

suara pelanggan(Desiawan, 2010)  

2) Menentukan bobot / tingkat kepentingan masing-masing persyaratan 

pelanggan 

3) Menentukan Pembanding Pesaing (Competitive Benchmarking)  

Yaitu menentukan perbedaan skor pelayanan dengan pesaing yang 

setaraf. menjelaskan bahwa matriks QFD dapat diperluas melalui 

penilaian posisi pesaing menurut pendapat pelanggan. Matriks 

pembanding ini dapat membantu pengambilan keputusan memahami 

kondisi pasar dan persaingan dengan baik.  

4)  Identifikasi respon teknikal (technical requirement) yang diperlukan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan 

 Respon teknikal merupakan karakteristik desain yang menjelaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan yang diekspresikan dalam bahasa 

desainer dan teknik. Pada intinya respon teknikal adalah “HOWs” 

dimana perusahaan akan menanggapi “WHATs”-atribut keinginan 

pelanggan (Hanafie 2011). Respon teknikal sangat penting dalam 

analisa QFD karena para ahli mempertimbangkan persyaratan ini 

ketika mencoba untuk memenuhi keinginan pelanggan (Kurtay,2005 

dalam Akdag 2013). Untuk menentukan persyaratan ini maka para ahli 

dari berbagai departemen harus bekerja bersama (Akdag 2013). 
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5)  Menentukan hubungan (relationship) antara respon teknikal (technical 

requirement) dengan keinginan pelanggan (customer requirement). 

Hubungan ini ditentukan oleh tim QFD sendiri karena aspek-aspek 

yang dinilai tidak dapat dimengerti oleh orang awam (Desiawan 2010). 

Perlu diingat bahwa penentuan pemberian rating pada tahap ini adalah 

titik yang krusial dalam analisa QFD (Akdag 2013).  

Dengan gambaran pelanggan, perusahaan dapat mulai merumuskan 

strategi untuk meningkatkan produk mereka. Dalam melakukan hal ini, 

kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berbobot terhadap prioritas 

pelanggan untuk menentukan aspek apa perlu diubah untuk 

melampaui pesaing, apa aspek yang perlu diubah untuk menyamai 

kompetisi, dan aspek apa yang akan dibiarkan tidak berubah. Ini 

merupakan kombinasi optimal yang diinginkan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan(Do et al., 2013) 

6)  Menentukan target yang akan dicapai 

Pada tahap ini perusahaan akan mencoba menentukan target dari 

respon teknis pada bagian bawah relationship matrix. Target ini 

ditentukan berdasarkan pada skala nilai yang sama dengan evaluasi 

respon teknis atau dapat pula berupa keterangan tindakan yang akan 

diambil (Hanafie 2011). 

QFD membantu organisasi untuk mengidentifikasi bidang teknis dan 

untuk mengembangkan daerah-daerah dimana mereka dapat 

mencapai kepuasan pelanggan yang paling efektif biayanya. 
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Organisasi kemudian dapat memeriksa konteks pelanggan untuk 

masalah penggunaan yang harus dipertanggungjawabkan, dan 

spesifikasi target yang ditetapkan desain untuk karakteristik kualitas. 

Minimal targetnya adalah standar kinerja saat ini harus dipertahankan 

(Ganna 2013). 

7)  Menentukan tingkat kesulitan teknis. 

Pada tahap ini perusahaan mencoba menentukan tingkat kesulitan  

teknis dari tiap respon teknikal (technical requirement). 

8)  Menghitung nilai bobot / tingkat kepentingan  respon teknikal  

 Penilaian bobot masing-masing respon teknikal (technical 

requirement), dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh tingkat 

keterhubungan antar respon teknikal yang memenuhi persyaratan 

pelanggan (customer requirement), dikalikan dengan bobot masing-

masing persyaratan pelanggan (customer requirement) (Akdag 2013) .  

 Bobot respon teknikal merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

respon teknikal yang perlu mendapat perhatian atau diprioritaskan 

dalam hubungannya dengan pemenuhan keinginan pelanggan. 

Prioritas tersebut tergantung dari kepentingan absolut dan kepentingan 

relatif. Kepentingan absolut merupakan suatu indikasi yang 

menunjukkan keinginan pelanggan yang paling utama, yang harus 

segera dipenuhi oleh perusahaan dalam hubungannya dengan respon 

teknikal. Sedangkan kepentingan relatif merupakan angka dalam 

persen kumulatif (Hanafie 2011). 
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9. Penentuan arah pengembangan (Direction of Improvement) 

Arah pengembangan merupakan arah perubahan yang harus 

dilakukan perusahaan terhadap respon teknikal untuk dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan (Hanafie 2011). Simbol-simbol 

yang digunakan pada ruang arah pengembangan adalah : 

(     ) : Maksimalkan, simbol ini diberikan pada respon teknikal yang 

akan meningkatkan kepuasan pelanggan apabila lebih 

dimaksimalkan. 

(      )  : Meminimalkan, simbol ini diberikan pada respon teknikal 

yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan apabila lebih 

diminimalkan.     

( x ) : Target, simbol ini diberikan pada respon teknikal yang akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan apabila terdapat target 

(jangkauan nilai) tertentu.    

10 ) Menentukan Korelasi teknikal (Correlation matrix). 

Korelasi teknikal (technical correlation) merupakan hubungan saling 

keterkaitan antar masing-masing respon teknikal (Desiawan 2010).  

Kinerja langkah-langkah dalam desain yang ada sering bertentangan 

satu sama lain. Matriks korelasi teknis, yang lebih sering disebut 

sebagai “atap”, digunakan untuk membantu dalam mengembangkan 

hubungan antara respon teknikal dan mengidentifikasi dimana unit-unit 

harus bekerja sama jika tidak mereka akan berada dalam konflik 

desain (Ganna 2013).  
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Hubungan pada korelasi teknikal tersebut adalah : 

a. Hubungan positif kuat 

Merupakan hubungan dimana bila salah satu item respon teknikal 

mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan berdampak 

kuat pada peningkatan atau penurunan item yang terkait. 

Hubungan ini merupakan hubungan yang searah, yaitu apabila 

salah satu item mengalami peningkatan maka item lain yang terkait 

akan mengalami peningkatan juga. 

b. Hubungan positif 

Merupakan hubungan searah dimana bila salah satu item respon 

teknikal mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan 

menyebabkan peningkatan atau penurunan pada item lain yang 

terkait. 

c. Hubungan negatif 

Merupakan hubungan berlawanan arah, yaitu bila salah satu item 

respon teknikal mengalami peningkatan maka akan menyebabkan 

penurunan pada item lain yang terkait. 

d. Hubungan negatif kuat 

Merupakan hubungan berlawanan arah yang kuat, yaitu dampak 

akibat peningkatan salah satu item pada respon teknikal sangat 

kuat pada penurunan item lain yang terkait.  
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Tidak seluruh item dari respon teknikal akan memiliki keterkaitan atau 

memiliki pengaruh terhadap item respon teknikal lainnya, sehingga ada 

kemungkinan kolom yang kosong (Desiawan 2010). 

Simbol-simbol tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel di 

mana korelasi telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk menyoroti 

persyaratan yang mungkin bertentangan dengan satu sama lain. 

Setiap sel diidentifikasi dengan korelasi tinggi adalah sinyal kuat 

untuk tim, dan terutama untuk para manajemen, komunikasi yang 

signifikan dan koordinasi adalah suatu keharusan jika ada perubahan 

yang akan dibuat. Jika ada dampak negatif atau sangat negatif antara 

kebutuhan, desain harus dikompromikan kecuali dampak negatif dapat 

didesain keluar (Ganna 2013).  

11)  Pada tahap ini dapat digambarkan Rumah Mutu (House of 

Quality), yang merupakan tahap akhir dari penerapan QFD. 
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Gambar 6. Contoh model House of Quality 

Melalui analisis kebutuhan pelanggan dan kompetisi, Rumah Mutu 

membantu untuk mengidentifikasi komponen-komponen teknis kritis yang 

memerlukan perubahan. Isu yang dibahas mungkin tidak pernah muncul 

sebelumnya. Isu-isu kritis ini kemudian didorong melalui matriks lain untuk 

mengidentifikasi bagian-bagian penting, operasi manufaktur, dan langkah-

langkah kontrol kualitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan produsen dalam siklus 

waktu pengembangan lebih singkat (Ganna 2013). 
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F. Kerangka Teori Penelitian 

Penelitian ini memiliki kerangka teori sebagaimana yang 

digambarkan pada alur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Kerangka Teori Penelitian 

(Choi, et al, 2004; Zhaohua, et al, 2010; Clever, et al, 2008; Tucker, 2002; 

Muammalaneni dan Gopalakhrisma, 1995; Parasuraman, et al, 1985; 

Brown, 1992; Mazur, 1996 dengan modifikasi) 
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G. Kerangka Konsep Penelitian 
 

 

Berdasarkan kerangka teori di atas maka kerangka konsep penelitian ini 

adalah : 

 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 8. Kerangka Konsep Penelitian 
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H. Penelitian Terdahulu 
 

Tabel  3.  Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian Penulis 
 

No. 
Judul dan 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 
Penelitian sebelumnya 

1. Quality 
Function 
Deployment : 
Application to 
Chemotherapy 
Unit Services.  
(Hashemi, 
Marzban dan 
Delavari 2015) 

Menggunakan 
Quality Function 
Deployment (QFD) 
untuk 
meningkatkan 
Kualitas Unit 
Layanan 
Kemoterapi, 
Nemazee 
Hospital, Iran 

Langkah pertama : 
mengidentifikasi pasien rawat 
jalan unit kemoterapi sebagai 
pelanggan unit kemoterapi. 
Selanjutnya menentukan 
harapan pelanggan dengan 
teknik Delphie dan 
Component Factor Analysis 
dengan rotasi orthogonal, 
sehingga data ditampilkan 
sesuai prioritas pelanggan. 
Penentuan hubungan antara 
harapan pelanggan dengan 
elemen layanan 
menggunakan konsensus 
grup para ahli dengan 
metode Delphi.  
Penentuan hubungan antar 
elemen layanan dengan 
menggunakan Korelasi 
Pearson. Komponen prioritas 
elemen layanan dihasilkan 
melalui perhitungan matriks 
House of Quality. 

1. Pasien unit kemoterapi memiliki 
empat harapan utama, yaitu : Akses, 
layanan hotel yang sesuai, 
hubungan yang efektif dan 
memuaskan, serta layanan klinis.  

2. Unit Kemoterapi memiliki enam 
elemen layanan kunci : peralatan 
(Equipment), bahan-bahan 
(Materials), sumber daya manusia 
(Human Resource), Ruang Fisik 
(Physical Space), Fasilitas Dasar 
(Basic Facilities), serta komunikasi 
dan Pelatihan (Communication and 
Training). 

3. Terdapat empat level hubungan 
antara harapan pelanggan dengan 
elemen layanan, serta korelasi yang 
sangat signifikan antar elemen 
layanan. Elemen Fasilitas Dasar 
merupakan faktor yang paling kritis, 
diikuti dengan faktor bahan-bahan 
(materials). 

Penelitian dilakukan 
pada pasien rawat jalan 
di sebuah unit 
kemoterapi dengan 
teknik penentuan 
harapan pelanggan : 
teknik Delphie dan 
Component Factor 
Analysis 
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No. 
Judul dan 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 
Penelitian sebelumnya 

2. Analyze the 
healthcare 
service 
requirement 
using fuzzy 
QFD. 

(Lee, et al. 
2015) 

Untuk 
mengeksplorasi 
dan memahami 
kebutuhan 
layanan kesehatan 
saat ini serta 
kemudian 
memutuskan 
portfolio optimal 
layanan kesehatan 
dengan 
menggunakan  
QFD dan Fuzzy 
Logic. 

Pendekatan Fuzzy QFD 
digunakan untuk 
menganalisis kebutuhan 
layanan kesehatan di 
Singapura, dengan 3 langkah 
utama yaitu : 
1. Identifikasi kebutuhan 

pelanggan serta 
kebutuhan teknis terkait 
yang mempengaruhi 
performan dan kepuasan 
layanan. 

2. Memahami tingkat 
kepuasan dan 
kepentingan kebutuhan 
pelanggan dengan 
menggunakan variabel 
fuzzy linguistic dan 

pembobotan rata-rata, 
serta menghubungkan 
kebutuhan pelanggan 
dengan persyaratan 
teknis. 

3. Menggunakan Fuzzy 
inference system untuk 
menghasilkan usulan 
perbaikan layanan. 

 
 

Berdasarkan pendekatan  House of 
quality, lima persyaratan teknis memiliki 
dampak yang lebih besar terhadap 
tingkat kepuasan pelanggan, yaitu : 
1. Staf menunjukkan tanggungjawab, 

perhatian. 
2. Staf menunjukkan rasa pertemanan 

dan keahlian berkomunikasi 
terhadap pasien 

3. Prosedur pendaftaran yang nyaman 
4. Pengaturan kontrol ulang pada 

dokter yang sama 
5. Proses yang terstandarisasi 
 

Kuesioner yang 
digunakan saat Survei 
kebutuhan pelanggan 
dan kebutuhan teknis 
layanan dilakukan 
dengan berbasis 
komputer. Penelitian 
mengintegrasikan 
metode Fuzzy logic 
dengan QFD.  
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No. Judul dan 
Peneliti 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
Perbedaan dengan 

Penelitian sebelumnya 

3. QFD application 
using 
SERVQUAL for 
private 
hospitals: a 
case study. 

(Akdag 2013) 

Menggambarkan 
bagaimana 
metodologi quality 
function 
deployment (QFD) 
diintegrasikan 
dengan Servqual 
untuk 
menterjemahkan 
kebutuhan 
pelanggan pada 
sebuah RS swasta 
di Istanbul Turki. 

Sebuah kuesioner tipe 
Servqual digunakan dalam 
penelitian ini. Dari 250 
kuesioner yang dibagikan, 
210 diantaranya 
dikembalikan, dan respon 
yang dapat digunakan 
sebanyak 170 (68%). Matriks 
House of Quality kemudian 
digunakan untuk mengetahui 
prioritas layanan yang sesuai 
kebutuhan pelanggan. 
 

1. Dari penggunaan QFD pada 
penelitian ini terlihat bahwa perilaku 
dan tingkah laku staf memiliki bobot 
nilai tertinggi, yang berarti bila 
perilaku dan tingkah laku tersebut 
diperbaiki maka akan ada 25% 
perbaikan bagi RS tersebut. 

2. Terdapat hubungan yang kuat  
diantara keahlian dokter, perilaku 
dan tingkah laku staf, serta 
dimilikinya peralatan yang modern. 

 

Penelitian dilakukan 
pada sebuah rs swasta, 
yang mengintegrasikan 
QFD dengan servqual  

4. Desain dan 
Rencana Mutu 
Pelayanan di 
Unit Rawat 
Jalan Rumah 
Sakit Qadr 
Tangerang 
Tahun 2011-
2016 dengan 
metode 
Servqual-QFD 
(Quality 
Function 
Deployment) 
(Iswandari 
2011) 

Secara Umum 
penelitian ini 
bertujuan untuk 
merancang desain 
mutu pelayanan 
rawat jalan RS 
Qadr dengan 
berdasarkan pada 
suara pelanggan   

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data 
berupa wawancara 
mendalam dan penyebaran 
kuesioner. Penelitian ini  
menggunakan metode 
Servqual-QFD. 

Hasil akhir rumah mutu adalah (1). RS 
QADR memiliki sistem 
komunikasi yang baik, (2) Kerjasama 
dalam memberikan pelayanan yang 
efektif, 
(3) Interaksi dan evaluasi rutin antara 
manajemen, petugas dan pelanggan, 
(4) Identifikasi kebutuhan dan harapan 
pelanggan, (5) Promosi yang dilakukan 
RS 
QADR. 

Penelitian dilakukan 
pada unit rawat jalan 
sebuah rs swasta, yang 
mengintegrasikan QFD 
dengan servqual 
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No. Judul dan 
Peneliti 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian sebelumnya 

5. Radiation safety 
management in 
health care - 
The application 
of Quality 
Function 
Deployment, 
(Moores 2006)  

Untuk 
menunjukkan 
bagaimana 
pendekatan QFD 
dapat 
diaplikasikan pada 
manajemen 
keselamatan 
praktik radiologi, 
yang sesuai 
dengan kebutuhan 
pasien 

Langkah pertama dari analisa 
yaitu melakukan penilaian 
kebutuhan pasien yang 
diekspresikan melalui 
komponen individual, seperti 
justifikasi, optimalisasi, audit 
klinis, pendapat ahli, 
peralatan dan pelatihan. 
Analisa QFD dilakukan oleh 4 
ahli radiologi yang 
berpengalaman. 
Langkah selanjutnya adalah 
menilai bagaimana 
komponen individual 
diterjemahkan dalam bahasa 
teknik terkait kerangka kerja 
manajemen keselamatan 
penggunaan melalui 
persyaratan khusus 
Dalam Ionising Radiation 
(Medical Exposure) 
Regulations (IRMER) of 2000 
 
 
 
 

Analisa QFD mengindikasikan bahwa 
outline kerangka kerja operasional 
proteksi  radiasi pada IR(ME)R 2000 
memiliki elemen kuat dalam sistem 
manajemen/operasional, yang 
didukung dengan elemen sumber daya 
manusia yang sesuai. Elemen yang 
sedikit kurang penting yaitu elemen 
terkait outcome klinis dan faktor terkait 
peralatan. 
 

Penelitian dilakukan 
pada industri peralatan 
Radiologi  
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No. Judul dan 
Peneliti 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian sebelumnya 

6. Evaluating the 
service quality 
of 
undergraduate 
nursing 
education in 
Taiwan – using 
quality function 
deployment.  
(Chou 2004) 

Untuk 
mengaplikasikan 
teknik QFD dalam 
rangka 
mengevaluasi 
kualitas layanan 
pendidikan S1 
perawat di Taiwan. 

Data dari Survei yang 
dilakukan terhadap 560 
mahasiswa perawat S1 pada 
4 universitas di Taiwan, 
dianalisis dengan metode 
QFD untuk mengidentifikasi 
karakteristik mutu yang 
bernilai sangat penting bagi 
mahasiswa, serta elemen 
layanan pendidikan yang 
dipertimbangkan paling 
penting dan kurang penting, 
serta hubungan antara 
kebutuhan mahasiswa 
dengan elemen layanan 
institusi. 

Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa 
masih memberikan nilai yang penting 
bagi elemen tradisional dari pendidikan 
keperawatan yaitu praktik klinis dan 
perkuliahan, dibandingkan dengan 
elemen masa kini seperti penggunaan 
instrumen bantuan berbasis komputer 
serta pengajaran multimedia.  
Lima elemen penting dalam layanan 
pendidikan keperawatan  yaitu : praktik 
klinik, perkuliahan di kelas, studi kasus, 
laporan individu, dan diskusi kelompok. 
Sedangkan kebutuhan mahasiswa 
yang diusulkan yaitu isi praktik klinik, 
fakultas yang penuh pengetahuan, 
instruktur yang memiliki pengalaman 
praktik klinis, komitmen mengajar, 
kemampuan instruktur untuk 
mempraktekkan keahlian keperawatan. 
Mahasiswa juga mencari kualitas 
terutama di area karakteristik fakultas, 
tidak mengacuhkan pentingnya 
berinvestasi   pada fakultas jika mereka 
berniat untuk meningkatkan kualitas 
program studi keperawatan tersebut. 
 

Penelitian dilakukan 
terhadap mahasiswa S1 
Keperawatan dari 2 
universitas negeri dan 2 
universitas swasta di 
Taiwan  
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No. 
Judul dan 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian sebelumnya 

7. Improving 
outpatient 
services for 
elderly patients 
in Taiwan: A 
qualitative 
study. (Ren, et 
al. 2010) 

Untuk 
mengevaluasi 
kualitas layanan 
rawat jalan bagi 
pasien geriatri di 
Taiwan dengan 
menggunakan 
integrasi QFD 
dengan Kano 
model dan ANP, 
sehingga dapat 
mempersingkat 
masa penelitian 
dan 
pengembangan. 

Penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode QFD 
yang dipadukan dengan Kano 
model dan analytic Network 
process (ANP) untuk 

meningkatkan kerangka kerja 
dasar QFD. Kano model 
memungkinkan pemahaman 
menyeluruh akan kebutuhan 
pasien geriatri serta masalah 
terkait layanan kesehatan. 
penggunaan supermatriks 
ANP pada perhitungan dalam 
House of Quality untuk 
mengurangi subyektifitas 
pengambilan keputusan.  

1. Lima prioritas kebutuhan pasien 
geriatri di unit rawat jalan : 
Pelayanan medis profesional yang 
meyakinkan pasien (27%); Memiliki 
pengetahuan yang baik untuk 
menjawab pertanyaan pasien 
(23,5%); Memberikan layanan yang 
cepat untuk mengatasi  masalah 
pasien (19,3%; melayani pasien 
dengan ikhlas (19,1%); serta 
menyediakan peralatan medis yang 
sesuai kebutuhan pasien (11,1%). 

2. Enam prioritas atribut layanan yang 
perlu ditingkatkan : Dokter dengan 
tingkat profesional yang tinggi dan 
memberikan interpretasi secara 
jelas tentang kondisi pasien (25%); 
Staf dengan kemampuan 
komunikasi yang baik dan mau 
membantu pasien (22%); 
Standarisasi tinggi prosedur operasi 
(18%); Staf mendapat on the job 
training secara rutin (15%); fasilitas 
yang cukup serta sesuai untuk 
pasien geriatri (10%); Penggunaan 
IT (internet) untuk membantu 
pasien dalam menerima layanan 
medis (10%)  

Penelitian dilakukan 
pada pasien geriatri di 
unit rawat jalan, 
menggunakan metode 
QFD yang digabungkan 
dengan Kano model dan 
ANP. 
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I. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif 

 

Tabel 4. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif 

No  Variabel 

Penelitian  

Definisi Operasional Alat dan cara ukur Hasil pengukuran Kriteria objektif 

Tingkat Kepentingan 

1 Tangible  Meliputi kebutuhan pasien 
yang berfokus pada jasa 
yangberkaitan dengan 
tampilan secara fisik antara 
lain fasilitas fisik, seperti 
gedung, perlengkapandan 
peralatan medis, keberadaan 
toilet dan tempat parkir, serta 
penampilan dokter 
dankaryawan yang rapi. 

Kuesioner sebanyak 

10 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Tidak 

Penting (STP)  

2 = Tidak Penting (TP) 

3 = Cukup Penting 

(CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting 

(SP) 

 

Skor tertinggi : 

10 X 5 = 50 

Skor terendah : 

10 x 1 = 10 

Skor range = 50 – 10 = 

40 

Interval skor = 40/2 = 20 

Skor = 50 – 20 = 30 

Kriteria objektif : 

Penting : jika skor 

jawaban responden ≥ 

30 

Kurang penting : jika 

skor jawaban 

responden ≤ 30 
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2 Responsiven

ess 

Seberapa besar tanggapan 

yang diberikan dokter, staff 

dan perawat untuk membantu 

pasien dan memberikan 

pelayanan. Seperti kesiapan 

dokter, staff dan perawat, 

kemauan untuk membantu 

pasien dan waktu tunggu yang 

tidak lama. 

Kuesioner sebanyak 5 

indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Tidak 

Penting (STP)  

2 = Tidak Penting (TP) 

3 = Cukup Penting 

(CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting 

(SP) 

 

Skor tertinggi : 

5 x 5 = 25 

Skor terendah : 

 5 x 1 = 5 

Skor range = 25 – 5= 20 

Interval skor = 20/2 = 10 

Skor = 25 – 10 = 15 

Kriteria objektif : 

Penting : jika skor 

jawaban responden ≥ 

15 

Kurang penting : jika 

skor jawaban 

responden ≤ 15 

3 Reliability Kemampuan untuk 

memberikan apa yang telah 

dijanjikan dengan segera, 

akurat, dan memuaskan 

pasien yang dilakukan melalui 

pemberian tindakan dokter 

dan perawat kepada pasien, 

prosedur administrasi yang 

Kuesioner sebanyak 6 

indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Tidak 

Penting (STP)  

2 = Tidak Penting (TP) 

Skor tertinggi : 

6 x 5 = 30 

Skor terendah : 

 6 x 1 = 6 

Skor range = 30 – 6= 24 

Interval skor = 24/2 = 12 

Skor = 30 – 12 = 18 

Kriteria objektif : 

Penting : jika skor 



 
 

 
 

60 
 

mudah, serta waktu 

pelayanan yang sesuai. 

3 = Cukup Penting 

(CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting 

(SP) 

jawaban responden ≥ 

18 

Kurang penting : jika 

skor jawaban 

responden ≤ 18 

4 Assurance  Mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para dokter, staff dan 

perawat, bebas dari bahaya, 

risiko atau keraguraguan. Hal 

ini mencakup jaminan kepada 

para pasien seperti 

pengetahuan yang luas, 

memberi ketenangan dan 

kenyamanan, serta reputasi 

yang dimiliki RSUD I.A Moeis 

 

Kuesioner sebanyak 

10 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Tidak 

Penting (STP)  

2 = Tidak Penting (TP) 

3 = Cukup Penting 

(CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting 

(SP) 

 

Skor tertinggi : 

10 X 5 = 50 

Skor terendah : 

10 x 1 = 10 

Skor range = 50 – 10 = 

40 

Interval skor = 40/2 = 20 

Skor = 50 – 20 = 30 

Kriteria objektif : 

Penting : jika skor 

jawaban responden ≥ 

30 

Kurang penting : jika 

skor jawaban 

responden ≤ 30 
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5 Empathy  Merupakan bentuk pelayanan 
dan perhatian secara personal 
yangdiberikan pihak RSUD 
I.A.MOEIS   kepada pasien, 
mUeliputi kemudahan dalam 
melakukanhubungan, 
komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi, dan 
memahami keluhan pasien. 
 

Kuesioner sebanyak  

4 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Tidak 

Penting (STP)  

2 = Tidak Penting (TP) 

3 = Cukup Penting 

(CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting 

(SP) 

Skor tertinggi : 

4 x 5 = 20 

Skor terendah : 

 4 x 1 = 5 

Skor range = 20 – 4= 16 

Interval skor = 16/2 = 8 

Skor = 20 – 8= 12 

Kriteria objektif : 

Penting : jika skor 

jawaban responden ≥ 

12 

Kurang penting : jika 

skor jawaban 

responden ≤ 12 

Tingkat Kinerja      

1 Tangible  Meliputi kebutuhan pasien 
yang berfokus pada jasa 
yangberkaitan dengan 
tampilan secara fisik antara 
lain fasilitas fisik, seperti 
gedung, perlengkapandan 
peralatan medis, keberadaan 
toilet dan tempat parkir, serta 
penampilan dokter 

Kuesioner sebanyak 

10 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Jelek  (J)  

2 = Sangat Jelek (SJ) 

Skor tertinggi : 

10 X 5 = 50 

Skor terendah : 

10 x 1 = 10 

Skor range = 50 – 10 = 

40 

Interval skor = 40/2 = 20 

Skor = 50 – 20 = 30 

Kriteria objektif : 
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dankaryawan yang rapi. 3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

 

Baik  : jika skor jawaban 

responden ≥ 30 

Kurang Baik : jika skor 

jawaban responden ≤ 

30 

2 Responsiven

ess 

Seberapa besar tanggapan 

yang diberikan dokter, staff 

dan perawat untuk membantu 

pasien dan memberikan 

pelayanan. Seperti kesiapan 

dokter, staff dan perawat, 

kemauan untuk membantu 

pasien dan waktu tunggu yang 

tidak lama. 

Kuesioner sebanyak 5 

indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Jelek  (J)  

2 = Sangat Jelek (SJ) 

3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

Skor tertinggi : 

5 x 5 = 25 

Skor terendah : 

 5 x 1 = 5 

Skor range = 25 – 5= 20 

Interval skor = 20/2 = 10 

Skor = 25 – 10 = 15 

 

Kriteria objektif : 

Baik : jika skor jawaban 

responden ≥ 15 

Kurang Baik : jika skor 

jawaban responden ≤ 

15 

3 Reliability Kemampuan untuk 

memberikan apa yang telah 

dijanjikan dengan segera, 

Kuesioner sebanyak 6 

indikator dengan 

pilihan jawaban : 

Skor tertinggi : 

6 x 5 = 30 

Skor range = 30 – 6= 24 

Interval skor = 24/2 = 12 
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akurat, dan memuaskan 

pasien yang dilakukan melalui 

pemberian tindakan dokter 

dan perawat kepada pasien, 

prosedur administrasi yang 

mudah, serta waktu 

pelayanan yang sesuai. 

1 = Jelek  (J)  

2 = Sangat Jelek (SJ) 

3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

Skor terendah : 

 6 x 1 = 6 

Skor = 30 – 12 = 18 

Kriteria objektif : 

Baik: jika skor jawaban 

responden ≥ 18 

Kurang Baik : jika skor 

jawaban responden ≤ 

18 

4 Assurance  Mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para dokter, staff dan 

perawat, bebas dari bahaya, 

risiko atau keraguraguan. Hal 

ini mencakup jaminan kepada 

para pasien seperti 

pengetahuan yang luas, 

memberi ketenangan dan 

kenyamanan, serta reputasi 

yang dimiliki RSUD I.A MOEIS 

 

Kuesioner sebanyak 

10 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Jelek  (J)  

2 = Sangat Jelek (SJ) 

3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

 

Skor tertinggi : 

10 X 5 = 50 

Skor terendah : 

10 x 1 = 10 

Skor range = 50 – 10 = 

40 

Interval skor = 40/2 = 20 

Skor = 50 – 20 = 30 

Kriteria objektif : 

Baik : jika skor jawaban 

responden ≥ 30 

Kurang Baik : jika skor 

jawaban responden ≤ 

30 



 
 

 
 

64 
 

5 Empathy  Merupakan bentuk pelayanan 
dan perhatian secara personal 
yangdiberikan pihak RSUD I.A 
Moeis kepada pasien, 
mUeliputi kemudahan dalam 
melakukanhubungan, 
komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi, dan 
memahami keluhan pasien. 
 

Kuesioner sebanyak  

4 indikator dengan 

pilihan jawaban : 

1 = Sangat Jelek (SJ) 

2 = Jelek 

3 = Cukup Baik (CB) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat Baik (SB) 

Skor tertinggi : 

4 x 5 = 20 

Skor terendah : 

 4 x 1 = 5 

Skor range = 20 – 4= 16 

Interval skor = 16/2 = 8 

Skor = 20 – 8= 12 

Kriteria objektif : 

Baik : jika skor jawaban 

responden ≥ 12 

Kurang Baik : jika skor 

jawaban responden ≤ 

12 

6 Quality 

Function 

Deployment 

Metodologi terstruktur yang 
digunakan dalam proses 
perancangan dan 
pengembangan produk untuk 
menetapkan spesifikasi 
kebutuhan dan keinginan 
konsumen, serta 
mengevaluasi secara 
sistematis kapabilitas produk 
atau jasa dalam memenuhi 
kebutuhan dan keinginan 
konsumen 
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7 House Of 

Quality 

Suatu tekhnik untuk 

mendefinisikan hubungan 

antara keinginan konsumen 

ke dalam atribut-atribut 

barang dan jasa. 

   

 



 
 

 
 

66 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan 

studi kasus terhadap manajemen RSUD I.A Moeis Samarinda dan 

survei pada pasien Rawat Jalanterhadapkualitas pelayanan yang 

diberikan. Dalam penelitian ini pihak manajemenRSUD I.A Moeis 

Samarinda sebagai pemberi jasa dan pasien Rawat Jalan sebagai 

pihak penerima jasa (customer).Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer yang diperolehdari jawaban atau tanggapan atas 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Sehingga peneliti tidak 

mempengaruhi jawaban responden terhadap kuesioner tersebut. 

Penelitian difokuskan pada kebutuhan pasien terhadap 

kualitaspelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD I.A Moeis 

Samarinda 

                                     B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD I.A Moeis Samarinda di 

IRJ. Penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus sampai oktober 

2017. 
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Gambar 9. Struktur Organisasi RSUD IA. Moeis 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

Populasi adalah sejumlah besar subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu(Kusama et al., 2011). Adapun populasi  dalam 

penelitian ini adalah semua pasien yang memanfaatkan fasilitas 

pelayanan Rawat Jalan( Pelanggan Eksternal Dan Pelanggan 

Internal) di RSUD I.A Moeis. 

2. Sampel 

Tekhnik Pengambilan sampel menggunakan metode 

Purposive Sampling yakni pengambilan sampel secara sengaja 

sesuai dengan karakteristik sampel yang diperlukan dan 

berdasarkan pertimbangan peneliti (Sugyiono, 2012) 

Untuk mengurangi bias hasil penelitian dapat ditentukan 

dengan kriteria sampel inklusi dan eksklusif. 

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pasien yang  memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan 

Rawat Jalan di RSUD I.A Moeis 

b. Dewasa dengan umur ≥18 tahun 

c. Bila pasien bayi atau balita maka yang menjadi responden 

adalah orang tua yang membawa bayi atau balita tersebut ke 

RS 

d. Dapat berkomunikasi 

e. Bersedia untuk diwawancarai. 
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Kriteria eksklusi pengambilan sampel penelitian: 

a. Menolak berpartisipasi 

b. Pasien yang tidak mengisi lengkap lembar kuesioner yang 

diberikan 

Diukur dengan menggunakan rumus : 

n =        N 

          1 + N(d)2 

Keterangan n = Jumlah sampel 

                   N = Jumlah Populasi 

                   d  = Tingkat kepercayaan/ Ketepatan 5 % (0,05) 

      (Notoatmodjo, 2010) 

n =        140 

        1 +140 (0,05)2 

=        140 

      1 + 0,35 

=        140 

       1,35 

=  103,7 

=   104  

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah yang digunakan 

data  penelitian ini adalah sebanyak 104 responden dengan tekhnik 

purposive sampling. Dari total sampel tersebut, maka perlu dilakukan 

perincian jumlah responden : 
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D. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data 

Instrument penelitian yang direncanakan akan digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan 

memberikan kuesioner kepada responden (pasien) terkait tingkat 

kepentingan dan penilaian terhadap kinerja RSUD IA MOEIS 

Samarinda Setiap tanggapan atas item kuesioner memiliki nilai 

tersendiri yang akan digunakan untuk analisa data. Kuesioner 

dibuat berdasarkan referensi penelitian yang berhubungan disertai 

pengembangan yang dibutuhkan 

(Sumber : Tesis Riyanto (2006) dan Yanuar (2005) serta jurnal 

Puay Cheng Lim etc (1999). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun 

(1995). Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen RSUD I.A 

Moeis Samarinda mengenai tanggapannya terhadap Customer 

Requitments beserta Penentuan Sales Point dan untuk 

mendapatkan Technical Requitments dan juga penilaian tentang 

tingkat kesulitan dalam penerapannya. 

 

 



 
 

 
 

71 
 

c. Observasi Langsung 

Observasi langsung merupakan pengambilan data dengan jalan 

melihat langsung aktifitas, kebiasaan atau hal-hal lain yang menarik 

untuk dicatat. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui 

kualitas pelayanan jasa Rawat Jalan dari pengamatan peneliti 

seperti pengamatan pada kelengkapan fasilitas dan peralatan 

medis, penampilan dan kerapian dokter dan karyawan, jam kerja 

pelayanan Rawat jalan serta administrasi pendaftaran 

d. Fokus Group Discusion (FGD) 

Wawancara, diskusi mendalam dilakukan kepada manajemen 

Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Samarinda, Direktur, 

Kepala Bidang, KTU, Kepala Instalasi, Pegawai Instalasi untuk 

membahas aspek pelayanan sebagai respon teknikal dalam 

menjawab persyaratan pelanggan, Skor matriks keterkaitan, 

korelasi matrix untuk membentuk rumah mutu.  

Sedangkan pengumpulan data skunder dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menyalin data di pelayanan Rawat jalan yang 

menunjang topik penelitian serta mendukung data primer yang 

telah diperoleh. Selain itu data skunder juga dapat diperoleh dari 

data-data lain yang bias mendukung data primer seperti buku-buku, 

dan jurnal. 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 
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1)   Data Primer 

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi 

pertama yang diterima oleh peneliti yang berasal dari 

sumber langsung (Sekarang, 2006).Data primer terdiri dari 

hasil survey kepada pasien dengan menggunakan kuesioner 

mengenai tingkat kepentingan pasien dan penilaian tingkat 

kinerja RSUD I.A MOEIS Samarinda. 

Selain itu data primer ini juga didapat dari hasil wawancara 

terhadap manajemen Pelayanan Rawat Jalan mengenai hal-

hal yang diupayakan pihak RSUD I A MOEIS Samarinda 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pasien. 

Wawancara dengan manajemen Pelayanan Rawat Jalan 

juga mencari jawaban terkait penentuan. Sales point atas 

adanya perubahan dari atribut yang ada serta informasi 

mengenai tingkat kesulitan dalam penerapan Technical 

Requitmen beserta alasan yang mendasarinya. 

2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya. 

Adapun cara yang dilakukan adalah melalui library research 

(penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data melalui 

literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen : Responsiveness, Assurans, Tengibel, Empathy, 

Realibility. 

2. Variabel dependent : Kepuasan Pasien, Quality Function Deployment 

(QFD), House of Quality (HoQ). 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini uji 

validitas yang digunakan untuk kuesioner 1. Harapan dan Kenyataan yang 

dirasakan pelanggan adalah menggunakan teknik korelasi Product 

Moment Pearson. Kriteria pengujian suatu butir pertanyaan angket disebut 

valid apabila koefisien korelasinya (r hitung) berharga positif dan sama 

atau lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka dapat 

disimpulkan signifikan (Ronny Kountur 2007 dalam (Iswandari 2011)). 

Perhitungan untuk menentukan validitas instrumen tersebut dilaksanakan 

dengan bantuan program komputer yaitu SPSS for windows versi 21. 

Pada tabel 5% nilai r tabel satu sisi sebesar 0.3610 sehingga apabila nilai 

korelasi r hitung > 0.3610 maka butir instrumen itu dinyatakan valid.  

2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

suatu instrumen, sehingga dapat diramalkan apabila alat ukur 
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dipergunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang sama dalam waktu 

yang berbeda dan pada orang-orang yang berbeda. 

Karena instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang berisi pernyataan menggunakan skala interval, maka uji 

reliabilitasnya diuji dengan teknik cronbach alpha. Kriteria pengujian ini 

adalah apabila nilai cronbach alpha hitung ≥ 0.6 maka instrumen yang diuji 

tersebut dapat dinyatakan telah reliabel. 

 

G.  Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Quality Function 

Deployment (QFD) untuk menganalisis data yang bertujuan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Proses dalam QFD 

dilaksanakan dengan menyusun matriks yang disebut House of Quality.  

Langkah analisa data dengan menggunakan Quality Function 

Deployment (QFD) adalah sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut:
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Tabel 5. Langkah Analisis Data dengan menggunakan Quality Function Deployment (QFD) 

No. Kegiatan Tujuan Metode Keterangan  

Penempatan 

dalam House of 

Quality 

1. Identifikasi 

persyaratan 

pelanggan 

(Customer 

Requirement) 

= Whats 

Untuk menghimpun 

Voice of Customer 

(suara pelanggan) 

berupa daftar 

kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

atas mutu layanan 

rawat jalan RSUD 

I.A Moeis 

Wawancara 

Pra survei  

 Wawancara dilakukan peneliti pada 

pasien/keluarga pasien di instalasi rawat inap 

dengan pertanyaan terbuka yang terarah 

(sesuai lampiran 1. Panduan Wawancara), 

sampai terdapat tingkat kejenuhan jawaban, 

yaitu sudah tidak didapatkan variasi jawaban 

lain yang bermakna. 

 Daftar jawaban berupa kebutuhan pelanggan 

kemudian  diklasifikasikan dalam 5 dimensi 

mutu Parasuraman et al (1985) Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Emphaty. kuesioner 1: Harapan dan 

Kenyataan yang dirasakan pelanggan. 
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 Kegiatan Tujuan Metode Keterangan  
Penempatan 

dalam House of 
Quality 

2. Penentuan 

bobot 

persyaratan 

pelanggan 

(Customer 

Requirement) 

 

Untuk menentukan 

bobot / tingkat 

kepentingan 

masing-masing 

persyaratan 

pelanggan 

Survei  Menggunakan Kuesioner 1 : Harapan dan 

Kenyataan dirasakan pelanggan, yang 

disusun dari langkah pertama diatas. 

 Kuesioner diberikan pada 104 responden 

sesuai distribusi sampel pada tabel 5. 

 Pilihan jawaban atas Harapan Pelanggan 

dan Kenyataan yang dirasakan pelanggan, 

menggunakan skala likert  : 

STP : Sangat Tidak Penting     (1) 

TP   : Tidak Penting                  (2) 

  CP  : Cuku Penting                   (3) 

  P     : Sangat Penting                (4) 

 Nilai Bobot adalah nilai gap (selisih) antara 

rata-rata nilai kenyataan yang diterima 

dengan rata-rata nilai harapan pada masing-

masing persyaratan pelanggan. 

(Gap = kenyataan – harapan) 
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No. Kegiatan Tujuan Metode Keterangan  Penempatan 
dalam House of 

Quality 

3. Penentuan 

pembanding 

pesaing 

(Competitive 

Benchmarking)

. 

 

Untuk membantu 

memahami kondisi 

pasar dan 

persaingan, 

sehingga dapat 

merumuskan 

strategi produk. 

Survei  Menggunakan Kuesioner 2 : Pembanding 

Rumah Sakit Lain. 

 Kuesioner diberikan pada responden yang 

sama dengan langkah 2 diatas  dengan 

persyaratan responden pernah menjalani 

perawatan sebagai pasien atau sebagai 

keluarga yang mendampingi perawatan 

pasien di RS pesaing. 

 Masing-masing rumah sakit dinilai dengan 

rentang nilai : 0 untuk yang terburuk dan 5 

untuk yang terbaik 

 

 

4.  Identifikasi 

respon teknikal 

(technical 

requirement) 

yang 

diperlukan 

Untuk 

mempertimbangkan 

bagaimana respon 

teknikal yang tepat 

sesuai sumber 

daya yang ada dan 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ    

 Hasil FGD : daftar respon teknikal berupa 
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untuk 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan 

= HOWs 

bisa diperjuagkan  

organisasi dalam 

rangka memenuhi 

keinginan dan 

kebutuhan 

pelanggan 

(Customer 

requirement) 

aspek-aspek pelayanan yang dapat 

dilakukan organisasi untuk memenuhi 

persyaratan pelanggan (customer 

requirement). 

5. Penentuan 

hubungan 

(relationship) 

antara respon 

teknikal 

(technical 

requirement) 

dengan 

keinginan 

pelanggan 

(customer 

Untuk menentukan 

aspek apa perlu 

diubah untuk 

melampaui 

pesaing, apa aspek 

perlu mengubah 

menyamai 

kompetisi, dan 

aspek apa akan 

dibiarkan tidak 

berubah, sesuai 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Penentuan hubungan antara respon teknikal 

dengan persyaratan pelanggan melalui 

pemberian simbol yang bernilai antara lain: 

(Θ) = hubungan kuat, yaitu bila respon teknikal 

berhubungan sangat erat atau sangat 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

keinginan pelanggan. Dalam 

perhitungannya diberi nilai 9. 
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requirement) kekuatan dan 

kelemahan yang 

dimiliki organisasi. 

(○)  = hubungan sedang, yaitu bila respon 

teknikal berhubungan erat atau 

berpengaruh terhadap pemenuhan 

keinginan pelanggan. Dalam 

perhitungannya diberi nilai 3. 

 (Δ) =  hubungan lemah, yaitu bila respon 

teknikal tidak terlalu mempengaruhi 

pemenuhan keinginan pelanggan. Dalam 

perhitungannya diberi nilai 1. 

Ketika tidak ada hubungan jelas nilainya nol 

atau tidak berhubungan. 

 

6. Penentuan 

target yang 

akan dicapai 

Untuk menentukan 

spesifikasi target 

respon teknikal 

yang ditetapkan.  

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Target ditentukan berdasar pada skala nilai 

yang sama dengan evaluasi respon teknikal 

atau dapat pula berupa keterangan tindakan 

yang akan diambil. Minimal targetnya adalah 

standar kinerja saat ini harus dipertahankan. 
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7. Penentuan 

tingkat 

kesulitan 

teknis 

 

Untuk menentukan 

tingkat kesulitan  

teknis dari tiap 

respon teknikal 

yang telah 

ditetapkan 

(technical 

requirement). 

 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Penilaian dengan rentang skor terendah = 0 

berarti sangat mudah dilakukan, sampai 

dengan skor tertinggi = 10 yang berarti 

sangat sulit dilakukan. 

 

 

 

8. Menghitung 

nilai bobot / 

tingkat 

kepentingan  

respon teknikal 

Untuk mencari 

respon teknikal 

mana yang 

mendapatkan 

prioritas untuk 

dilaksanakan 

terlebih dahulu 

dalam 

hubungannya 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Penilaian bobot masing-masing respon 

teknikal (technical requirement)  yang 

merupakan Tingkat Kepentingan Absolut 
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dengan 

pemenuhan 

keinginan 

pelanggan. 

(Absolute Importance) dihitung berdasarkan 

penjumlahan seluruh tingkat keterhubungan 

antar respon teknikal yang memenuhi 

persyaratan pelanggan (Importance level 

yang berhubungan dengan technical 

response=ILTR), dikalikan dengan bobot 

masing-masing persyaratan pelanggan (Nilai 

Hubungan = NH). 

Rumus Absolute Importance (AI) : 

                 

 Nilai Tingkat Kepentingan Absolut (Absolute 

importance) yang dinyatakan dengan persen 

kumulatif adalah Tingkat Kepentingan Relatif 

(Relative Importance) : 

Rumus Relative Importance (RI) : 

   
    

               
 

Keterangan :  

NATR :  Nilai Absolut untuk 1 item Respon 

Teknikal 

TR       :   Respon Teknikal 
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9. Penentuan 

arah 

pengembangan 

(Direction of 

Improvement) 

Untuk menentukan 

arah perubahan 

yang harus 

dilakukan 

organisasi terhadap 

respon teknikal 

untuk dapat 

meningkatkan 

kepuasan 

pelanggan.  

 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Simbol-simbol yang digunakan pada ruang 

arah pengembangan respon teknikal adalah : 

(     ) :Maksimalkan, diberikan pada respon 

teknikal yang akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan bila lebih 

dimaksimalkan. 

(  ) : Minimalkan, diberikan pada respon 

teknikal yang akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan apabila lebih 

diminimalkan.     

( x ): Target, diberikan pada respon teknikal 

yang akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan apabila terdapat target 

(jangkauan nilai) tertentu.    
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10. Penentuan 

Korelasi 

teknikal 

(Correlation 

matrix) 

 

Untuk membantu 

dalam menentukan 

konflik atau sinergi 

diantara respon 

teknikal dan 

mengidentifikasi 

dimana unit-unit 

harus bekerja sama 

jika tidak mereka 

akan berada dalam 

konflik desain 

Focus 

Group 

Discussion 

(FGD) 

 Moderator FGD : Peneliti 

 Peserta (undangan) : Direktur, Kepala 

Bidang Yanmed, Kepala Bidang 

Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, 

Kasi dan Kasubag, Komite Medik, Komite 

Keperawatan, Kepala IRJ, staf IRJ. 

 Korelasi antar respon teknikal ditandai 

dengan simbol: 

++ : Positif Kuat, merupakan hubungan 

searah dimana bila salah satu item respon 

teknikal mengalami peningkatan atau 

penurunan, maka akan berdampak kuat 

pada peningkatan atau penurunan item yang 

terkait.  

+  :  Positif, merupakan hubungan searah 

dimana bila salah satu item respon teknikal 

mengalami peningkatan atau penurunan, 

maka akan menyebabkan peningkatan atau 

penurunan pada item lain yang terkait. 

- :  Negatif, merupakan hubungan 
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berlawanan arah, yaitu bila salah satu item 

respon teknikal mengalami peningkatan 

maka akan menyebabkan penurunan pada 

item lain yang terkait. 

 :  Negatif Kuat, merupakan hubungan 

berlawanan arah yang kuat, yaitu dampak 

akibat peningkatan salah satu item pada 

respon teknikal sangat kuat pada penurunan 

item lain yang terkait.  
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No. Kegiatan Tujuan House of Quality 

11. Gambaran 

Rumah mutu 

(House of 

Quality) 

Rumah Mutu 

membantu untuk 

mengidentifikasi 

komponen-

komponen teknis 

kritis yang 

memerlukan 

perubahan yang 

didorong oleh 

kebutuhan 

pelanggan. 

 

 

Customer 
Requirements 

WHAT 

I
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Relationship Matrix  

 

Competitive 

benchmark 

Target Teknis 

Bobot Respon Teknis  

Technical Requirements  

HOW  

Correlation 

Matrix 

Direction of Improvement 

Tingkat Kesulitan Teknis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karateristik Responden 

Karakteritik responden digunakan untuk mengetahui ciri-ciri dari 

responden dalam penelitian. Karakteristik Responden dapat 

dikelompokkan berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebarkan. Dalam 

penelitian ini kuesioner disebar kepada pasien RSUD I.A MOEIS yang 

telah menggunakan jasa pelayanan poliklinik Bedah, penyakit dalam, 

Anak, ObGin,Syaraf, Gigi, Orthopedi, Mata,Kul-Kel. minimal sebanyak 2 

kali dengan total responden dalam penelitian adalah 104 responden. 104 

responden tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan ; jenis kelamin, 

usia , jenis pelayanan kesehatan yang digunakan dan berapa kali telah 

menggunakan jsa pelayanan kesehatan di RSUD I.A MOEIS.  

Tabel 6. Karakteristik Responden IRJ RSUD IA Moeis  
 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

A. Laki-Laki 50 48,0 % 

B. Perempuan 54 51,9 % 

Total 104 100  % 

Usia   

A. < 20 tahun   s.d   29 tahun 11 10,5 % 

B. 30    tahun   s.d   39 tahun 17 16,3 % 

C. 40    tahun   s.d   49 tahun 32 30,7 % 

D. 50   tahun    s.d   59 tahun 34 32,6 % 

E. 60 tahun atau lebih 9 8,6  % 
Total 104 100% 
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Tabel 7. Poliklinik Spesialis IRJ RSUD IA Moeis 
 

Jasa Pelayanan yang digunakan   

A. Bedah 11 10,5 % 

B. Penyakit Dalam 11 10,5 % 

C. Anak 11 10,5 % 

D. ObGin 11 10,5 % 

E. Syaraf 10 9,6 % 

F. Gigi 10 9,6 % 

G. Orthopedi 10 9,6 % 

H. Mata 10 9,6 % 

I. Kulkel 10 9,6 % 

J. Rehabilitas medis 8 7,6 % 

K. Bedah mulut 2 1,9 % 
Total 104 100% 

 

B. Analisis Quality Function Deployment dengan House Of Quality 

Quality Function Deployment didefinisikan sebagai suatu proses 

atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan 

(Pasien) dan menerjemahkannya ke dalam kebutuhan tekhnis yang 

relevan. Quality Function Deployment menggunakan matriks berbentuk 

House Of Quality, yang digunakan untuk mendiskripsikan kebutuhan 

dan harapan pasien serta kemampuan tekhnis Rumah Sakit untuk 

merancang dan memproduksi barang/jasa sesuai keinginan pasien, 

dalam hal ini pasien. Untuk dapat menyusun House Of Quality , dari 

data primer maupun data sekunder yang terkumpul diolah melalui 

tahap-tahap sebagai berikut : 

Untuk menerapkan  Quality Function Deployment, langkah yang 

pertama kali harus dilakukan adalah mengumpulkan pendapat pasien, 

dalam penelitian ini Pasien Poliklinik RSUD I.A MOEIS, mengenai 
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keinginan atau hal-hal yang diperhatikan pasien dalam pemilihan 

kualitas jasa pelayanan kesehatan. Pasien yang dimintai pendapat 

adalah pasien yang baru saja menggunakan jasa pelayanan kesehatan 

di RSUD I.A MOEIS. Persyaratan pelanggan (pasien) ini akan 

menempati sisi sebalah kiri dari House Of Quality 

Atribut-atribut  dalam kuesioner diperoleh dari referensi buku 

dan penelitian-penelitian sebelumnya dikondisikan dengan keadaan 

RSUD I.A MOEIS dan diambil yang berhubungan dengan fokus 

penelitian yaitu kualitas jasa pelayanan kesehatan bagian poliklinik 

RSUD I.A MOEIS.  

Hasil dari Customer Requitments dikelompokkan berdasarkan 

lima dimensi kualitas pelayanan yang merupakan atribut primer 

(Primary requitments), kemudian dilakukan penjabaran lebih rinci 

tentang atribut-atribut apa saja yang dapat memenuhi Primary 

Requitments tersebut. Penjelasan lebih rinci terhadap atribut primer 

disebut juga atribut sekunder (Secondary Requitments) yang masing-

masing atribut dikelompokkan dengan menggunakan affinity diagram. 

Selengkapnya dapat dilihat berikut: 
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Tabel 8. Customer Requitments IRJ RSUD IA Moeis 

NO KETERANGAN 

TANGIBLE 

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan up-to date 
serta terawat dengan baik 

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman 

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan petunjuk 
yang jelas 

4 Tata ruang interior yang baik 

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang diberikan 

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapi dan 
profesional 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien 

8 Ketersediaan alat bantu pasien (ambulance, kursi roda, dll) 

9 Toilet yang memadai 

10 Area parkir yang memadai 

REALIBILITY 

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan 

2 Dokter dan perawat mampu memberikan tindakan secara tepat 
dan tepat 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional 

4 Kemudahan administrasi masuk dan keluar 

5 Pemberian obat yang tepat 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya 

 

RESPONSIVENESS 

1 Pelayanan yang cepat dan tepat 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila diperlukan 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang membangkitkan 
kepercayaan pada pasien 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam 
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ASSURANCE 

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan bersahabat 

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk menjawab 
pertanyaan pasien 

3 Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan pasien 

4 Memberikan penjelasan secara lengkap mengenai kondisi 
medis pasien 

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan kesehatan di 
Poliklinik  RSUD I.A MOEIS 

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan terjaga 

7 Ketenangan dan kenyamanan ruangan 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan perawat 

9 Keamanan lingkungan RSUD I.A MOEIS terjamin 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai reputasi yang baik 

EMPATHY 

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja) 

3 Dokter dan karyawan memberikan perhatian kepada pasien 

4 Dokter dan karyawan memahami keluhan dari pasien 
 

Keseluruhan atribut dalam tabel customer Requitments yang 

berjumlah 35 atribut adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang pertama. Atribut-atribut tersebut merupakn faktor penilaian pasien 

terhadap kualitas jasa pelayanan kesehatan dari RSUD I.A MOEIS 

1. Analisis Tingkat Kepentingan (Tke)  

Analisis tingkat kepentingan adalah tindak lanjut dari customer 

requitments dengan tujuan untuk mengetahui seberapa penting atribut-

atribut dari penelitian ini bagi pasien, dimana Customer Requitments 
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tersebut disusun melalui kuesioner yang dinilai dengan Skala Likert 

sebagai berikut :  

a. Skala 1 untuk mewakili atribut yang dianggap sangat tidak penting 

b. Skala 2 untuk mewakili atribut yang dianggap tidak penting 

c. Skala 3 untuk mewakili atribut yang dianggap cukup penting 

d. Skala 4 untuk mewakili atribut yang dianggap penting 

e. Skala 5 untuk mewakili atribut yang dianggap sangat penting 

Berikut ini menjelaskan tingkat kepentingan oleh pasien atas 

atribut yangada dalam kuesioner yang diolah untuk menentukan 

modus dari atribut tersebut. Ada beberapa alasan mengapa 

menggunakan modus dalam tahap analisis ini. Pertama, untuk 

menghindari adanya pembulatan skor, karena penilaian yang 

digunakan adalah skala likert dengan skor yang sudah bulat yaitu 1 

sampai 5. Kedua, dari hasil pengumpulan kuesioner, skor-skor yang 

didapat bukan data yang ekstrim, yaitu hanya berkisar pada skala 3 

sampai 5. Ketiga,agar tidak merusak trend (Riyanto, 2006) 

Dari hasil yang didapat, maka dapat diketahui atribut-atribut apa 

saja yang diinginkan pasien, terkait pelayanan jasa kesehatan dan 

fasilitas yang diberikan. Hal ini membantu Poliklinik RSUD I.A MOEIS 

untuk melakukan perbaikan terus-menerus pada pelayanan jasa 

kesehatan yang diberikan kepada pasien. Tingkat kepentingan pasien 

selengkapnya dapat dilihat pada berikut  
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Tabel 9. Tingkat Kepentingan Pasien IRJ RSUD IA Moeis 

NO KETERANGAN Tke 

TANGIBLE  

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan up-
to date serta terawat dengan baik 

5 

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman 4 

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan 
papan petunjuk yang jelas 

4 

4 Tata ruang interior yang baik 4 

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang 
diberikan 

5 

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapi 
dan profesional 

5 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien 5 

8 Ketersediaan alat bantu pasien (ambulance, kursi 
roda, dll) 

5 

9 Toilet yang memadai 4 

10 Area parkir yang memadai 3 

REALIBILITY  

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan 5 

2 Dokter dan perawat mampu memberikan tindakan 
secara tepat dan tepat 

5 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional 5 

4 Kemudahan administrasi masuk dan keluar 4 

5 Pemberian obat yang tepat 5 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya 4 

RESPONSIVENESS  

1 Pelayanan yang cepat dan tepat 5 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila 
diperlukan 

5 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

4 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien 5 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam 5 
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ASSURANCE  

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan 
bersahabat 

4 

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk 
menjawab pertanyaan pasien 

5 

3 Menghargai dan menghormati dalam 
memperlakukan pasien 

5 

4 Memberikan penjelasan secara lengkap mengenai 
kondisi medis pasien 

4 

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan 
kesehatan di Poliklinik  RSUD I.A MOEIS 

4 

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan 
terjaga 

4 

7 Ketenangan dan kenyamanan ruangan 5 

 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter 
dan perawat 

5 

9 Keamanan lingkungan RSUD I.A MOEIS terjamin 4 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai reputasi yang baik 4 

EMPATHY  

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien 5 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam 
kerja) 

5 

3 Dokter dan karyawan memberikan perhatian kepada 
pasien 

5 

4 Dokter dan karyawan memahami keluhan dari 
pasien 

5 

 

Dari  data  dapat dilihat bahwa tingkat kepentingan pasien terhadap 

kualitas jasa pelayanan Poliklinik RSUD I.A MOEIS berkisar 1 atribut 

bernilai cukup penting, 14 atribut bernilai penitng dan 20 atribut bernilai 

sangat penting. Berarti semua atribut dalam kuesioner tingkat kepentingan 

dianggap penitng bagi peningkatan kualitas jasa pelayanan RSUD I.A 
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MOEIS. Data tersebut diperoleh dari hasil pengisisan kuesioner tingkat 

kepentingan yang telah dibagikan kepada 104 responden yang kemudian 

diambil modusnya. Sedangkan rata-rata hasil dari skor tingkat 

kepentingan setiap dimensi adalah sebagai berikut : 

Tabel 10.  
Rata-rata Tingkat Kepentingan Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan  

IRJ RSUD IA Moeis 
 

Dimensi Mean 

Tangible 4,400 

Reliability 4,667 

Responsiveness 4,800 

Assurance 4,300 

Empathy 5,000 
 

Alasan penggunaan Mean pada tahap analisis ini adalah 

karena pada tiap dimensi kualitas jasa pelayanan terdiri dari banyak 

atribut. Dengan menggunakan Mean akan diketahui dimensi kualitas 

yang dianggap paling penting dengan nilai yang lebih akurat. 

Dari rata-rata tingkat kepentingan,diurutkan dari yang lebih 

tinggi nilainya adalah dimensi Empathy, Responsiveness, Reliability, 

Tangible, Assurance. Sedangkan nilai dari tiap dimensi tersebut 

adalah 5,000; 4,800; 4,667; 4,400; 4,300 Analisis dari diatas berarti 

hampir semua responden menganggap tiap dimensi tersebut 

mempunyai nilai sangat penting. Hasil rata-rata tingkat kepentingan 

dimensi kualitas pelayanan menunjukkan bahwa dimensi Empathy  

memiliki nilai terbesar (5,000) yang berarti dimensi ini dianggap 
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pasien sebagai dimensi yang paling penting, yang harus diperhatikan 

dan dijaga kualitasnya dibandingkan dengan dimensi yang lainnya.  

2. Analisis Tingkat Kinerja (TKi) 

Analisis tingkat kinerja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pasien merasakan kebutuhannya dalam hal jasa pelayanan kesehatan 

yang telah dipenuhi oleh pihak poliklinik RSUD I.A MOEIS, sehingga 

dapat diketahui kinerja Poliklinik RSUD I.A MOEIS saat ini. Tingkat 

kinerja disusun dengan menggunakan kuesioner, yang dinilai dengan 

menggunakan skala Likert Sebagai Berikut : 

a. Skala 1 untuk mewakili atribut yang dianggap sangat jelek 

b. Skala 2 untuk mewakili atribut yang dianggap jelek  

c. Skala 3 untuk mewakili atribugt yang dianggap cukup baik 

d. Skala 4 untuk mewakili atribut yang dianggap baik 

e. Skala 5 untuk mewakili atribut yang dianggap sangat baik 

 Dari hasil yang didapat, maka dapat diketahui penilaian dari 

pasien terkait pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan. Sedangkan 

kinerja yang diinginkan oleh Poliklinik RSUD I.A MOEIS diasumsikan 

kinerja pada skala 5 (sangat baik). Hal ini membantu Poliklinik RSUD 

I.A MOEIS untuk melakukan perbaikan terus-menerus pada pelayanan 

yang diberikan kepada pasien. Tingkat kinerja menurut persepsi pasien 

selengkapnya dapat dilihat  berikut ini : 
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Tabel 11. Tingkat Kinerja Pelayanan IRJ RSUD IA Moeis 

NO KETERANGAN TKi 

TANGIBLE  

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan up-to 
date serta terawat dengan baik 

4 

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman 4 

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

3 

4 Tata ruang interior yang baik 4 

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang 
diberikan 

4 

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapi dan 
profesional 

4 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien 2 

8 Ketersediaan alat bantu pasien (ambulance, kursi 
roda, dll) 

3 

9 Toilet yang memadai 3 

10 Area parkir yang memadai 4 

REALIBILITY  

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan 2 

2 Dokter dan perawat mampu memberikan tindakan 
secara tepat dan cepat 

3 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional 4 

4 Kemudahan administrasi masuk dan keluar 2 

5 Pemberian obat yang tepat 4 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya 4 

RESPONSIVENESS  

1 Pelayanan yang cepat dan tepat 2 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila 
diperlukan 

2 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

3 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien 2 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam 2 



 
 

 
 

97 
 

ASSURANCE  

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan 
bersahabat 

4 

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk 
menjawab pertanyaan pasien 

3 

3 Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan 
pasien 

3 

4 Memberikan penjelasan secara lengkap mengenai 
kondisi medis pasien 

3 

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan 
kesehatan di Poliklinik  RSUD I.A MOEIS 

3 

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan terjaga 3 

7 Ketenangan dan kenyamanan ruangan 3 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

3 

9 Keamanan lingkungan RSUD I.A MOEIS terjamin 3 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai reputasi yang baik 

 

3 

EMPATHY  

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien 3 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja) 2 

3 Dokter dan karyawan memberikan perhatian kepada 
pasien 

3 

4 Dokter dan karyawan memahami keluhan dari pasien 3 
 

Dapat dilihat bahwa penilaian tingkat kinerja menurut pasien 

terhadap kualitas pelayanan Poliklinik RSUD I.A MOEIS berkisar antara 

cukup baik (17),  baik (10)  dan 8 atribut bernilai jelek. Dengan hasil ini 

berarti hampir semua kriteria dimensi kualitas dinilai cukup baik oleh 

pasien. Data tersebut diperoleh dari hasil pengisisan kuesioner tingkat 

kinerja yang telah dibagikan kepada pasien 104 responden yang 

kemudian diambil modusnya.  Dapat dilihat bahwa semakin kecil nilai dari 
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tingkat kinerja maka semakin besar perhatian yang harus diberikan oleh 

pihak Poliklinik RSUD I.A MOEIS untuk meningkatkan pelayanannya. 

Dalam penelitian ini responsiveness dan emphathy memiliki penilaian 

kinerja yang terkecil yaitu 2,200 dan 2,750 

 Sedangkan rata-rata hasil dari nilai tingkat kinerja untuk setiap 

dimensi kualitas jasa pelayanan sebagai berikut : 

Tabel 12. 
Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan IRJ  

RSUD IA Moeis  
 

Dimensi Mean 

Tangible 3,300 

Reliability 3,167 

Responsiveness 2,200 

Assurance 3,100 

Empathy 2,750 
 

Nilai rata-rata tingkat kinerja mulai dari yang terbesar  adalah 

dimensi tangible, reliability,Assurance, empathy ,Responsiveness, 

dengan nilai 3,300; 3,100; 2,750; 2,200. Dari hasil rata-rata tingkat 

kinerja dapat dilihat bahwa semakin kecil rata-rata tingkat kinerja, 

maka semakin besar perhatian yang diberikan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan Poliklinik RSUD I.A MOEIS.  

Tterlihat bahwa dimensi Responsiveness dan empathy 

merupakan dimensi yang mempunyai rata-rata tingkat kinerja yang 

paling kecil dengan nilai sebesar 2,200 dan 2,750 Sementara 
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dimensi tangible memiliki rata-rata tingkat kinerja tertinggi dengan 

nilai sebesar 3,300. 

3. Analisis Tingkat Perbaikan 

Analisis tingkat perbaikan berisi mengenai evaluasi terhadap 

atribut-atribut yang bertujuan mengidentifikasi atribut yang belum 

memenuhi syarat. Untuk menghitung tingkat perbaikan dengan cara 

membagi hasil dari nilai kinerja standar (5) dengan hasil dari tingkat 

kinerja yang dinilai oleh pasien. Sebagai contoh, atribut nomor 7 

“ketersediaan obat yang diperlukan pasien” tingkat perbaikan 

diperoleh dengan rumus TK/TKi     (5 : 3 = 1,67) dan seterusnya. 

Dari perolehannya data dapat diketahui bahwa semua atribut yang 

ada perlu diperbaiki. Selengkapnya dapat dilihat berikut : 

Tabel 13. Analisa Tingkat Perbaikan IRJ RSUD IA Moeis 

No DIMENSI TK TKi TKP 

TANGIBLE    

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap 
dan up-to date serta terawat dengan baik 

5 4 1,25 

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan 
nyaman 

4 4 1 

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi 
dengan papan petunjuk yang jelas 

4 3 1,33 

4 Tata ruang interior yang baik 4 4 1 

5 Tersedianya informasi mengenai 
pelayanan yang diberikan 

5 4 1,25 

6 Dokter, perawat dan staff yang 
berpenampilan rapi dan profesional 

5 4 1,25 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien 5 2 2,5 

8 Ketersediaan alat bantu pasien 
(ambulance, kursi roda, dll) 

5 3 1,67 
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9 Toilet yang memadai 4 3 1,33 

10 Area parkir yang memadai 3 4 0,75 

REALIBILITY    

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang 
diberikan 

5 2 2,5 

2 Dokter dan perawat mampu memberikan 
tindakan secara tepat dan tepat 

5 3 1,67 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan 
profesional 

5 4 1,25 

4 Kemudahan administrasi masuk dan keluar 4 2 2 

5 Pemberian obat yang tepat 5 4 1,25 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya 4 4 1 

RESPONSIVENESS    

1 Pelayanan yang cepat dan tepat 5 2 2,5 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap 
bila diperlukan 

5 2 2,5 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff 
yang membangkitkan kepercayaan pada 
pasien 

4 3 1,33 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu 
pasien 

5 2 2,5 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam 5 2 2,5 

ASSURANCE    

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah 
dan bersahabat 

4 4 1 

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas 
untuk menjawab pertanyaan pasien 

4 3 1,33 

3 Menghargai dan menghormati dalam 
memperlakukan pasien 

5 3 1,67 

4 Memberikan penjelasan secara lengkap 
mengenai kondisi medis pasien 

4 3 1,33 

5 Pasien merasa aman saat menerima 
pelayanan kesehatan di Poliklinik  RSUD 
I.A MOEIS 

4 3 1,33 

6 Privasi pasien selama melakukan 
pemeriksaan terjaga 

4 3 1,33 
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7 Ketenangan dan kenyamanan ruangan 5 3 1,67 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh 
dokter dan perawat 

5 3 1,67 

9 Keamanan lingkungan RSUD I.A MOEIS 
terjamin 

4 3 1,33 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai reputasi 
yang baik 

4 3 1,33 

EMPATHY    

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan 
pasien 

5 3 1,67 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada 
jam kerja) 

5 2 2,5 

3 Dokter dan karyawan memberikan 
perhatian kepada pasien 

5 3 1,67 

4 Dokter dan karyawan memahami keluhan 
dari pasien 

5 3 1,67 

 

Dari pengolahan data diketahui bahwa terdapat enam jenis 

nilai tingkat perbaikan 2,5 yang terdapat pada 7 atribut, 2 satu 

atribut, 1,67, delapan atribut , 1,33 sembilan atribut , 1,25 enam 

atribut, 1 empat atribut, 0,75 terdapat pada 1 atribut. Semakin besar 

nilai tingkat perbaikan, maka atribut tersebut semakin perlu untuk 

mendapatkan perhatian dari pihak Poliklinik RSUD I.A MOEIS 

untuk segera dibenahi agar terget mutu yang diharapkan dapat 

dicapai. Dengan demikian pada atribut yang mempunyai nilai paling 

tinggi harus lebih ditingkatkan dalam hal perbaikan yang dilakukan 

oleh pihak RSUD I.A MOEIS.  

Pada dasarnya, perbaikan harus selalu dilaksanakan untuk 

mencapai tingkat kesesuaian optimal antara harapan pasien 

dengan pelayanan yang diterima pasien. Jadi angka dalam 
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perhitungan ini hanya berfungsi sebagai urutan prioritas untuk 

melakukan perbaikan., bukan karena tingkat perbaikan yang 

dihasilkan dari perhitungan menghasilkan nilai yang kecil, kemudian 

tidak dilakukan perbaikan.  

4. Sales Point (Penjualan) 

Tujuan dari penentuan Sales Point adalah untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat penjualan yang mungkin diperoleh apabila 

terjadi perubahan-perubahan terhadap atribut-atribut tertentu. 

Penentuan Sales Point oleh pihak manajemen RSUD I.A MOEIS 

dengan menggunakan alat bantu skala penilaian yang meliputi 

(Cohen, 1995): 

a. Nilai 1,0 adalah status quo yang berarti perubahan mengenai 

atribut yang ada, tidak memberi pengaruh tambahan manfaat 

dan juga tidak mengurangi mutu pelayanan 

b. Nilai 1,2 berarti perubahan mengenai aibut yang ada, memberi 

pengaruh yang kecil, dan perlu perbaikan hanya dari segi 

tekhnis 

c. Nilai 1,5 berarti perubahan mengenai atribut yang ada, memberi 

pengaruh yang besar terhadap pelayanan jasa.  

Nilai yang digunakan untuk mencari Sales Point adalah 

standar yang sering digunakan dalam analisis Quality Function 

Deployment. Hasil selengkapnya dapat dilihat berikut ini : 
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Tabel 14. Sales Point IRJ RSUD IA Moeis 

NO PERNYATAAN 
PENILAIAN 

1 1,2 1,5 

TANGIBLE    

1 Fasilitas dan peralatan medis yang 
lengkap dan up-to date serta terawat 
dengan baik 

  √ 

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan 
nyaman 

√   

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi 
dengan papan petunjuk yang jelas 

  √ 

4 Tata ruang interior yang baik √   

5 Tersedianya informasi mengenai 
pelayanan yang diberikan 

  √ 

6 Dokter, perawat dan staff yang 
berpenampilan rapi dan profesional 

  √ 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan 
pasien 

  √ 

8 Ketersediaan alat bantu pasien 
(ambulance, kursi roda, dll) 

  √ 

9 Toilet yang memadai   √ 

10 Area parkir yang memadai √   

RELIABILITY    

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang 
diberikan 

  √ 

2 Dokter dan perawat mampu 
memberikan tindakan secara tepat 
dan tepat 

  √ 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli 
dan profesional 

  √ 

4 Kemudahan administrasi masuk dan 
keluar 

  √ 

5 Pemberian obat yang tepat   √ 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya √   
RESPONSIVENESS    

1 Pelayanan yang cepat dan tepat   √ 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu 
siap bila diperlukan 

  √ 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan 
staff yang membangkitkan 
kepercayaan pada pasien 

  √ 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk 
membantu pasien 

  √ 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam   √ 
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ASSURANCE    

1 Dokter, perawat dan staff bersikap 
ramah dan bersahabat 

√   

2 Dokter memiliki pengetahuan yang 
luas untuk menjawab pertanyaan 
pasien 

  √ 

3 Menghargai dan menghormati dalam 
memperlakukan pasien 

  √ 

4 Memberikan penjelasan secara 
lengkap mengenai kondisi medis 
pasien 

  √ 

5 Pasien merasa aman saat menerima 
pelayanan kesehatan di Poliklinik  
RSUD I.A MOEIS 

  √ 

6 Privasi pasien selama melakukan 
pemeriksaan terjaga 

  √ 

7 Ketenangan dan kenyamanan 
ruangan 

  √ 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan 
oleh dokter dan perawat 

  √ 

9 Keamanan lingkungan RSUD I.A 
MOEIS terjamin 

  √ 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai 
reputasi yang baik 

  √ 

EMPATHY    

1 Komunikasi yang baik antara dokter 
dan pasien 

  √ 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat 
(pada jam kerja) 

  √ 

3 Dokter dan karyawan memberikan 
perhatian kepada pasien 

  √ 

4 Dokter dan karyawan memahami 
keluhan dari pasien 

  √ 

 

 Ada 30 atribut bernilai 1,5 yang berarti memberi pengaruh 

besar terhadap pelayanan jasa dan 5 atribut yang mempunyai nilai 1 

sehingga bisa diartikan bahwa hanya sedikit yang tidak 

mempengaruhi mutu terhadap  pelayanan jasa di Poliklinik RSUD 

I.A MOEIS. 
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Sebagai contoh pada dimensi tanible atribut “area parkir yang 

memadai “ mempunyai nilai sales point 1 yang artinya bahwa tidak 

akan memberi pengaruh  terhadap penjualan . Pada dimensi 

realiability atribut “ waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan “ 

mempunyai nilai sales point 1,5 yang artinya perubahan pada atribut 

ini memberi pengaruh yang besar terhadap penjualan dan 

mempengaruhi program pemasaran. Dengan demikian untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan, atribut-atribut yang mempunyai 

nilai Sales Point 1,5 lebih diutamakan untuk ditingkatkan.  

5. Analisis Customer Requitments Score 

Analisis Customer Requitments Score bertujuan untuk 

mengetahui secara menyeluruh terhadap tingkat kepentingan relatif 

masing-masing Customer Requitments serta untuk menentukan 

Customer Requitments  mana yang memerlukan perhatian lebih. 

Customer Requitments Score diperoleh dengan mengkalikan 

tingkat kepentingan  (TKe) pada Customer Requitments dengan 

Sales Point (TKe dengan SP), kemudian skor ini dinormalisasi 

dalam persentase untuk diketahui rangkingnya. Sebagai contoh 

perhitungannya : 

Untuk atribut Tangible nomor 1 yaitu : TKe x SP = CRS (jadi 5 x 1,5 

= 7,5 ). Sedangkan persentasenya dihitung dengan cara : 
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Point CRS  x 100 %  =      7,5    x 100%  = 3,25 % 

Total Score CRS       230,7 

 Kemudian dimasukkan ke dalam kolom Normalization (%) 

Dari penentuan Customer Requitments Score  ini dapat 

diketahui atribut-atribut yang dianggap penting untuk segera 

diperbaiki. Semakin tinggi nilai dari Customer Requitments Score 

maka atribut tersebut semakin penting dan semakin butuh 

perhatian untuk perbaikan selanjutnya. Customer Requitments 

Score bersama dengan Importance Customer, Sales Point serta 

Normalizationnya menempati sisi sebelah kanan pada House Of 

Quality. Hasil selengkapnya bisa dilihat  berikut ini : 

Tabel 15. Customer Requitments Score IRJ RSUD IA Moeis 

No DIMENSI TKe SP CRS % 

TANGIBLE     

1 Fasilitas dan peralatan medis yang 
lengkap dan up-to date serta terawat 
dengan baik 

5 1,5 7,5 3,26 

2 Gedung dan ruangan yang bersih 
dan nyaman 

4 1 4 1,73 

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi 
dengan papan petunjuk yang jelas 

4 1,5 6 2,60 

4 Tata ruang interior yang baik 4 1 4 1,73 

5 Tersedianya informasi mengenai 
pelayanan yang diberikan 

5 1,5 7,5 3,26 

6 Dokter, perawat dan staff yang 
berpenampilan rapi dan profesional 

5 1,5 7,5 3,26 

7 Ketersediaan obat yang diperlukan 
pasien 

5 1,5 7,5 3,26 

8 Ketersediaan alat bantu pasien 
(ambulance, kursi roda, dll) 

5 1,5 7,5 3,26 
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9 Toilet yang memadai 4 1,5 6 2,60 

10 Area parkir yang memadai 3 1 3 1,30 
REALIBILITY     

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang 
diberikan 

5 1,5 7,5 3,26 

2 Dokter dan perawat mampu 
memberikan tindakan secara tepat 
dan tepat 

5 1,5 7,5 3,26 

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli 
dan profesional 

5 1,5 7,5 3,26 

4 Kemudahan administrasi masuk dan 
keluar 

4 1,5 6 2,60 

5 Pemberian obat yang tepat 5 1,5 6 3,26 

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya 4 1 4 
 

1,73 

RESPONSIVENESS     

1 Pelayanan yang cepat dan tepat 5 1,5 7,5 3,26 

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu 
siap bila diperlukan 

5 1,5 7,5 3,26 

3 Tindakan dari dokter, perawat dan 
staff yang membangkitkan 
kepercayaan pada pasien 

4 1,5 6 2,60 

4 Kemauaan staff/karyawan untuk 
membantu pasien 

5 1,5 7,5 3,26 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 1 jam 5 1,5 7,5 3,26 

ASSURANCE     

1 Dokter, perawat dan staff bersikap 
ramah dan bersahabat 

4 1 4 1,73 

2 Dokter memiliki pengetahuan yang 
luas untuk menjawab pertanyaan 
pasien 

4 1,5 6 2,60 

3 Menghargai dan menghormati dalam 
memperlakukan pasien 

5 1,5 7,5 3,26 

4 Memberikan penjelasan secara 
lengkap mengenai kondisi medis 
pasien 

4 1,5 6 2,60 

5 Pasien merasa aman saat menerima 
pelayanan kesehatan di Poliklinik  
RSUD I.A MOEIS 

4 1,5 6 2,60 

6 Privasi pasien selama melakukan 
pemeriksaan terjaga 

4 1,5 6 2,60 

7 Ketenangan dan kenyamanan 
ruangan 

5 1,5 7,5 3,26 

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan 
oleh dokter dan perawat 

5 1,5 7,5 3,26 
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9 Keamanan lingkungan RSUD I.A 
MOEIS terjamin 

4 1,5 6 2,60 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai 
reputasi yang baik 

4 1,5 6 2,60 

EMPATHY     

1 Komunikasi yang baik antara dokter 
dan pasien 

5 
 

1,5 7,5 3,26 

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat 
(pada jam kerja) 

5 1,5 7,5 3,26 

3 Dokter dan karyawan memberikan 
perhatian kepada pasien 

5 1,5 7,5 3,26 

4 Dokter dan karyawan memahami 
keluhan dari pasien 

5 1,5 7,5 3,26 

 

Dapat diurutkan atribut dari nilai tertinggi ke nilai terendah. 

Semakin tinggi nilai Customer Requitments Score berarti semakin 

penting dan semakin butuh perhatian dan perbaikan kualitas jasa 

dan fasilitas untuk pasien. Dari data diatas didapatkan nilai 1,73%, 

2,60%, 3,26%. Dari 35 atribut yang ada, terdapat 20 atribut yang 

memiliki persentase tertinggi 3,26%  misalnya ketersediaan obat 

yang diperlukan pasien. Terdapat 10 atribut yang memiliki 

persentase 2,60% misalnya toilet yang memadai.dan 5 atribut 

memiliki 1,73 %  misalmya Area parkir yang memadai dan 

seterusnya. Dari analisis Customer Requitments Score terlihat 

bahwa atribut yang mempunyai persentase yang besar harus 

diperbaiki terlebih dahulu kemudian baru disusul perbaikan pada 

atribut yang memiliki persentase lebih kecil. 
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6. Analisis Technical Requitments 

Technical Requitments merupakan tanggapan manajemen 

organisasi (RSUD I.A MOEIS) terhadap permintaan konsumen 

(pasien). Tujuan dari House Of Quality adalah untuk mendesain 

atau memperbaiki desain yang ada agar memenuhi harapan 

pelanggan yaitu kualitas layanan yang ideal. Setelah atribut-atribut 

diharapkan oleh konsumen  (Customer Requitment) diperoleh, 

maka manajemen harus menerjemahkan dalam technical 

Requitments. Tujuan dari Technical Requitments ini adalah 

memenuhi persyaratan pasien untuk itu pihak RSUD I.A MOEIS 

harus mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu. Technical 

Requitments diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 

pihak manajemen RSUD I.A MOEIS yang diwakili oleh Kepala IRJ . 

Tabel 16. Technical Requitments IRJ RSUD IA Moeis 

NO CUSTOMER REQUITMENT TECHNICAL REQUITMENT 

TANGIBLE 

1 Fasilitas dan peralatan medis 
yang lengkap dan up-to date 
serta terawat dengan baik 

1. Peralatan medis yang sesuai 
,cukup. 

2. Penyesuaian dengan tekhnologi 
baru 

3. Perawatan kelengkapan dan 
peralatan medis 

2 Gedung dan ruangan yang 
bersih dan nyaman 

1. kebersihan seluruh ruangan, 
perabot 

2. Kontrol rutin terhadap 
kebersihan 

3. Tersedianya bak sampah di tiap 
ruangan 
 

3 Gedung dan ruangan yang 
dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

Informasi berupa papan petunjuk 
yang jelas 
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4 Tata ruang interior yang baik Penataan interior yang serasi dan 
menarik 

5 Tersedianya informasi 
mengenai pelayanan yang 
diberikan 

 Informasi waktu, jenis pelayanan 
selalu ada. 

6 Dokter, perawat dan staff yang 
berpenampilan rapi dan 
profesional 

Pemakaian seragam bagi dokter, 
perawat dan staff 

7 Ketersediaan obat yang 
diperlukan pasien 

Kolaborasi Dokter, apoteker serta 
bagian pengadaan obat. 

8 Ketersediaan alat bantu 
pasien (ambulance, kursi roda, 
dll) 

Penyediaan alat bantu pasien 

9 Toilet yang memadai 1. Penyediaan toilet di ruang tunggu 
2. Pembersihan toilet dengan diberi 

pewangi 
3. Kontrol rutin terhadap kebersihan 

10 Area parkir yang memadai Penyediaan area parkir 

RELIABILITY 

1 Waktu pelayanan sesuai 
jadwal yang diberikan 

Pengaturan jadwal pelayanan 

2 Dokter dan perawat mampu 
memberikan tindakan secara 
tepat dan cepat 

1. Program pelatihan singkat 
2. Kerjasama yang baik antara 

dokter dan perawat 
3. Ciptakan semangat dan motivasi 

kerja 

3 Dokter, perawat dan staff yang 
ahli dan profesional 

1. Partisipasi di berbagai kegiatan 
2. Mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran 

4 Kemudahan administrasi 
masuk dan keluar 

1. Kerjasama dengan bagian 
pendaftaran 

2. Kartu periksa 
3. Tersedianya loket pembayaran 

tunai 
4. Kerjasama dengan asuransi 

5 Pemberian obat yang tepat Adanya referensi resep dokter 

6 Konsistensi dalam pengenaan 
biaya 

Kerjasama dengan asuransi 

RESPONSIVENESS 

1 Pelayanan yang cepat dan 
tepat 

1. Keahliaan dalam menangani 
pasien 

2. Penilaian kerja 

2 Dokter, perawat dan staff yang 
selalu siap bila diperlukan 

1. Pengaturan jadwal dokter, 
perawat dan staff 

2. Kedisplinan dalam bertugas 
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3. Adanya dokter jaga 

3 Tindakan dari dokter, perawat 
dan staff yang membangkitkan 
kepercayaan pada pasien 

1. Keahliaan dalam menangani 
pasien 

2. Peralatan medis yang 
memadai 

3. Penerapan budaya kerja 
4. Kemampuan berkomunikasi 

yang baik 

4 Kemauaan staff/karyawan 
untuk membantu pasien 

Penerapan budaya kerja 

5 Waktu tunggu tidak lebih dari 
1 jam 

1. Keahlian dalam menangani 
pasien  

2. Peralatan medis yang 
memadai 

3. Adanya dokter jaga 
4. Kedisplinan dalam bertugas 

ASSURANCE 

1 Dokter, perawat dan staff 
bersikap ramah dan 
bersahabat 

1. Etika dokter 
2. Pendidikan sopan santun 
3. Dialog yang baik antara dokter, 

perawat dan staff dengan 
pasien 

2 Dokter memiliki pengetahuan 
yang luas untuk menjawab 
pertanyaan pasien 

1. Mengikuti perkembangan ilmu 
kedokteran 

2. Data akurat tentang kondisi 
pasien 

3 Menghargai dan menghormati 
dalam memperlakukan pasien 

1. Etika dokter  
2. Dialog yang baik antara dokter, 

perawat dan staff serta pasien 

4 Memberikan penjelasan 
secara lengkap mengenai 
kondisi medis pasien 

1. Kemampuan komunikasi yang 
baik 

2. Data akurat tentang kondisi 
pasien 

3. Laporan perkembangan pasien 

5 Pasien merasa aman saat 
menerima pelayanan 
kesehatan di Poliklinik  RSUD 
I.A MOEIS 

1. Keahliaan dalam menangani 
pasien 

2. Peralatan medis yang 
memadai 

6 Privasi pasien selama 
melakukan pemeriksaan 
terjaga 

Ruang pemeriksaan yang tertutup 

7 Ketenangan dan kenyamanan 
ruangan 

1. Ciptakan suasana tenang dan 
nyaman 

2. Pemasangan AC 
3. Penyediaan Sofa 
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8 Kerjasama yang baik yang 
dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

1. Dialog antara dokter dan perawat 
2. Kerjasama yang baik antara 

dokter dan perawat 

9 Keamanan lingkungan RSUD 
I.A MOEIS terjamin 

Adanya petugas penjaga 

10 RSUD I.A MOEIS mempunyai 
reputasi yang baik 

Peningkatan kualitas pelayanan 
yang diberikan 

EMPATHY 

1 Komunikasi yang baik antara 
dokter dan pasien 

1. Kemampuan komunikasi yang 
baik 

2. Penerapan budaya kerja 
3. Dialog yang baik antara dokter 

dengan pasien 

2 Pelayanan yang tersedia 
setiap saat (pada jam kerja) 

1. Pengaturan jadwal dokter, 
perawat dan staff  

2. Kedisplinan dalam bertugas 

3 Dokter dan karyawan 
memberikan perhatian kepada 
pasien 

1. Dialog yang baik antara dokter, 
perawat dan staff dengan pasien 

2. Kemampuan komunikasi yang 
baik 

4 Dokter dan karyawan 
memahami keluhan dari 
pasien 

1. Dialog yang baik antara dokter, 
perawat dan staff dengan pasien 

2. Kemampuan komunikasi yang 
baik 

 

8. Analisis Hubungan Customer Requitments dan Technical 

Requitments 

Dari  hasil kuesioner dan wawancara dengan pihak RSUD I.A 

MOEIS, maka langkah selanjutnya asalah mencari hubungan dari 

Customer Requitments dan Technical Requitment yaitu hubungan 

antara keinginan pasien dengan usaha-usaha dari RSUD I.A MOEIS 

untuk mewujudkannya. Hubungan yang terjadi sangat mungkin lebih 

dari satu karena setiapCustomer Requitments mungkin punya 

hubungan lebih dari satu terhadap Technical Requitments, begitu pula 

sebaliknya satu Technical Requitments mungkin punya hubungan 
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lebih dari satu Customer Requitments. Hubungan Customer 

Requitments dan Technical Requitments menempati bagian tengah 

dari House Of Quality. 

Untuk menempatkan hubungan ini digunakan L-Shaped Matrix. 

Blok dalam L-Shaped Matrix terbagi menjadi 2 bagian nilai, yaitu 

bagian atas yang merupakan nilai hubungan antara Customer 

Requitments dan Technical Requitments, sedangkan bagian bawah 

merupakan Technical Requitments Score. Hubungan yang terjadi 

antara Customer Requitments dan Technical requitments dinilai 

dengan kategori ( Cohen, 1995) 

a. hubungan bernilai 9 bila hubungan tersebut kuat, ini berarti bahwa 

Technical Requiments menjawab Customer Requiments 

b. hubungan bernilai 3 bila hubungan tersebut medium, ini berarti 

bawha Technical Requitments mendukung Customer Requitments 

c. hubungan bernilai 1 bila hubungan tersebut lemah, ini berarti 

bahwa Technical Requitments mempengaruhi Customer 

Requitments 

d. kotak kosong bila tidak ada hubungan antara Technical 

Requitments dan Customer Requiments, 

Penentuan nilai hubungan antara Customer Requitments dan 

Technical Requitments merupakan kesepakatan antara peneliti 

dengan pihak Poliklinik RSUD I.A MOEIS. Misalnya dimensi Tangible 
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pada atribut “gedung dan ruangan yang bersih,tata ruang dan interior 

yang baik, area parkir yang memadai, konsistensi dalam pengenaan 

biaya, dokter perawat dan staff bersikap ramah dan bersahabat”  

mendapt nilai 9  yang berarati teknikal requetments menjawab 

costumer requetment ,nilai 3 yang berarti memiliki hubungan medium 

dengan atribut “penyesuaiaan peralatan medis dengan tekhnologi 

baru” nilai 1 yang berarti memiliki hubungan yang sangat lemah 

dengan atribut “penyediaan alat bantu pasien”  

Dari hasil hubungan Customer Requitments dan Technical 

Requitmentd diperoleh hasil bahwa terdapat 70 hubungan antara 

Customer Requitments dengan Technical Requitments. Dari 

hubungan 70 yang ada terdapat 9 hubungan yang bernilai 9, yang 

berarti bahwa ada 9 item Technical Requitments yang dilakukan Pihak 

RSUD I.A MOEIS yang telah menjawab Customer Requitments dari 

pasien. Terdapat 61 hubungan medium ( saling mendukung) antara 

Customer Requitments dengan Technical Requitments( score 3) dan 

terdapat 0 hubungan yang lemah diantara Customer Requitments 

dengan Technical Requitments (score 0). Bila melihat dari hubungan 

yang ada meskipun semua Technical Requitments yang ada telah 

menjawab sebagian Customer Requitments namun masih perlu 

diadakan banyak perbaikan dalam pemenuhan Customer Requitments 

hal ini dilatar belakangi dengan masih adanya hubungan dengan 
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score 3 (medium) yang dominan diantara Customer Requitments dan 

Technical Requitmentd. 

9. Analisis Technical Measurement 

Technical Measurement adalah ukuran yang ditetapkan oleh 

pihak RSUD I.A MOEIS dalam melaksanakan Technical Requitments. 

Technical Measurement ini didapatkan dari wawancara dengan 

Kepala IRJ serta pengamatan langsung dilapangan mengenai 

keadaan yang sesungguhnya dengan persetujuan pihak Poliklinik 

RSUD I.A MOEIS. Hasil penetapan ini akan menempati bagian bawah 

dari House Of Quality. Ukuran–ukuran Technical Requitments atau 

Technical Measurement tersebut adalah : 

1) penyediaan peralatan medis yang memadai 

2) penyesuaiaan peralatan medis dengan tekhnologi baru sesuai 

dengan kemampuan  

3) melakukan perawtan dan pembersihan peralatan medis secara 

rutin 

4) pembersihan seluruh ruangan setiap pagi dan sore oleh cleaning 

service 

5) adanya kontrol rutin terhadap kebersihan setiap hari oleh cleaning 

service  

6) penempatan 1 (satu) bak sampah di setiap ruangan 

7) penempelan papan nama dan petunjuk pada tiap ruangan poliklinik 

8) pengaturan interior ruangan yang menarik dan serasi 
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9) penempelan informasi pada papan nama RSUD I.A MOEIS serta 

pemberitahuan mengenai pelayanan yang ada  

10) pakaian seragam untuk staff dan perawat serta pemakaian jas 

dokter untuk dokter 

11)  kerjasama dengan bagian obat dalam penyediaan obat-obatan 

12)  adanya alat bantu pasien sesuai kebutuhan pasien alat bantu 

pernafasan 

13)  penyediaan toilet pada ruang tunggu 

14)  pembersihan toilet dengan diberi pewangi setiap hari 

15)  adanya area parkir yang memadai 

16)  pengaturan  pelayanan hari senin- kamis jam 08.00 – 11.00 . jumat 

jam 08.00-10.30 

17)  mengikuti pelatihan singkat untuk dokter dan perawat  

18)  kerjasama yang baik antara dokter dan perawat serta menangani 

pasien 

19)  menanamkan semangat dan motivasi kerja pada setiap karyawan 

disertai penciptaan kondisi kerja yang baik 

20)  kerjasama dengan bagian pendaftaran saat pasien masuk 

21)  pemberian kartu periksa untuk masing-masing pasien 

22)  kerjasama dengan asuransi dalam pengurusan administrasi 

Poliklinik RSUD I.A MOEIS  

23)  Adanya referensi pemberian obat sesuai dengan resep dokter 

24)  Penanganan pasien sesuai dengan keahliaan dokter 
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25)  Evaluasi kinerja secara berkala 

26)  Pengaturan dokter, perawat dan staff sesuai shift 

27)  Melakukan evaluasi terhadap dokter, perawat dan staff dalam 

rapat koordinasi kepala bagian 

28)  Setiap karyawan RSUD I.A MOEIS menunjukkan budaya kerja 

keras, ramah dan santun 

29)  Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti saat memberikan 

pelayanan 

30)  1 (satu) orang dokter yang selalu siap berada di poliklinik RSUD 

I.A MOEIS 

31)  Penerapak kode etik dokter 

32)  Menanamkan sikap sopan santun dalam memberikan pelayanan 

33)  sikap yang kooperatif terhadap pasien 

34)  Penyediaan data hasil diagnosis/laboratorium pasien 

35)  Penyediaan laporan/data perkembangan kondisi pasien pada kartu 

periksa  

36)  Ruang poliklinik yang terpisah dan pemasangan korden pada 

tempat pemeriksaan 

37)  Anjuran “harap tenang” dan tidak merokok 

38)  Memasangkan 1 (satu) AC setiap ruangan 

39)  Penyediaan sofa dan tempat duduk diruang tunggu 

40)  Komunikasi yang baik antara dokter dan perawat tentang keadaan 

pasien 
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41)  5 (lima) orang satpam yang bertugas secara bergiliran 

42)  Memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pasien. 

10. Analisi Relative Technical Difficulty 

 Dari Technical Requitments selanjutnya dianalisis tingkat kesulitan 

yang terjadi apabila benar-benar diterapkan. Penentuan Relative 

Technical Difficulty berdasarkan hasil diskusi dengan pihak RS 

Manajemen dan observasi serta didukung dengan berbagai referensi 

mendukung / yang berkaitan. Penilaian tingkat kesulitan dalam 

penerapan menggunakan skala Likert. Ada empat penilaian  yang 

digunakan yakni : 

a. Nol (0) apabila tidak megalami kesulitan tekhnis 

b. Satu (1) apabila sedikit mengalami kesulitan dalam penerapannya 

c. Dua (2) apabila mengalami kesulitan dalam penerapannya 

d. Tiga (3) apabila sangat sulit dalam penerapannya. 

Tabel 17. Relative Technical Difficulty IRJ RSUD IA Moeis 

NO TECHNICAL REQUITMENT RTD 

1 Peralatan medis yang memadai 0 

2 Penyesuaiaan tekhnologi yang baru 0 

3 Perawatan kelengkapan dan peralatan 
medis 

0 

4 Pembersihan seluruh ruangan 0 

5 Kontrol rutin terhadap kebersihan 0 

6 Tersediannya bak sampah di tiap ruangan 0 

7 Penyediaan papan petunjuk yang jelas 0 

8 Pengaturan ruangan interior yang serasi 0 
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dan menarik 

9 Pemberitahuan informasi pelayanan 0 

10 Pemakaian seragam bagi dokter, perawat 
dan staff 

0 

11 Kerjasama dengan bagian obat 0 

12 Penyediaan alat bantu pasien 0 

13 Penyediaan toilet di ruang tunggu 0 

14 Pembersihan toilet dengan diberi pewangi 0 

15 Penyediaan area parkir 0 

16 Pengaturan jadwal pelayanan  0 

17 Program pelatihan singkat 0 

18 Kerjasama yang baik antara dokter dan 
perawat 

0 

19 Ciptakan semangat dan motivasi kerja  0 

20 Kerjasama dengan bagian pendaftaran 0 

21 Kartu periksa 0 

22 Kerjasama dengan bagian asuransi 0 

23 Adanya referensi resep dokter 0 

24 Keahlian dalam menangani pasien 0 

25 Penilaian kerja 0 

26 Pengaturan jadwal dokter, perawat dan 
staff 

1 

27 Kedisplinan dalam bertugas 1 

28 Penerapan budaya kerja 1 

29 Kemampuan komunikasi yang baik 0 

30 Adanya dokter jaga 0 

31 Etika dokter 0 

32 Pendidikan sopan santun 0 

33 Dialog yang baik antara dokter, perawat 
dan staff dengan pasien 

0 

34 Data akurat tentang kondisi pasien 0 

35 Laporan perkembangan pasien  0 

36 Ruang pemeriksaan yang tertutup 0 
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37 Ciptakan suasana yang tenang dan 
nyaman 

0 

38 Pemasangan AC 0 

39 Penyediaan sofa 0 

40 Dialog antara dokter dan perawat 0 

41 Adanya petugas penjaga 0 

42 Peningkatan kualitas pelayanan yang 
diberikan 

0 

 

Dari 42 atribut yang ada pada Technical Requitment, terdapat 

39 atribut yang tidak mengalami kesulitan dalam penerapan 

(mendapatkan penilaian score 0). Tidak terdapat atribut yang 

dirasakan sulit maupun sangat sulit dalam penerapannya. Terdapat 3 

atribut yang sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan 

(mendapatkan penilaian score 1) : 

a. Ciptakan budaya kerja yang baik. Penciptaan budaya kerja sedikit 

mengalami kesulitan karena manajemen masih belum bisa 

mengawasi penuh kerja para karyawan. Untuk menciptakan budaya 

kerja yang  karyawan yang baik, manajemen harus melakukan 

penilaian atau evaluasi kinerja secara berkala dan rutin,  sehingga 

karyawan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

dan tercipta budaya kerja yang baik.. 

b. Pengaturan jadwal dokter, perawat dan staff. Pengaturan jadwal 

terutama untuk jadwal dokter sedikit mengalami kesulitan. Hal ini 

berkaitan dengan kesibukan dari dokter-dokter RSUD I.A MOEIS. 

Seringkali dokter-dokter tersebut tidak datang tepat waktu karena 
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masih ada kesibukan di RS, misalnya sedang melakukan operasi. 

Hal ini tentu akan mengubah jadwal dari dokter tersebut. Untuk 

mengatasinya staf bagian pendaftaran akan memberitahu pasien 

apabila dokter yang bersangkutan mengalami perubahan jadwal.  

c. Kedisplinan dalam bertugas. Kedisplinan terutama berkaitan 

dengan kedatangan dokter yang tepat waktu sedikit mengalami 

kesulitan dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan dokter terutama 

dokter spesialis terkadang memiliki jadwal operasi di RS yang tidak 

terjadwal secara pasti. Hal ini membuat mereka harus menunda 

kedatang ke RSUD I. A MOEIS. Untuk itu pihak RS menyiapkan 1 

dokter jaga yang selalu siap di Poliklinik RSUD I.A MOEIS untuk 

mengantisipasi hal tersebut.  

Alur Proses Pelayanan Poliklinik 

Secara  Umum 

Mekanisme pelayanan pada Poliklinik RSUD I.A MOEIS untuk Poliklinik/ 

Rawat Jalan 

 Pasien datang ke RS 

 Mengambil nomor antrian 

 Keluarga pasien/ pasien mendaftar di loket pendaftaran 

 Kemudian pasien melakukan registrasi  

 Kalau pasien statusnya umum langsung kekolektor 

 Kalau pasien termasuk pasien Askes dan BPJS harus urus 

jaminan   
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 Kemudian pergi kepoliklinik yang dituju  

 Apabila pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium atau 

radiologi, maka dibuatkan surat pengantar . 

 Pasien dinyatakan rawat inap atau hanya rawat jalan 

 Jika rawat jalan pasien ke apotek untuk ambil obat 

 Pasien pulang. 

Poliklinik / Rawat Jalan 
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Gambar 10. Alur Poliklinik / IRJ RSUD IA Moeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Matrix house of quality IRJ RSUD IA Moeis 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat 35 persyaratan pelanggan yang dapat dikategorikan menjadi 

5 dimensi mutu parasuraman dengan urutan prioritas berdasarkan 

tingkat kepentingan yaitu dimensi : Empati 3,26%, Responsivenes 

3,12%, Tangible 2,96%, Reability 2,89%, dan Assurance 2,71% 

terhadap layanan rawat jalan di rumah sakit di I A Moeis Samarinda. 

2. Terdapat 42 respon teknikal : 

1) Penyediaan peralatan medis yang memadai 

2) Penyesuaiaan peralatan medis dengan tekhnologi baru sesuai 

dengan kemampuan  

3) Melakukan perawtan dan pembersihan peralatan medis secara 

rutin 

4) Pembersihan seluruh ruangan setiap pagi dan sore oleh cleaning 

service 

5) Adanya kontrol rutin terhadap kebersihan setiap hari oleh cleaning 

service  

6) Penempatan 1 (satu) bak sampah di setiap ruangan 

7) Penempelan papan nama dan petunjuk pada tiap ruangan poliklinik 

8) Pengaturan interior ruangan yang menarik dan serasi 

9) Penempelan informasi pada papan nama RSUD I.A MOEIS serta 

pemberitahuan mengenai pelayanan yang ada  
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10) Pakaian seragam untuk staff dan perawat serta pemakaian jas 

dokter untuk dokter 

11)  Kerjasama dengan bagian obat dalam penyediaan obat-obatan 

12)  Adanya alat bantu pasien sesuai kebutuhan pasien alat bantu 

pernafasan 

13)  Penyediaan toilet pada ruang tunggu 

14)  Pembersihan toilet dengan diberi pewangi setiap hari 

15)  Adanya area parkir yang memadai 

16)  Pengaturan  pelayanan hari senin- kamis jam 08.00 – 11.00 . jumat 

jam 08.00-10.30 

17)  Mengikuti pelatihan singkat untuk dokter dan perawat  

18)  Kerjasama yang baik antara dokter dan perawat serta menangani 

pasien 

19)  Menanamkan semangat dan motivasi kerja pada setiap karyawan 

disertai penciptaan kondisi kerja yang baik 

20)  Kerjasama dengan bagian pendaftaran saat pasien masuk 

21)  Pemberian kartu periksa untuk masing-masing pasien 

22)  Kerjasama dengan asuransi dalam pengurusan administrasi 

Poliklinik RSUD I.A MOEIS  

23)  Adanya referensi pemberian obat sesuai dengan resep dokter 

24)  Penanganan pasien sesuai dengan keahliaan dokter 

25)  Evaluasi kinerja secara berkala 

26)  Pengaturan dokter, perawat dan staff sesuai shift 
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27)  Melakukan evaluasi terhadap dokter, perawat dan staff dalam 

rapat koordinasi kepala bagian 

28)  Setiap karyawan RSUD I.A MOEIS menunjukkan budaya kerja 

keras, ramah dan santun 

29)  Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti saat memberikan 

pelayanan 

30)  1 (satu) orang dokter yang selalu siap berada di poliklinik RSUD 

I.A MOEIS 

31)  Penerapan kode etik dokter 

32)  Menanamkan sikap sopan santun dalam memberikan pelayanan 

33)  sikap yang kooperatif terhadap pasien 

34)  Penyediaan data hasil diagnosis/laboratorium pasien 

35)  Penyediaan laporan/data perkembangan kondisi pasien pada kartu 

periksa  

36)  Ruang poliklinik yang terpisah dan pemasangan korden pada 

tempat pemeriksaan 

37)  Anjuran “harap tenang” dan tidak merokok 

38)  Memasangkan 1 (satu) AC setiap ruangan 

39)  Penyediaan sofa dan tempat duduk diruang tunggu 

40)  Komunikasi yang baik antara dokter dan perawat tentang keadaan 

pasien 

41)  5 (lima) orang satpam yang bertugas secara bergiliran 

42) Memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pasien.  
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Untuk menjawab persyaratan pelanggan pelayanan rawat jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Samarinda. 

3. Mengusung rancangan mutu pelayanan rawat jalan RSUD I.A Moeis 

Samarinda yang dikaji melalui metode QFD menghasilkan 

rekomendasi berupa prioritas teratas : 

1) Pelayanan yang tersedia setiap saat pada jam kerja 

2) - Pelayanan yang cepat dan tepat   

- Dokter, perawat dan staf selalu siap bila diperlukan 

- Kemauan staf untuk membantu pasien 

- Waktu tunggu tidak melebihi satu jam 

3) Ketersediaan obat yang diperlukan pasien   

4) Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan 

5) - Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan pasien 

- Ketenangan dan kenyamanan ruangan 

- Kerjasama yang baik antara dokter, perawat dan petugas  

 

B. Saran  

1. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Samarinda 

a. Lakukan riset pasar secara rutin untuk mengetahui persyaratan 

pelanggan terhadap layanan rawat jalan untuk menyesuaikan 

perubahan waktu dan pergeseraan kebutuhan pelanggan. 
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b. Menggunakan QFD untuk peningkatan mutu pelayanan pada 

instalasi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis 

Samarinda. 

c. Melakukan upaya perbaikan internal Rumah Sakit yang dimulai dari 

pimpinan, manajemen dan seluruh petugas yang terlibat dalam 

layanan rawat jalan dengan mempertimbangkan rekomendasi 

perbaikan mutu pelayanan sesuai hasil penelitian untuk 

mengurangi gap/kesenjangan yang ada pada pelayanan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya  

a. Menggunakan metode QFD dipadukan dengan metode mutu 

lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan. 

b. Mengembangkan metode QFD untuk peningkatan mutu di rumah 

sakit lain.  
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

 

Di tempat  

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Pasca 

Sarjana Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Hasanuddin Makassar. 

Nama  : Muhammad Abduh Faisal Sumampow 

NIM  : P1806215050 

 

 Maka dengan ini saya jelaskan beberapa hal mengenai penelitian saya : 

 

1. Tujuan penelitian ini adalah mendapat pemahaman lebih mendalam tentang “Aplikasi 

Quality Function Deployment untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan pada 

Pasien Rawat Jalan di RSUD I.A MOEIS Samarinda”. 

2. Wawancara akan dilakukan beberapa kali selama 30-45 menit atau sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat oleh peneliti dan informan 

3. Selama wawancara dilakukan diharapkan informan dapat menyampaikan bagaimana 

tekhnisnya pelayanan khususnya rawat jalan  

4. Selama penelitian dilakukan peneliti akan menggunakan alat bantu wawancara yakni 

hand phone, pulpen dan catatan lapangan untuk membantu kelancarana pengumpulan 

data 

5. Peneliti tidak akan melakukan tindakan memojokkan, menghakimi dan 

membahayakan informan 
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6. Informasi yang diberikan oleh informan hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian ini dan hanya peneliti yang dapat mengakses data asli 

7. Pelaporan hasil penelitian ini nantinya akan menggunakan kode informan (inisial 

nama) dan bukan nama informan yang sebenarnya guna menjagaidentitas informan 

8. Informan dalam penelitian ini sepenuhnya atas dasar sukarela. 

Segala partisipasi dan kerjasama partisipan dalam penelitian ini sangat dihargai. 

Terimah kasih. 

                                                                                            Makassar, Juli  2017 

 

 

                                                             Muhammad Abduh Faisal Sumampow 
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DATA DEMOGRAFI INFORMAN 

 

Nama   : 

Umur   :  

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan  : 

Agama   : 

Suku   : 

Almat/Telpon  : 

Panduan Wawancara 

Pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu peneliti dalam wawancara adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana fasilitas dan peralatan medis di RSUD I.A Moeis Samarinda dalam 

menunjang pelayanan Rawat jalan? 

2. Apakah waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang diberikan ? 

3. Apakah dokter, perawat dan staff  sudah memberikan pelayanan rawat jalan  dengan 

baik sesuai dengan prosedur ? 

4. Jelaskan kelebihan pelayanan rawat jalan yang dimiliki oleh RSUD I.A Moeis 

Samarinda? 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

APLIKASI QFD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PADA PASIEN RAWAT JALAN DI 

RUMAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA 

TAHUN 2017 

Terimah kasih atas partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini : 

Identitas Responden  

1. Pekerjaan  : 

2. Usia  :  

3. Jenis kelamin : 

4. Berapa kali menggunakan pelayanan Poliklinik : (   ) > 3        (       ) <3 

Petunjuk penggunaan kuesioner  

Berilah penilaian terhadap kualitas layanan di Poliklinik, menyangkut kinerja, kepentingan dan 

harapan anda terhadap kualitas pelayanan yang diberikan poliklinik. Beri tanda (V) pada kotak yang 

saudara anggap benar. 

Tingkat kepentingan 

Tingkat kepentingan adalah seberapa penting suatu aspek pelayanan bagi pasien 

Ket :  1= Sangat Tidak Penting (STP)  4 = Penting  (P) 

          2 = Tidak Penting (TP)   5 = Sangat Penting (SP) 

          3 = Cukup Penting (CP) 

No Aspek Pelayanan Tingkat  Kepentingan 

STP TP CP P SP 

Tangible       

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan Up to date 
serta terawatt dengan baik 

     

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman      

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

     

4 Tata ruang interior yang baik      

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang diberikan      

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapid an 
professional 

     

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien      

8 Ketersediaan alat bantu pasien      

9 Toilet yang memadai      

10 Area parker yang memadai       
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Reability 

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan      

2 Dokter, dan perawat mampu memberikan tindakan secara 
tepat dan cepat 

     

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional      

4 Kemudahaan administrasi masuk dan keluar      

5 Pemberiaan obat yang tepat      

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya      

Responsiveness      

1 Pelayanan yang cepat dan tepat      

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila diperlukan      

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

     

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien      

5  Tunggu tidak lebih dari 1 jam      

Assurance      

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan bersahabat      

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk menjawab 
pertanyaan pasien 

     

3 Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan 
pasien 

     

4 Memberikan penjelasan secara  lengkap mengenai kondisi 
medis pasien 

     

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan kesehatan 
di RSUD IA MOEIS. 

     

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan terjaga      

7 Ketenagan dan kenyamanan ruangan      

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

     

9 Keamanan lingkungan di RSUD I.A MOEIS Samarinda 
terjamin 

     

10 RSUD I.A Moeis Samarinda mempunyai reputasi yang baik      

Empathy      

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien      

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja)      

3 Dokter dan staff memberikan perhatian kepada pasien      

4 Dokter dan staff memahami keluhan pasien      
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Tingkat Kinerja  

Kinerja adalah persepsi pengguna terhadap apa yang telah diterimanya setelah menggunakan 

layanan Poliklinik 

Ket :  1 = Jelek (J)   3 = Cukup Baik (CB)  5 = Sangat Baik (SB) 

 2  = Sangat Jelek (SJ)  4 = Baik (B) 

No Aspek Pelayanan Tingkat  Kinerja 

J SJ CB B SB 

Tangible       

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan Up to date 
serta terawatt dengan baik 

     

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman      

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

     

4 Tata ruang interior yang baik      

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang diberikan      

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapid an 
professional 

     

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien      

8 Ketersediaan alat bantu pasien      

9 Toilet yang memadai      

10 Area parkir yang memadai       

Reability      

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan      

2 Dokter, dan perawat mampu memberikan tindakan secara 
tepat dan cepat 

     

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional      

4 Kemudahaan administrasi masuk dan keluar      

5 Pemberiaan obat yang tepat      

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya      

Responsiveness      

1 Pelayanan yang cepat dan tepat      

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila diperlukan      

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

     

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien      

5  Tunggu tidak lebih dari 1 jam      

Assurance      

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan bersahabat      

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk menjawab 
pertanyaan pasien 

     

3 Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan 
pasien 

     

4 Memberikan penjelasan secara  lengkap mengenai kondisi 
medis pasien 
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5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan kesehatan 
di RSUD I.A Moeis Samarinda 

     

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan terjaga      

7 Ketenagan dan kenyamanan ruangan      

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

     

9 Keamanan lingkungan di RSUD I.A Moeis Samarinda 
terjamin 

     

10 RSUD I.A Moeis Terjamin mempunyai reputasi yang baik      

Empathy      

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien      

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja)      

3 Dokter dan staff memberikan perhatian kepada pasien      

4 Dokter dan staff memahami keluhan pasien      
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Lampiran  3 

KUESIONER PENELITIAN 

APLIKASI QFD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PADA PASIEN RAWAT JALAN DI 

RUMAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA 

TAHUN 2017 

Terimah kasih atas partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini : 

Identitas Responden  

1. Pekerjaan  : 

2. Usia  :  

3. Jenis kelamin : 

4. Berapa kali menggunakan pelayanan Poliklinik : (   ) > 3        (       ) <3 

Petunjuk penggunaan kuesioner  

Berilah penilaian terhadap kualitas layanan di Poliklinik, menyangkut kinerja, kepentingan dan 

harapan anda terhadap kualitas pelayanan yang diberikan poliklinik. Beri tanda (V) pada kotak yang 

saudara anggap benar. 

Tingkat kepentingan 

Tingkat kepentingan adalah seberapa penting suatu aspek pelayanan bagi pasien 

Ket :  1= Sangat Tidak Penting (STP)  4 = Penting  (P) 

          2 = Tidak Penting (TP)   5 = Sangat Penting (SP) 

          3 = Cukup Penting (CP) 

No Aspek Pelayanan 
Tingkat  Kepentingan RS Pesaing 

STP TP CP P SP 
RS. 

SMC 
RS 

Dirgahayu 

Tangible         

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan Up 
to date serta terawatt dengan baik 

       

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman        

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

       

4 Tata ruang interior yang baik        

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang 
diberikan 

       

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapid 
an professional 

       

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien        

8 Ketersediaan alat bantu pasien        

9 Toilet yang memadai        

10 Area parker yang memadai         
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Reability        

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan        

2 Dokter, dan perawat mampu memberikan tindakan 
secara tepat dan cepat 

       

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional        

4 Kemudahaan administrasi masuk dan keluar        

5 Pemberiaan obat yang tepat        

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya        

Responsiveness        

1 Pelayanan yang cepat dan tepat        

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila 
diperlukan 

       

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

       

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien        

5  Tunggu tidak lebih dari 1 jam        

Assurance        

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan 
bersahabat 

       

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk 
menjawab pertanyaan pasien 

       

3 Menghargai dan menghormati dalam 
memperlakukan pasien 

       

4 Memberikan penjelasan secara  lengkap mengenai 
kondisi medis pasien 

       

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan 
kesehatan di RSUD IA MOEIS. 

       

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan 
terjaga 

       

7 Ketenagan dan kenyamanan ruangan        

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

       

9 Keamanan lingkungan di RSUD I.A MOEIS Samarinda 
terjamin 

       

10 RSUD I.A Moeis Samarinda mempunyai reputasi 
yang baik 

       

Empathy        

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien        

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja)        

3 Dokter dan staff memberikan perhatian kepada 
pasien 

       

4 Dokter dan staff memahami keluhan pasien        

Tingkat Kinerja  

Kinerja adalah persepsi pengguna terhadap apa yang telah diterimanya setelah menggunakan 

layanan Poliklinik 

Ket :  1 = Jelek (J)   3 = Cukup Baik (CB)  5 = Sangat Baik (SB) 

 2  = Sangat Jelek (SJ)  4 = Baik (B) 
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No Aspek Pelayanan Tingkat  Kinerja 

J SJ CB B SB 
 
 
 

Tangible       

1 Fasilitas dan peralatan medis yang lengkap dan Up to date 
serta terawatt dengan baik 

     

2 Gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman      

3 Gedung dan ruangan yang dilengkapi dengan papan 
petunjuk yang jelas 

     

4 Tata ruang interior yang baik      

5 Tersedianya informasi mengenai pelayanan yang diberikan      

6 Dokter, perawat dan staff yang berpenampilan rapid an 
professional 

     

7 Ketersediaan obat yang diperlukan pasien      

8 Ketersediaan alat bantu pasien      

9 Toilet yang memadai      

10 Area parkir yang memadai       

Reability      

1 Waktu pelayanan sesuai jadwal yang diberikan      

2 Dokter, dan perawat mampu memberikan tindakan secara 
tepat dan cepat 

     

3 Dokter, perawat dan staff yang ahli dan profesional      

4 Kemudahaan administrasi masuk dan keluar      

5 Pemberiaan obat yang tepat      

6 Konsistensi dalam pengenaan biaya      

Responsiveness      

1 Pelayanan yang cepat dan tepat      

2 Dokter, perawat dan staff yang selalu siap bila diperlukan      

3 Tindakan dari dokter, perawat dan staff yang 
membangkitkan kepercayaan pada pasien 

     

4 Kemauaan staff/karyawan untuk membantu pasien      

5  Tunggu tidak lebih dari 1 jam      

Assurance      

1 Dokter, perawat dan staff bersikap ramah dan bersahabat      

2 Dokter memiliki pengetahuan yang luas untuk menjawab 
pertanyaan pasien 

     

3 Menghargai dan menghormati dalam memperlakukan 
pasien 

     

4 Memberikan penjelasan secara  lengkap mengenai kondisi 
medis pasien 

     

5 Pasien merasa aman saat menerima pelayanan kesehatan 
di RSUD I.A Moeis Samarinda 

     

6 Privasi pasien selama melakukan pemeriksaan terjaga      

7 Ketenagan dan kenyamanan ruangan      

8 Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh dokter dan 
perawat 

     

9 Keamanan lingkungan di RSUD I.A Moeis Samarinda 
terjamin 
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10 RSUD I.A Moeis Terjamin mempunyai reputasi yang baik      

Empathy      

1 Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien      

2 Pelayanan yang tersedia setiap saat (pada jam kerja)      

3 Dokter dan staff memberikan perhatian kepada pasien      

4 Dokter dan staff memahami keluhan pasien      
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LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Suasana Menunggu di IRJ RSUD IA Moeis  
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Gambar 2. Suasana Pelayanan FO di IRJ RSUD IA Moeis 
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Gambar 3. Jajaran Manajemen RSUD IA Moeis (Fokus Group Diskusi ) 
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Gambar 4. Poliklnik Spesialis IRJ RSUD IA Moeis 
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Gambar 5. Fasilitas di IRJ RSUD IA Moeis 
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