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Abstrak  
 

Kualitas layanan menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjadi pemimpin pasar dalam 

suatu industri. Kualitas layanan tidak hanya penting bagi industri manufaktur, namun juga bagi 

industri jasa. Rumah sakit sebagi bagian dari organisasi yang bergerak di industri jasa juga perlu 

fokus untuk memberikan layanan yang terbaik baik pasiennya. Selama tiga puluh tahun terakhir, 

ada peningkatkan kebutuhan akan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan gaya hidup. 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi perhatian utama bagi pasien, dan memberikan 

jasa yang lebih baik bagi pasien telah menjadi fokus dari rumah sakit (Jandavath dan Byram, 

2016). Manajemen perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, karyawan akan 

dipersiapkan dengan lebih banyak pelatihan. Pelatihan tersebut akan meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam menghadapi persoalan kerja yang muncul secara tak terduga dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kepuasan konsumen (Abomaleh and Sahari, 2014). Penelitian ini ingin melihat 

pengaruh atas komitmen manajemen terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di rumah 

sakit umum terbesar di Jawa Timur yaitu RSUD Dr. Soetomo. Rumah sakit ini telah memperoleh 

ISO 9001:2008. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada mereka yang pernah 

berobat di poliklinik, IGD dan pernah rawat inap di rumah sakit. Data dianalisis dengan 

menggunakan PLS. Hasil menunjukkan bahwa orang yang berobat di poli, IGD dan rawat inap di 

RSUD Dr. Soetomo puas dengan layanan yang diberikan rumah sakit. Pasien melihat komitmen 

rumah sakit dalam peningkatan kualitas dan peralatan medis. Rumah sakit memiliki dokter yang 

memiliki keahlian yang tinggi.  

 

Kata kunci: Komitmen Manajemen, Kualitas Layanan, Kepuasan Pelanggan, RSUD Dr. Soetomo  
 

1. PENDAHULUAN 
 

Persaingan terjadi di semua bidang usaha, baik di bidang usaha manufaktur maupun jasa. 

Organisasi harus memiliki strategi yang tepat agar dapat memenangkan persaingan di dalam 

industri sehingga organisasi dapat berkembang untuk jangka waktu panjang. Tantangan yang ada 

tersebut juga memengaruhi dunia usaha yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Selama tiga 

puluh tahun terakhir, ada peningkatkan kebutuhan akan kualitas layanan kesehatan untuk 

meningkatkan gaya hidup. Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi perhatian utama bagi 

pasien, dan memberikan jasa yang lebih baik bagi pasien telah menjadi fokus dari rumah sakit 
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(Jandavath dan Byram, 2016). Kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang semakin 

meningkat tersebut kurang diimbangi dengan adanya layanan yang cukup dari rumah sakit yang 

ada baik pemerintah maupun swasta.  

Keluhan akan pelayanan rumah sakit menjadi pengaduan terbesar yang diterima BPJS Watch 

Jatim. Koordinator BPJS Watch Jawa Timur, Jamaludin mengatakan, rata-rata dalam satu bulan 

pihaknya mendapat 50 pengaduan. Sebanyak 45 persen merupakan pengaduan tentang pelayanan 

rumah sakit, lalu disusul pelayanan Puskesmas, Klinik, dan dokter yang sebanyak 25 persen. 

(Surabaya tribunnews, November 2016).  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi prihatin melihatnya banyaknya pasien di Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang berjejer di lorong tidak terlayani (Menpan.go.id, 

April 09, 2015). 

Arif Ardliyanto mengatakan kepada Sindo news bahwa peningkatan pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan dan perkembangan informasi terjadi dengan cepat dan diikuti dengan 

tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik menjadi dasar bagi manajemen 

rumah sakit dalam membuat keputusan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Apabila rumah 

sakit tidak mempersiapkan diri secara lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, maka 

sarana tersebut akan dijauhi masyarakat dan masyarakat akan mencari sarana kesehatan alternatif 

(Sindo news.com, Maret 2016). Rumah sakit umum sebagai salah satu sektor pelayanan publik 

harus memperhatikan bagaimana karyawan mereka memberikan jasa layanan mereka kepada 

konsumen karena karyawan mereka merupakan pencerminan gambaran suatu organisasi dan 

mempengaruhi bagaimana persepsi konsumen atas kualitas layanan (Abomaleh dan Zahari, 2014). 

Abomaleh dan Zahari (2014) dan He et al., (2012) juga menambahkan manajemen puncak harus 

fokus kepada karyawan mereka dengan memberikan pelatihan, pemberdayaan, keterlibatan dan 

penghargaan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan. Saat 

manajemen memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, karyawan akan dipersiapkan 

dengan sumber daya yang lebih untuk pelatihan. Latihan-latihan tersebut akan meningkatkan 

keahlian karyawan dalam menghadapi masalah pekerjaan yang tidak diharapkan dan kompetensi 

mereka dalam membuat keputusan yang tepat akan meningkat. Saat setiap orang dalam organisasi 

memahami dengan benar standar layanan yang diharapkan oleh organisasi dan bertindak sesuai 

dengan harapan tersebut maka karyawan akan berkontribusi dalam memberikan saran bagaimana 

meningkatkan layanan dan menjadi lebih efektif dalam memberikan layanan kepada konsumen 

yang mana pada akhirnya akan membuat konsumen puas (Abomaleh dan Zahari, 2014; Alisadeh et 

al., 2014;  Rafidah et al., 2016). Penting bagi suatu organisasi untuk memperhatikan kepuasan 

pasiennya, karena saat konsumen merasa puas maka hal tersebut akan mempengaruhi loyalitas 

(Juhana et al., 2015; Jamluddin dan Ruswanti, 2017 dan Subrahmanyam, 2017).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk melakukan studi 

telaah atas pengaruh variabel-variabel Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Layanan dan 

Kepuasan Pelanggan dengan menggunakan objek penelitian yaitu RSUD Dr. Soetomo. RSUD Dr. 

Soetomo sejak November 2016 menghadapi penilaian Join Comission International (JCI) dalam 

rangka menuju rumah sakit berakreditasi Internasional. Sebagai satu-satunya rumah sakit daerah 

yang mengikuti JCI maka perlu bagi RSUD Dr. Soetomo untuk dapat memahami standar kualitas 

layanan yang dapat memuaskan pelanggannya (Harian Surya, 25 April 2016).  
 

2. METODE 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan hipotesis, menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan data primer yang dikumpulkan menggunakan questionnaire. Data yang didapat 

kemudian diolah untuk menentukan nilai suatu variabel. Penelitian ini menekankan pada pengujian 

hipotesis yang menyatakan suatu hubungan. 

Berdasarkan identifikasi klasifikasi variabel, maka definisi operasional dari masing–masing 

variabel yang diteliti adalah: 

Komitmen Manajemen  

Komitmen Manajemen menggambarkan bagaimana manajemen secara konsisten menetapkan 

strategi dalam proses mencapai tujuan yang diharapkan. Komitmen manajemen atas kualitas 
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layanan adalah keterlibatan manajemen secara aktif dalam meningkatkan kualitas layanan yang 

diberikan. Babakus et al., (2003) mendefinisikan Komitmen Manajemen terhadap Kualitas 

Layanan dilihat dari perspektif karyawan melalui pemberian pelatihan dari manajemen yang 

berkesinambungan, pemberdayaan karyawan dan penghargaan. Rod dan Ashill (2010) 

menambahkan dalam indikator pengukuran yang digunakan oleh Babakus et al., (2003) aspek 

orientasi layanan kepada konsumen yang diadopsi dari penelitian Lytle et al., (1998). 

Kualitas Layanan  

Kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian konsumen terhadap kinerja layanan yang 

diberikan oleh suatu perusahaan (Zeithaml, 1988). Parasuraman et al., (1985) mengembangkan 

instrumen untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi jasa yang disebut 

SERVQUAL. Dimensi Kualitas Layanan dalam penelitian ini akan mengadopsi dimensi Kualitas 

Layanan yang dikembangkan oleh Parasuraman et al., (1985) yaitu reliability, responsiveness, 

assurance, empathy dan tangibility. 

Kepuasan Pelanggan  

Oliver (1997) mendefinisikan kepuasan sebagai suatu evaluasi atas karakteristik produk atau 

jasa atau penilaian atas produk atau jasa yang ditawarkan dan mengukur tingkat pemenuhan 

memuaskan atau tidak memuaskan. Kepuasan pelanggan terefleksikan dari layanan yang diterima 

oleh pelanggan. Semakin positif persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki pelanggan.  

Sampel Penelitian 

 Sampel atau objek yang diamati dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah berobat 

di poli, IGD dan pasien rawat inap di RSUD Dr. Soetomo 

Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan distribusi 

kuesioner.  

Studi Literatur: 

 Mempelajari penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung pencapaian tujuan dalam 

penelitian ini. Sumber Literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal buku, jurnal, 

artikel, laporan pemerintah, hasil-hasil penelitian terdahulu dan data lainnya yang terkait. 

Distribusi Kuesioner:  

Kuesioner didistribusikan pada responden yang pernah berobat ke poliklinik dan rawat inap di 

RSUD Dr. Soetomo. Penyebaran kuesioner dilakukan secara random dengan disebarkan ke 

beberapa perusahaan asuransi dan survey online. Responden yang dipergunakan adalah 100 

responden. 

Hipotesis Penelitian 

H1: Komitmen Manajemen memengaruhi Kualitas Layanan di RSUD Dr. Soetomo 

H2: Kualitas Layanan memengaruhi Kepuasan Pelanggan di RSUD Dr. Soetomo 

H3: Komitmen Manajemen memengaruhi Kepuasan Pelanggan di RSUD Dr. Soetomo 

Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa metode yang 

akan dilakukan antara lain: 

Uji Validitas dan Reliabilitas item pernyataan 

Penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji pernyataan terlebih dahulu 

agar pernyataan akurat dan layak untuk disebar kepada responden. Uji reliabilitas dilakukan agar 

semua pernyataan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan uji validitas adalah untuk 

melihat hubungan diantara masing–masing pernyataan, sehingga memiliki keterkaitan antara 

masing–masing pernyataan. Alat uji validitas dan reliabilitas adalah SPSS 20. 

Uji Validitas model 

Uji validitas model dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori pada masing-

masing variabel laten dengan menggunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan 

menguji validitas convergent dan discriminat (Campbell dan Fiske, 1959). Penelitan tahap awal 

dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading faktor >0.5 masih dianggap cukup (Chin, 

1998). Cara lain untuk menguji validitas discriminat adalah dengan membandingkan akar kuadrat 

dari AVE (Average Variance Extracted) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk 
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dalam model.  

Uji Reliabilitas model 

Reliabilitas konstruk dinilai dengan menghitung indeks reliabilitas variabel laten yang 

digunakan dalam model PLS-SEM yang dianalisis. Dalam menguji tingkat reliabilitas suatu 

variabel, dapat dilihat dari besaran nilai Composite Reliability (CR)-nya. Penelitian yang bersifat 

confirmatory apabila nilai CR>0.7 maka dapat dikatakan bahwa variabel laten yang digunakan 

dalam permodelan SEM adalah reliable sedangkan nilai >0,6 untuk penelitian yang bersifat 

exploratory. CR dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Werts et al., 

(1974). 

Estimasi  

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode partial least square. 

Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai 

kondisi konvergen. 

Goodness of Fit 

Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent 

dan discriminant validity dari indikator dan composite realibility untuk keseluruhan indikator. 

Sedangkan outer model dengan indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada substantive content-

nya yaitu dengan membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran 

weight tersebut. 

Model struktural atau inner model dievalusi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan 

yaitu dengan melihat R
2 

untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan ukuran stone–

Geisser Q Square test dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Rumus Stone – 

Geisser Q Square test adalah : 

 

                                           (    
 )(    

 )  (    
 )                          (1) 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling Boostrap yang dikembangkan oleh 

Geisser and Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t untuk outer model dan 

inner model.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Instrumen Penelitian 

3.1 Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu indikator 

dalam mengukur suatu konstruk. Kedua pengujian tersebut dapat melihat tingkat konsisten 

responden dalam menjawab setiap pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan metode 

correlation product moment dengan kriteria pengambilan keputusan membandingkan antara nilai 

korelasi dan nilai r tabel correlation product moment. Suatu item pertanyaan dikatakan valid dan 

reliabel apabila nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi sebesar 0,05 serta 

nilai cronbach‟s alpha yang lebih besar dari 0,60. Hasil uji item-item pernyataan untuk semua 

variabel memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dibandingkan r tabel sebesar 

0,196 (df = 98, α = 0,05) yang berarti item telah valid. Untuk uji reliabilitas nilai Cronbach's Alpha 

sebesar 0,698 lebih dari nilai 0.60 maka dapat dikatakan bahwa item telah reliable.  

  

3.2 Analisis Deskriptif 

Variabel Komitmen Manajemen  

Variabel laten Komitmen Manajemen (KM) ini terdiri dari tiga indikator yang meliputi 

pelatihan layanan konsumen (PLK), pemberdayaan karyawan (PK), dan orientasi layanan 

konsumen (OLK). Hasil distribusi jawaban untuk variabel Komitmen Manajemen (KM) tercantum 

pada tabel 1 memberikan informasi bahwa mayoritas tanggapan responden pada tiga indikator 

variabel tersebut adalah setuju dan sangat setuju. Secara keseluruhan rata-rata tanggapan responden 

adalah 3,771 dan standar deviasi adalah sebesar 0,691 yang berarti persepsi pasien atas komitmen 
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manajemen rumah sakit dalam memberikan layanan kepada pasien sudah baik. Item yang berkaitan 

dengan pelatihan layanan konsumen memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,903 yang berarti 

menurut pasien tenaga medis dan administrasi yang ada telah mendapatkan pelatihan yang baik 

dalam memberikan layanan mereka kepada pasien.  

Tabel 1 
Distribusi Jawaban, Mean dan Standard Deviation Variabel Komitmen Manajemen 

Item 
Frekuensi Jawaban 

Mean 
Standart 

Deviasi STS TS N S SS 

PLK1 0 2 23 63 12 3.850 0.642 

PLK2 0 0 14 73 13 3.990 0.522 

PLK3 0 1 23 64 12 3.870 0.614 

Mean PLK 3.903 0.593 

PK1 1 8 29 57 5 3.570 0.756 

PK2 0 6 23 64 7 3.720 0.683 

PK3 1 9 38 46 6 3.470 0.784 

Mean PK 3.587 0.741 

OLK 1 2 8 22 56 12 3.680 0.863 

OLK 2 0 2 20 63 15 3.910 0.653 

OLK 3 1 3 16 67 13 3.880 0.700 

Mean OLK 3.823 0.739 

Mean KM 3.771 0.691 

      Sumber: Data diolah (2017) 

 

Variabel Kualitas Layanan  

Variabel laten Kualitas Layanan (KL) ini terdiri dari lima indikator yang meliputi tangibles 

(T), reliability (REL), responsiveness (RES), assurance (ASS) dan emphaty (EMP). Hasil 

distribusi jawaban untuk variabel Kualitas Layanan (KL) tercantum pada tabel 2 memberikan 

informasi bahwa mayoritas tanggapan responden pada lima indikator variabel tersebut adalah 

setuju dan sangat setuju. Secara keseluruhan rata-rata tanggapan responden adalah 3,895 dan 

standar deviasi adalah sebesar 0,694 yang berarti persepsi pasien atas kualitas layanan yang 

diberikan oleh rumah sakit sudah baik. Item yang berkaitan dengan tangibles memiliki nilai rata-

rata tertinggi sebesar 4,013 yang berarti bahwa pasien mengatakan rumah sakit ini sudah ditunjang 

dengan peralatan periksa dan laboratorium yang lengkap.  

 
Tabel 2 

Distribusi Jawaban, Mean dan Standard Deviation Variabel KL 

Item 
Frekuensi Jawaban 

Mean 
Standart 

Deviasi STS TS N S SS 

T1 0 3 22 61 14 3.860 0.682 

T2 0 1 12 57 30 4.160 0.662 

T3 0 0 12 74 14 4.020 0.512 

Mean T 4.013 0.619 

REL1 1 2 17 63 17 3.930 0.714 

REL2 1 4 22 61 12 3.790 0.743 

REL3 0 2 18 63 17 3.950 0.657 

Mean REL 3.890 0.705 

RES1 1 1 32 51 15 3.780 0.746 

RES2 0 6 19 57 18 3.870 0.774 

RES3 0 2 26 60 12 3.820 0.657 

Mean RES 3.823 0.726 

ASS1 1 1 15 63 20 4.000 0.696 

ASS2 1 1 24 57 17 3.880 0.729 

ASS3 1 3 21 61 14 3.840 0.735 

Mean ASS 3.907 0.720 
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Item 
Frekuensi Jawaban 

Mean 
Standart 

Deviasi STS TS N S SS 

EMP1 0 3 25 54 18 3.870 0.734 

EMP2 0 2 23 63 12 3.850 0.642 

EMP3 0 2 31 51 16 3.810 0.720 

Mean FC 3.843 0.699 

Mean KL 3.895 0.694 

     Sumber: Data diolah (2017) 

 

Variabel Customer Fullfilment  

Variabel laten Customer Fullfilment (CF) ini terdiri dari lima indikator. Hasil distribusi 

jawaban untuk variabel Customer Fullfilment (CF) tercantum pada tabel 3 memberikan informasi 

bahwa mayoritas tanggapan responden pada lima indikator variabel tersebut adalah setuju dan 

sangat setuju. Secara keseluruhan rata-rata tanggapan responden adalah 3,866 dan standar deviasi 

adalah sebesar 0,809 yang berarti kepuasan yang dirasakan oleh pasien atas layanan rumah sakit 

sudah baik.  

 
Tabel 3 

Distribusi Jawaban, Mean dan Standard Deviation Variabel CF 

Item 
Frekuensi Jawaban 

Mean 
Standart 

Deviasi STS TS N S SS 

CF1 0 3 22 52 23 3.950 0.757 

CF2 0 4 25 51 20 3.870 0.774 

CF3 2 6 16 56 20 3.860 0.876 

CF4 0 4 31 41 24 3.850 0.833 

CF5 3 1 23 59 14 3.800 0.804 

Mean CF 3.866 0.809 

     Sumber: Daa diolah (2017) 

 

3.3 Analisis Partial Least Square (PLS) 

Dalam melakukan analisis dengan Partial Least Square (PLS) dilakukan dua tahapan evaluasi 

yang meliputi evaluasi outer model dan inner model. Berikut ini merupakan beberapa uraian 

mengenai langkah evaluasinya. 

Evaluasi Outer Model  

a. Convergent Validity 

Uji pengukuran melalui loading factor yang dilakukan untuk mengetahui validitas indikator 

dengan melihat nilai convergent validity. Berikut ini merupakan nilai outer loading pada setiap 

indikator variabel penelitian. 

a.1 Convergent Validity Komitmen Manajemen (KM) 

Variabel mediasi untuk Komitmen Manajemen memiliki empat indikator yaitu Pelatihan 

Layanan Konsumen (PLK), Pemberdayaan Karyawan (PK) dan Orientasi Layanan Konsumen 

(OLK). Hasil pengukuran analisis faktor konfirmatori dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4  

Convergent Validity Pada Indikator Variabel Laten  

Komitmen Manajemen (KM) dengan Sampel Bootstrap 

Komitmen Manajemen 

(KM) 

Koef 

Original 

Boostrap B=200 Boostrap B=250 Boostrap B=300 

Koef Uji t Koef Uji t Koef Uji t 

Pelatihan Layanan 

Konsumen (PLK) 
0.822 0.823 17.888 0.823 19.288 0.823 18.085 

Pemberdayaan  

Karyawan (PK) 
0.719 0.719 9.936 0.719 9.099 0.719 8.786 
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Orientasi Layanan 

Konsumen (OLK) 
0.903 0.904 50.407 0.904 52.942 0.904 49.994 

Sumber: Data diolah (2017) 

 

a.3 Convergent Validity Kualitas Layanan (KL) 

Variabel mediasi untuk Kualitas Layanan memiliki lima indikator yaitu tangible (T), 

reliability (REL), responsiveness (RES), assurance (ASS) dan emphaty (EMP). Nilai outer loading 

untuk masing-masing indikator Kualitas Layanan tertulis secara lengkap di Tabel 5. 

 
Tabel 5 

Convergent Validity Pada Indikator Variabel Laten  

Kualitas Layanan (KL) dengan Sampel Bootstrap 

Kualitas Layanan 

(KL) 

Koef 

Original 

Boostrap B=200 Boostrap B=250 Boostrap B=300 

Koef Uji t Koef Uji t Koef Uji t 

Tangible (T) 0.725 0.725 14.024 0.727 12.628 0.722 12.332 

Reliability (REL)  0.847 0.847 20.701 0.847 19.180 0.842 21.459 

Responsiveness 

(RES) 
0.890 0.888 38.583 0.887 36.354 0.889 37.961 

Assurance (ASS) 0.891 0.892 46.835 0.893 47.451 0.891 43.303 

Emphaty (EMP) 0.904 0.904 48.542 0.904 52.942 0.905 46.942 

     Sumber: Data diolah (2017) 

 

a.4 Convergent Validity Customer Fullfilment (CF) 

Hasil analisis faktor konfirmatori untuk Customer Fullfilment (CF) dapat dilihat pada Tabel 6.  
Tabel 6 

Convergent Validity Pada Indikator Variabel Laten  

Customer Fullfilment (CF) dengan Sampel Bootstrap 

Customer 

Fullfilment 

(CF) 

Koef 

Original 

Boostrap B=200 Boostrap B=250 Boostrap B=300 

Koef Uji t Koef Uji t Koef Uji t 

CF1 0.829 0.830 23.652 0.830 23.736 0.827 22.639 

CF2 0.820 0.823 27.443 0.821 25.772 0.819 24.572 

CF3 0.853 0.849 25.319 0.852 25.115 0.849 23.708 

CF4 0.518 0.515 5.679 0.512 4.908 0.518 5.605 

CF5 0.805 0.805 21.356 0.805 24.107 0.805 21.990 

         Sumber: Data diolah (2017) 

 

b. Discriminant Validity 

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai outer loading terbesar dari hasil cross loading pada setiap 

variabel diperoleh nilai tertinggi pada variabel yang memang diukurnya.  
Tabel 7 

 Nilai Cross Loading 

  

C

F 

K

L 

K

M 

A

SS 

0.

7078 

0.

8910 

0.

6779 

E

MP 

0.

6580 
0.

9045 

0.

5915 

R

EL 

0.

5728 

0.

8472 

0.

5762 

R

ES 

0.

6385 
0.

8898 

0.

6176 

T 

0.

5750 

0.

7249 

0.

4473 
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C

F1 

0.

8293 

0.

6278 

0.

4372 

C

F2 
0.

8201 

0.

6766 

0.

5208 

C

F3 

0.

8533 

0.

5452 

0.

5298 

C

F4 
0.

5184 

0.

3093 

0.

4768 

C

F5 

0.

8047 

0.

6410 

0.

5759 

O

LK 

0.

6470 

0.

7001 
0.

9036 

P

K 

0.

4394 

0.

4295 

0.

7192 

P

LK 

0.

4932 

0.

5164 
0.

8229 

        Sumber : Data diolah (2017) 

 

c. Composite Reliability 

Composite reliability bertujuan untuk menguji nilai reliabilitas pada masing-masing indikator 

dalam suatu variabel. Suatu variabel dikatakan telah memenuhi composite reliability apabila nilai 

composite reliability lebih dari 0,7. Tabel 8 memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai 

composite reliability yang lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa pada masing-

masing variabel penelitian telah memenuhi composite reliability. 
 

Tabel 8 

 Nilai Composite Reliaibility 

Variabel Composite Reliability 

Komitmen Manajemen 0.858090 

Kualitas Layanan 0.930527 

Customer Fullfilment 0.880044 

 Sumber : Data diolah (2017) 

 

d. Average Variance Extracted (AVE) 

Nilai AVE dianggap memuaskan apabila > 0,5. Tabel 9 menunjukkan indikator yang 

mengukur konstruk dapat dinyatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Hal ini berarti 

bahwa semua variabel konstruk dinyatakan reliabel. 
Tabel 9 

 Nilai AVE 

Variabel 
Nilai  

Average Variance Extracted 

Komitmen Manajemen 0.670276 

Kualitas Layanan 0.729362 

Customer Fullfilment 0.600966 

   Sumber: Data diolah (2017) 

 

Berdasarkan teori pada model yang telah dikemukakan structural PLS pengaruh Komitmen 

Manajemen terhadap Customer Fullfilment melalui variabel Kualitas Layanan adalah seperti pada 

Gambar 1 
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Gambar 1 

 Hasil Estimasi Bootstrapping PLS 

 

3.4 Evaluasi Inner Model 

Uji model struktural (Inner Model) ditunjukkan melalui hasil koefisien jalur struktural. Hasil 

koefisien jalur akan menjawab rumusan-rumusan hipotesis dalam penelitian yang meliputi: 

H1: Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Layanan RSUD dr. Soetomo.  

H2: Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan RSUD dr. Soetomo.  

H3: Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan RSUD dr. 

Soetomo.  

Hasil koefisien jalur (path coefficients) beserta nilai t statistik selengkapnya ditampilkan dalam 

Tabel 10. 
Tabel 10 

Hasil Uji Koefisien Jalur pada Customer Fullfilment dengan Sampel Bootstrap 

 

 

 

       
S

umber: 

Data 

diolah 

(2017) 

 

a. Goodness of Fit 

Pada penilaian goodness of fit ini adalah dengan melihat nilai R-square yang dihasilkan 

melalui estimasi PLS pada setiap jalur. Tabel 11 menjelaskan jalur hubungan antara Komitmen 

Manajemen dan Kualitas Layanan terhadap Customer Fullfilment diperoleh R-square sebesar 0,589 

yang berarti bahwa persentase keragaman persepsi responden mengenai variabel Customer 

Fullfilment pasien RSUD Dr.Soetomo dapat dijelaskan oleh variabel Komitmen Manajemen dan 

Kualitas Layanan sebesar 58,9% sedangkan untuk sisanya sebesar 41,1 % dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model selain Komitmen Manajemen dan Kualitas Layanan. 

Sedangkan jalur hubungan antara Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Layanan diperoleh 

R-square sebesar 0,472 yang berarti bahwa persentase keragaman persepsi responden mengenai 

kualitas layanan RSUD Dr.Soetomo dapat dijelaskan oleh variabel Komitmen Manajemen sebesar 

47,2% sedangkan untuk sisanya sebesar 52,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model selain 

Komitmen Manajemen. 
Tabel 11 

 Nilai R-square 

Variabel R Square 

Pengaruh Koef 

Original 

(Bootstrap 

B=200) 

(Bootstrap 

B=250) (Bootstrap B=300) 

Koef T stats Koef T stats Koef T stats 

KM  → KL 0.688 0.690 13.070 0.688 12.022 0.689 11.521 

KM  → CF 0.276 0.280 2.800 0.272 2.692 0.271 2.669 

KL → CF 0.551 0.556 5.612 0.562 5.235 0.558 5.159 
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Kualitas Layanan 0.589 

Customer Fullfilment 0.472 

       Sumber : Data diolah (2017) 

 

Untuk nilai Q
2
 dihitung dengan formula Q

2
 = 1- (Pe1

2
 x Pe2

2
) dengan Q

2
 merupakan koefisien 

determinasi total, P
2

ei adalah parameter error setiap persamaan yang dihitung dengan formula Pei = 

 = (1 – Ri
2
)

0.5
. Berdasarkan hasil analisis diperoleh R1

2 
= 0,589 dan nilai R2

2 
= 0,472 

sehingga diperoleh nilai Pe1 dan Pe2. 

Pe1 = (1 – 0,589)
0.5

 = 0,6411 

Pe2 = (1 – 0,472)
0.5

 = 0,7266 

Didapat nilai koefisien determinasi total sebagai berikut: 

Q
2
 = 1 – (Pe1

2 
x Pe2

2
) 

Q
2
 = 1 – (0,6411

2 
x 0,7266

2
)  

Q
2
 = 1 – 0,217 = 0,783 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi total sebesar 0,783 yang 

menyatakan bahwa model PLS yang terbentuk mampu menjelaskan fenomena mengenai Customer 

Fullfilment pasien RS dr. Soetomo dengan faktor Komitmen Manajemen dan Kualitas Layanan 

sebesar 78,3% sedangkan sisanya sebesar 21,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model. 

 

b. Inner Weight 

Pada metode partial least square, hasil estimasi pengaruh langsung didasarkan pada nilai t-

statistic yang harus > 1,96. Penelitian ini akan menggunakan hasil koefisien jalur dan nilai t-

statistik dari sampel bootstrap B=200. Tabel 12 berikut ini adalah hasil estimasi pengaruh 

langsung. 

 
Tabel 12 

 Pengaruh Langsung 

Pengaruh 

Langsung 

Koefisien 

Path 

Standar 

Error 
 

t-statistic 

 

t-tabel 
 

Keterangan 

KM  → KL 0.688 0.053 13.070 1,96 
t-statistic > t-tabel  

Signifikan 

KM  → CF 0.276 0.099 2.800 1,96 
t-statistic > t-tabel  

Signifikan 

KL → CF 0.551 0.098 5.612 1,96 
t-statistic > t-tabel  

Signifikan 

Sumber : Data diolah (2017) 

 

Hipotesis I 

Hasil estimasi dari pengaruh antara Komitmen Manajemen terhadap kualitas layanan 0,688 

dengan nilai t-statistics 13,070 > 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan pada RSUD Dr.Soetomo, dengan 

demikian hipotesis penelitian pertama terbukti kebenarannya. 

Hipotesis II 

Hasil estimasi dari pengaruh antara komitmen manajemen terhadap customer fullfilment 0,276 

dengan nilai t-statistics 2,800 > 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer fullfilment pada RSUD Dr.Soetomo, dengan 

demikian hipotesis penelitian kedua terbukti kebenarannya. 

Hipotesis III 

Hasil estimasi dari pengaruh antara kualitas layanan terhadap customer fullfilment 0,551 

dengan nilai t-statistics 5,612 > 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap customer fullfilment pada RSUD Dr.Soetomo, dengan demikian 

hipotesis penelitian ketiga terbukti kebenarannya. 

21 Ri
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Dikarenakan semua jalur yang diestimasi memiliki pengaruh yang signifikan maka hasil 

lainnya dapat dikemukakan bahwa kualitas layanan merupakan variabel yang memediasi hubungan 

antara komitmen manajemen terhadap customer fulfillment pada RSUD Dr.Soetomo di Surabaya. 

 

4. Kesimpulan 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima. Kualitas Layanan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Choi et al., (2005) yang meneliti hubungan antara Kualitas Layanan 

dengan Kepuasan pasien di rumah sakit umum di Korea Selatan. Penelitian ini juga mendukung 

hasil penelitian Subrahmanyam (2017) yang mengatakan bahwa saat konsumen merasa puas 

dengan layanan yang diberikan maka hal tersebut akan mengarah kepada loyalitas. Aspek perhatian 

staff lebih membawa pengaruh terhadap kepuasan pasien rawat jalan. Diikuti dengan kenyamanan 

selama proses perawatan dan perhatian dokter. Saat konsumen melihat bahwa apa yang mereka 

peroleh sesuai dengan apa yang mereka harapan atau lebih dari harapan mereka maka mereka akan 

merasa puas. Pendapat tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan para pasien yang pernah 

berobat di RSUD Dr. Soetomo, dimana hampir semua mengatakan bahwa mereka puas dengan 

layanan yang diberikan oleh para tenaga administrasi, perawat dan petugas medis lainnya. 

Komitmen Manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Komitmen Manajemen yang dilakukan terus menerus didalam meningkatkan layanan yang 

diberikan di RSUD Dr. Soetomo, akan meningkatkan kepuasan pasien yang berobat ke RSUD Dr. 

Soetomo. Kemampuan staff administrasi dan tenaga medis dalam memberikan layanan terbaik 

tidak lepas dari komitmen manajemen untuk secara rutin memberikan pelatihan kepada 

karyawannya. Abomaleh dan Zahari (2014) dan He et al., (2012) mengatakan saat manajemen 

puncak fokus kepada karyawan mereka dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, keterlibatan 

dan penghargaan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan. Maka 

karyawan akan dipersiapkan dengan sumber daya yang lebih untuk pelatihan. Latihan-latihan 

tersebut akan meningkatkan keahlian karyawan dalam menghadapi masalah pekerjaan yang tidak 

diharapkan dan kompetensi mereka dalam membuat keputusan yang tepat akan meningkat. Hasil 

wawancara dengan salah satu karyawan rumah sakit menjelaskan bahwa secara rutin pihak 

Manajemen melakukan pelatihan teratur untuk semua bagian yang ada di rumah sakit. Hal ini 

dilakukan agar setiap karyawan yang ada mendapat bekal keahlian dan pengetahuan yang cukup 

untuk melayani pasien dan keluarga pasien yang datang. Hasil penelitian juga mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Choi et al., (2005), Rod dan Ashill (2010) dan Abomaleh dan 

Zahari (2014) mengenai komitmen manajemen terhadap kualitas layanan dan kepuasan konsumen. 

Pasien yang pernah berobat ke RSUD Dr. Soetomo merasa puas dengan layanan yang diberikan 

oleh rumah sakit umum daerah tersebut. Manajemen rumah sakit juga memiliki komitmen yang 

tinggi untuk memastikan bahwa standar layanan yang mereka berikan adalah yang terbaik. Secara 

teratur pihak manajemen memberikan pelatihan kepada setiap karyawan yang ada di masing-

masing unit yang ada di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukan hubungan antara kualitas 

layanan dengan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Alizadeh et al., (2014) dan Rafidah et al., (2016). Peralatan kedokteran yang dimiliki oleh 

RSUD Dr. Soetomo telah menggunakan teknologi yang modern. Pasien yang pernah berobat ke 

RSUD Dr. Soetomo merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit. 

Kebijakan dasar yang dimiliki oleh manajemen terkait perbaikan mutu pelayanan, perbaikan 

manajemen (SDM) internal rumah sakit dan penataan kelembagaan (struktur dan system) 

dikomunikasikan dengan baik oleh manajemen kepada semua karyawan sehingga masing-masing 

dari setiap orang yang ada telah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien 

yang datang berobat. Penting bagi suatu rumah sakit untuk memperhatikan kepuasan pasiennya, 

karena saat pasien merasa puas maka hal tersebut akan mempengaruhi loyalitas (Juhana et al., 

2015; Jamluddin dan Ruswanti, 2017).  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diutarakan mengenai variabel-variabel 

Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan, Maka dapat 

disimpulkan bahwa Komitmen Manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas 

Layanan. Komitmen manajemen terhadap kualitas layanan adalah suatu kesadaran untuk 
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meningkatkan kualitas dan operasional organisasi dan memilih strategi bagi organisasi serta terlibat 

dalam aktivitas yang memberikan arahan kepada pimpinan untuk meningkatkan kualitas organisasi. 

Manajemen melalui partisipasinya dalam pengembangan kualitas, memberikan pengarahan dan 

semangat bagi karyawan garis depan mereka selama proses memberikan layanan. Komitmen 

Manajemen terhadap standar layanan tersebut akan tercermin dari kualitas layanan yang mereka 

berikan. Saat kualitas layanan sudah sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan maka hal tersebut 

akan memberikan kepuasan bagi pelanggan tersebut.  

Tantangan dan persaingan yang ada dalam dunia usaha juga mempengaruhi industri yang 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kesadaran masyarakat atas pentingnya kualitas layanan 

yang membawa dampak kepada kepuasan mereka menjadi suatu hal penting yang harus disikapi 

oleh setiap organisasi yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan tidak terkecuali rumah sakit. 

Rumah sakit adalah tempat dimana setiap orang akan datang untuk mendapatkan pengobatan dan 

perawatan bila mereka mendapatkan masalah kesehatan. Setiap orang yang datang tidak hanya 

mengharapkan menerima proses pengobatan, namun juga berharap bahwa layanan yang diberikan 

adalah yang terbaik dan memberikan kepuasan kepada mereka. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan penting bagi manajemen untuk memiliki komitmen yang tinggi atas kualitas layanan 

agar setiap konsumen yang ada merasa puas. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pasien yang 

datang ke RSUD Dr. Soetomo untuk berobat telah merasa puas dengan layanan yang diberikan 

oleh rumah sakit tersebut. Penelitian ini hanya mengambil data dari responden yang pernah berobat 

ke rumah sakit, namun belum mencoba untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan 

menjadikan karyawan dan pihak manajemen rumah sakit sebagai responden. Saran bagi penelitian 

selanjutnya agar dapat memperluas dan memperdalam pembahasan dengan melihat kepada 

pendapat dari karyawan dan manajemen rumah sakit.  
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Abstrak  

 

Tingginya persaingan industri perbankan di indonesia semakin menuntut bank untuk meningkatkan 

kinerjanya agar memperoleh kepercayaan masyarakat, tuntutan perbaikan efisiensi di sektor 

perbankan ini juga sangat relevan dengan telah di bukanya integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian 

ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi perbankan berskala besar dan kecil. Alat analisis 

yang digunakan yaitu rasio-rasio perbankan dan uji beda. Hasil penelitian ini menunjukkan Nilai 

BOPO Bank Skala Besar berada pada antara 60%-80%, Sedangkan Nilai BOPO Bank Skala kecil 

berada pada antara 80-95%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Bank Skala kecil 

mengalami inefisiensi. Adapun dengan menggunakan uji beda menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antara bank skala besar dan kecil.   

 

Kata kunci: Perbankan skala besar, Perbankan skala kecil, efisiensi. 
 

1. PENDAHULUAN  
 

Pada era globalisasi yang terjadi belakangan ini. peran bank sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara. hampir semua sektor usaha. yang meliputi sektor industri. 
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