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JUDUL :  
 Pengaruh Implementasi Sifat Faţānah dalam Kualitas Jasa terhadap 
Kepuasan Pasien Rumah Sakit Islam Jemursari 
ISI : 

Kesehatan merupakan bagian yang esensial dari kehidupan, secara pribadi 
maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar, yakni berbangsa dan bernegara. 
Tingkat kesehatan penduduk berpengaruh positif terhadap pembangunan, karena 
penduduk yang sehat berpeluang besar untuk lebih produktif dan proaktif dalam 
pembangunan sebuah negara. Adapun faktor yang mendukung tingginya tingkat 
kesehatan adalah optimalisasi peran rumah sakit sebagi lembaga strategis dalam 
pemeliharaan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya usaha untuk 
meningkatkan kualitas jasa yang disajikan oleh rumah sakit, sehingga menyebabkan 
kepuasan pasien.  

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan menyeluruh dengan Muhammad 
Rasulullah Şalla‟l-Lahu‛alaihi wa Sallam sebagai teladannya. Salah satu karakter 
positif yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah Şalla‟l-Lahu‛alaihi wa Sallam 
adalah faţānah. Implementasi faţānah dalam kehidupan modern, khususnya dalam 
kualitas jasa yang dipelopori oleh Rumah Sakit Islam diduga memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan pasien.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi sifat 
faţānah dalam variabel kualitas jasa yang meliputi Compliance, Assurance, 
Responsiveness, Tangible, Empathy, dan Reliability terhadap kepuasan pasien Rumah 
Sakit Islam Jemursari. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dalam pengambilan data primer 
dan kuantitatif deskriptif dengan regresi linier berganda dalam analisis. Sampel 
penelitian adalah pasien rawat inap dan rawat jalan dengan beragam latar belakang 
yang meliputi: gender, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik disproportionate random sampling. Jumlah responden sebanyak 
104 orang dengan rincian 52 orang pada rawat inap dan 52 orang pada rawat jalan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi faţānah dalam variabel 
kualitas jasa yang meliputi Compliance, Assurance, Responsiveness, Tangible, 
Empathy, dan Reliability secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pasien 
Rumah Sakit Islam Jemursari. 
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