
viii 
 

ABSTRAK 

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Instalasi Rawat Inap 

RSU Haji Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 namun 

belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu sebesar 85%. Terdapat 

beberapa unsur IKM dengan nilai di bawah nilai rata-rata unsur. Oleh karena itu, 

tujuan dari penelitian ini adalah menganlisis mutu pelayanan untuk meningkatkan 

kepuasan pasien di Instalasi Rawat Inap RSU Haji Surabaya berdasarkan Dimensi 

Mutu Dabholkar. 

Jenis penelitian ini adalah observasional deskriptif terhadap unsur-unsur 

pelayanan berdasarkan Dimensi Mutu Dabholkar. Desain penelitian menggunakan 

rancang bangun cross sectional dengan pengambilan sampel menggunakan teknik 

systematic random sampling. Sehingga diperoleh 142 responden yang diteliti. 

Hasil penelitian dianalisis menggunakan Matriks Posisi 2x2. 

Hasil analisis menggunakan Matriks Posisi 2x2 menghasilkan empat 

kuadran, yaitu pada Kuadran I (kepuasan rendah, kepentingan tinggi) terdapat 

delapan unsur yang merupakan isu strategis yang dapat menjadi masalah sehingga 

perlu segera diselesaikan, pada Kuadran II (kepuasan tinggi, kepentingan tinggi) 

terdapat 14 unsur yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, pada Kuadran III 

(kepuasan tinggi, kepentingan rendah) terdapat tiga unsur yang perlu 

dipromosikan pentingnya pelayanan bagi pelanggan, pada Kuadran IV (kepuasan 

rendah, kepentingan rendah) terdapat tiga unsur yang perlu dipikirkan untuk 

ditiadakan karena tidak menjadi masalah bagi pihak rumah sakit. 

Unsur yang terletak di Kuadran I merupakan posisi yang perlu menjadi 

perhatian pihak rumah sakit karena pasien menilai sangat penting terhadap unsur 

pelayanan namun merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterima. Kuadaran 

I merupakan isu strategis yang dapat menjadi masalah sehingga perlu diperhatikan 

dan harus segera diselesaikan oleh pihak rumah sakit untuk meningkatkan 

kepuasan pasien. 
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