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Abstrak  

Rumah sakit tidak perlu lagi mengesampingkan upaya untuk lebih mempromosikan diri, Salah satu 
bentuk pemasaran yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan Words Of Mouth yang sangat 
dipengaruhi oleh kepuasan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
kepuasan pasien berdasarkan dimensi mutu pelayanan keperawatan dengan Words Of Mouth di Rumah 
Sakit Islam Faisal Makassar. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah pasien rawat inap sebanyak 113 orang. 
Pengambilan samper dengan teknik Proportionale Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan 
melalui pengisian kuesioner dan wawancara terstruktur. Uji person correlation digunakan untuk menguji 
hubungan kepuasan pasien dengan Words Of Mouth.Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara 
kepuasan pasien dengan Words Of Mouth. Uji person correlation menunjukkan nilai p = 0,000.  Dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepuasan pasien dengan Words Of Mouth pasien rawat inap di 
rumah sakit. 
 
Kata Kunci:  Words Of Mouth dan kepuasan pasien 
 

 

Abstract 

Hospital needn't again overrule effort to be more promote self, One of the form marketing which can 
conducted that is conducting Words Of Mouth which is very influenced by satisfaction of patient. 
Intention of this research is to know relation satisfaction of patient pursuant to dimension quality of 
service treatment with Words Of Mouth at home Pain Islam of Faisal Makassar. This Research use 
analytic desain of observasional with approach of sectional cross. Sample at this research is patient take 
care of to lodge counted 113 people. Intake of sample with technique of Proportionale Stratified Random 
Sampling. Data collected to through admission filling of structure interview and kuesioner. Test person 
correlation used to test relation satisfaction of patient with Words Of Mouth. Result of research show 
there is relation between satisfaction patient with Words Of Mouth. Test person correlation show value p 
= 0,000. Inferential that there is relation between satisfaction patient with Words Of Mouth patient take 
care of to stay with pain.  

Keyword: Words Of Mouth and satisfaction of patient 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Rumah sakit pada era globalisasi ini bukan hanya mengemban misi sosial. Aspek 

bisnis dalam pengelolaan suatu rumah sakit sudah menjadi suatu konsekwensi wajar 

pada era globalisasi. Oleh karena itu rumah sakit tidak perlu lagi mengesampingkan 

upaya untuk lebih mempromosikan diri. Prasarana dan fasilitas rumah sakit serta 

kemajuan ilmu kedokteran perlu dijelaskan kepada masyarakat, mengingat persaingan 

pelayanan medis semakin ketat. Salah satu bentuk pemasaran yang dapat dilakukan 

yaitu dengan melakukan Words Of Mouth (WoM) (Setiawati, 2009) 

Menurut Words of Mouth Association WOMMA,  Words Of Mouth merupakan 

usaha meneruskan informasi melalui mulut dari pelanggan ke pelanggan lain secara 

gratis. Words of Mouth adalah memberikan pelanggan alasan untuk membicarakan 

produk dan layanan, dan memudahkan pembicaraan tersebut terjadi. Words of Mouth 

adalah seni dan ilmu membangun komunikasi yang baik dan saling menguntungkan dari 

pelanggan ke pelanggan maupun dari pelanggan ke produsen. 

Menurut Kotler (2008) pemasaran dari Words Of Mouth dapat memiliki 

kekuatan yang sangat besar, namun kebanyakan orang cenderung lebih suka 

membicarakan sesuatu jika mereka tidak merasa nyaman dengan hal itu. Oleh karena 

itu, perlu diingat bahwa aspek terpenting dari Words Of Mouth adalah rumah sakit harus 

tetap mempertahankan kepuasan pasien dengan memberikan kesan positif terhadap 

pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Kesuksesan pada bentuk 

pemasaran ini terletak pada fakta bahwa ini adalah cara sederhana untuk berbagi 

pengalaman antara pasien dengan calon pasien yang lain. Signifikansi dari jenis 

pengembangan brand ini didasari pada kenyataan bahwa saran dari orang yang kita 

percaya adalah sangat penting dan dapat kita andalkan.  

Setiawati (2009) mengungkapkan bahwa dalam usaha WOM, memuaskan 

pelanggan adalah hal yang sangat wajib karena dalam sebuah studi oleh US Office of 

Consumer Affairs (Kantor Urusan Pelanggan Amerika Serikat) menunjukkan bahwa 

WoM memberikan efek yang signifikan terhadap penilaian pelanggan. Dalam studi 

tersebut disebutkan bahwa secara rata-rata, satu pelanggan tidak puas akan 



mengakibatkan sembilan calon pelanggan lain yang akan menyebabkan ketidakpuasan. 

Sedangkan pelanggan yang puas hanya akan mengabarkan kepada lima calon pelanggan 

lain. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) studi kasus pasien rawat 

jalan di Wing Amerta RSUP Sanglah Denpasar, mengatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dan Word Of Mouth 

(WoM).  

Kualitas pelayanan keperawatan suatu Rumah Sakit dinilai dari kepuasan pasien 

yang sedang atau pernah dirawat, merupakan ungkapan rasa lega atau senang karena 

harapan tentang kebutuhannya terpenuhi oleh pelayanan keperawatan, yang bila 

diuraikan berarti kepuasan terhadap kenyamanan, kecepatan, pelayanan, keramahan dan 

perhatian. Sementara rasa puas sendiri mempunyai nilai relatif tergantung dari masing-

masing individu. Sebaliknya ketidakpuasan pasien disebabkan oleh pelayanan 

keperawatan yang kurang profesional, dalam arti perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pasien ( Natsir, 2008 ). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

mutu pelayanan keperawatan dengan  Words Of Mouth di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2013 

 

BAHAN DAN METODE 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional dimana data variabel bebas dan variabel terikat akan dikumpulkan dalam 

waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2010). Rancangan ini dimaksudkan untuk 

menganalisis tingkat kepuasan pasien kajian mutu pelayanan keperawatan terhadap 

Worlds Of Mouth diruang rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 

2013.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semua ruang rawat inap di Rumah Sakit Islam 

Faisal Makassar.  Penelitian dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal yaitu dari 



November 2012 – Januari 2013 sedangkan waktu penelitian untuk pengambilan data 

dilaksanakan pada bulan Maret - April 2013 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Islam Faisal Makassar Tahun 2013  selama dilakukannya penelitian yaitu 1100 pasien. 

Sampel yang diambil untuk mengukur variabel independen  adalah pasien yang berada 

pada ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dengan menggunakan 

tekhnik Proportionale Stratified Random Sampling (Sugiyono, 2012). Besar sampel 

dalam penelitian ini adalah sebanyak  113 orang 

Instrumen Peneltian 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner 

dalam bentuk pernyataan-pernyataan untuk menilai kepuasan pasien dan Words Of 

Mouth. Kuesioner kepuasan pasien merupakan instrumen modifikasi  dari Depkes 

(2005) dan Tjiptono (2011) , memuat lima dimensi mutu yaitu penampilan fisik, daya 

tanggap, kehandalan, jaminan dan empati. Sedangkan Kuesioner Words Of Mouth yang 

peneliti gunakan adalah kuesioner baku yang telah digunakan pada beberapa penelitian 

sebelumnya dan sudah dilakukan uji validitas serta reliabilitas. Pernyataan dalam 

kuesioner dibedakan menjadi pernyataan positif  dan pernyataan negatif . Penilaian 

menggunakan skala likert , dengan skor dari setiap item yaitu: untuk pernyataan Positif : 

Sangat setuju = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1, sedangkan 

untuk pernyataan Negatif: Sangat Setuju = 1, Setuju 2, Tidak Setuju = 3, Sangat Tidak 

Setuju =4. 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak computer. Kegiatan ini 

dilakukan melalui beberapa tahapan yakni editing, coding, prosesing dan cleaning. 

Setelah itu data dianalisis secara uni variat, bivariat dan uji korelasi. 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Table 1 menunjukkan bahwa Responden  yang mempunyai Words Of Mouth 

baik terbanyak pada usia setengah tua (41-60 tahun) yaitu 10,6 %, %. jenis kelamin 

yang mempunyai Words Of Mouth baik terbanyak pada Laki-laki sebanyak 8,8 %, 

karakteristik lama rawat kategori baik terbanyak pada 2-6 hari sebanyak 10,6 %, 

karakteristik pendidikan Words Of Mouth baik terbanyak pada kategori SMA sebanyak 

5,3 %, karakteristik kunjungan Words Of Mouth baik pada kunjungan baru 13,3 %, 

karakteristik pekerjaan Words Of Mouth baik terbanyak pada kategori ibu rumah tangga 

sebanyak 4,4 %, karakteristik penanggungjawab Words Of Mouth baik terbanyak pada 

kategori Jamkesda sebanyak 6,2 %, karakteristik kelas perawatan Words Of Mouth baik 

terbanyak pada kelas VIP sebanyak 7,1 %,  

Hubungan Kepuasan Pasien Dengan Words Of Mouth 

Tabel 2 Menunjukkan bahwa variabel penampilan fisik dan Words Of Mouth  

dengan nilai p sebesar 0,000 lebih < 0,05, hal ini berarti bahwa ada hubungan antara 

variabel penampilan fisik dan Words Of Mouth diruang rawat inap Rumah Sakit Islam 

Faisal Makassar. 

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini terlihat bahwa Ada hubungan Tingkat Kepuasan Pasien 

Berdasarkan Dimensi Mutu Pelayanan Keperawatan (Penampilan Fisik, Kehandalan, 

Daya Tanggap, Jaminan dan Empati) Dengan Words Of Mouth. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi kepuasan pasien maka aktivitas Words Of Mouth juga akan semakin 

baik, demikian juga sebaliknya setiap terjadi penurunan kepuasan pasien maka akan 

mengakibatkan aktivitas Words Of Mouth pasien semakin rendah pula.  

Pada pengukuran kepuasan pasien yang dilakukan kepada 113 responden yang 

merupakan pasien di  ruang rawat inap Rumah Sakit Islam  Faisal Makassar tahun 2013,  

didapatkan hasil tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi mutu pelayanan yang 



terdiri atas penampilan fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati diperoleh 

tingkat kepuasan lebih banyak dalam  kategori kurang puas yakni sebanyak 91 (80,5%). 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 

(2010)  di RS PKU Muhammadiyah Bantul menunjukan hasil bahwa sebagian besar 70 

% pasien rawat inap meyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Untuk itu sangatlah 

penting  mengukur kepuasan pasien, agar pihak rumah sakit dapat melakukan evaluasi 

terhadap kulaitas pelayanan yang telah diberikan. Hendaknya pelayanan yang diberikan 

terutama pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan lagi kualitasnya. 

Teori yang dikemukakan oleh Supranto (2011) mengatakan bahwa pelanggan 

harus dipuaskan, sebab bila pelanggan tidak puas akan menjadi pelanggan pihak pesaing 

atau dalam hal ini pasien akan berpindah untuk dirawat dirumah sakit lain apabila tidak 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Pelanggan bisa menilai orang yang 

melayani dalam arti bahwa pasien dapat menilai perawat yang memberikan pelayanan 

keperawatan. Bila pelanggan tidak puas pihak rumah sakit  harus mencari penyebab dari 

ketidakpuasan tersebut  dan segera cari solusi agar segera dilakukan perbaikan dan 

pembenahan.  

Menurut Oliver (dalam Supranto, 2011) mendefinisikan kepuasan sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya 

dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan 

sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. 

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan 

dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan 

informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang 

sensitive terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut.  

Pada pengukuran Words Of Mouth pasien yang dilakukan pada 113 responden 

yang merupakan pasien di  ruang rawat inap Rumah Sakit Islam  Faisal Makassar tahun 



2013,  didapatkan hasil Words Of Mouth lebih banyak dalam  kategori kurang baik 

yakni sebanyak 89  (78,8%). 

Menurut hasil penelitian Anderson mengatakan bahwa konsumen yang sangat 

puas atas jasa/produk yang mereka komsumsi akan melakukan Words Of Mouth positif 

lebih tinggi dari mereka yang puas dan sebaliknya pelanggan yang tidak puas akan 

melakukan Words Of Mouth negatif yang lebih tinggi lagi. Hal ini berarti bahwa 

kegiatan Words Of Mouth pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal masih 

sangat kurang sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkannya. 

Menurut Words of mouth adalah produk informasi yang disiarkan oleh sebagian 

orang ke orang lain. Karena mendapat kata-kata atau referensi dari orang yang dikenal, 

Words of Mouth akan cenderung lebih dapat dipercaya dan terpercaya daripada 

rekomendasi yang didapat dari media formal biasanya. Oleh karena itu tingkat 

pergerakan suatu informasi tersebut sangat cepat namun disisi lain selain jika Words of 

Mouth yang ditimbulkan adalah positif maka akan menimbulkan keuntungan, namun 

jika Words of Mouth yang timbul adalah Words of Mouth negatif maka akan dengan 

cepat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan produk tersebut. Hal ini perlu 

diwaspadai, oleh karena itu maksimalkan servis dan pelayanan serta kualitas yang baik 

bagi semua customer sehingga Words of mouth yang ditimbulkan positif dan dapat 

memberikan dampak yang baik bagi rumah sakit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Berdasarkan Dimensi Mutu Pelayanan 

Keperawatan (Penampilan Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati) 

Dengan Words Of Mouth. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepuasan pasien maka 

aktivitas Words Of Mouth juga akan semakin baik, demikian juga sebaliknya setiap 

terjadi penurunan kepuasan pasien maka akan mengakibatkan aktivitas Words Of Mouth 

pasien semakin rendah pula. Sangat penting untuk selalu mengukur tingkat kepuasan 

pasien berdasarkan dimensi mutu pelayanan keperawatan dan Words Of Mouth secara 

periodik, agar pihak rumah sakit sebagai penyedia jasa dapat melakukan evaluasi 



terhadap layanan yang diberikan. Upaya-upaya dari pihak rumah sakit untuk dapat 

meningkatkan kegiatan Words Of Mouth positif, antara lain dengan menambah dan 

meningkatkan kenyamanan sarana dan prasarana rumah sakit (pengadaan AC disetiap 

ruangan perawat maupun ruangan pasien serta tempat-tempat dimana pasien memiliki 

daftar tunggu misalnya dipoliklinik, apotik, tempat pendaftaran dan tempat lainnya) 

serta sarana penunjang medis lainnya. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan 

Sumber Daya Manusia utamanya perawat dengan menambah jumlah perawat dam 

memberikan kesempatan secara merata kepada perawat untuk mengikuti pendidikan 

berkelanjutan secara formal dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawata secara non formal. Bagi 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

mutu pelayanan keperawatan dan Words Of Mouth.  Terutama faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi mutu pelayanan 

keperawatan dan Words Of Mouth. 
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Tabel 1.   Distribusi Frekuensi Pekerjaan, Penanggungjawab, dan Kelas 
Perawatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal 
Makassar, Maret 2013 

Karakteristik responden Frekuensi Persentase 
Umur (Tahun) 

Dewasa (17-25) 
Dewasa Sempurna (26-40) 
Setengah Tua (41-60) 

 
26 
64 
23 

 
23 

20,4 
56,6 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
54 
59 

 
47,8 
52,2 

Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Rendah (SD,SMP) 
Pendidikan Menengah (SMA) 
Pendidikan Tinggi 

 
55 
33 
25 

 
48,7 
29,2 
22,1 

Pekerjaan  
Bekerja 
Tidak Bekerja 

 
69 
44 

 
62 
39 

 

 

Tabel 2.    Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Dengan Words Of Mouth di Ruang 
Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Maret 2013 

 

Kepuasan 
Words Of Mouth 

r p Baik Kurang Baik Tidak Baik 

f % f % f % 
Puas 6 2,4 9 11,8 0 0   

Kurang Puas 12 14,5 75 71,7 4 4,8 0,324 0,000 

Tidak Puas 0 0 5 5,5 2 0   
*Pearson Correlation       

 


