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ABSTRAK 

Salah satu pembangunan yang sangat penting adalah pembangunan kesehatan baik yang di 

laksanakan pemerintah maupun masyarakat. Rumah sakit adalah salah satu pembangunan 

kesehatan nasional dan merupakan suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat  

Sebenarnya banyak hal yang harus di lakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan pada rumah 

sakit umum yaitu kurangnya fasilitas yang memadai sehingga banyak masyarakat yang memilih 

berobat di rumah sakit lain. Salah satunya rumah sakit – rumah sakit yang mulai berkambang, 

adapun salah satu cara peningkatan fasilitas yang dapat di lakukan adalah dengan maemberikan 

atau memperhatikan kenyamanan para pengunjung atau keluarga pasien yang menjenguk ke 

rumah sakit. Karena itu rumah sakit harus bisa memeanuhi keinginan dari pengguna jasa rawat 

inap, yang di utamakan adalah fasilitas pendukung rumah sakit, Salah satu permasalahan yang 

biasanya dihadapi rumah sakit adalah bagaimana menentukan fas ilitas - fasilitas pendukung 

antara lain Ruang tunggu, tempat ibadah, kantin, Ruang VIP II dan pengembangan area parker. 

Oleh karena itu, rumah sakit harus bisa memenuhi keinginan dari pengunjung yang di utamakan 

adalah fasilitas - fasilitas yang bersifat non medis dan masih perlu di tingkatkannya fasilitas 

pendukung pada rumah sakit tersebut.  

Berdasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data, didapatkan bobot prioritas penembangan 

fasilitas rumah sakit yaitu pengmbangan jalan masuk Rumah sakit dengan bobot sebesar 0.409, 

pengembangan Tempat parkir dengan bobot sebesar 0.347, Pengembangan Ruang tunggu dengan 

bobot sebesar 0.191, Pengembangan Kantin dengan bobot sebesar 0.094. 

Dari hasil yang di peroleh kiranya pihak rumah sakit segera melakukan pengembangan fasilitas 

yang diperlukan pengunjung rumah sakit, karena untuk kenyamana para pengunjung rumah sakit 

dan imet yang baik untuk rumah sakit.  

 

ABSTRACT 

One most important development is development of health that done by our government and 

society. Hospital is one of national development of health and one organization that has 

relationship to public.  

One of hospitals – hospital that is growing up, one technique that can be done is giving or taking 

comfort to visitors or patient’s family that come to the hospital. Because of them, hospital has to 

fulfill needs of users of room services, the most important things are supporting facilities of the 

hospital. One problem that usually faced by hospital is how to decide the supporting facilities, 

for examples waiting room, room for prayer, canteen, VIP II room and parking area. Because of 

them, hospital has to fulfill needs of visitors, the most important things are non-medical facilities 

and the supporting facilities that have to be improved.  

Based on some data that can be collected, priority weight of improvements of hospital’s facilities 



are improvement of entrance to the hospital with weight 0.409, improvement of parking area 

with weight 0.347, improvement of waiting room with weight 0.191, improvement canteen with 

weight 0.094. 

From the results, hospital officers are expected to improve the facilities that needed by the 

visitors as soon as possible for giving comfort to visitors of hospital and good image to hospital.  

 


