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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah suatu instansi yang bergerak dalam bidang jasa 

kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat 

kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu rumah sakit harus 

profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam era reformasi yang 

sedang kita jalani, telah membawa perubahan yang mendasar dalam berbagai 

bidang kehidupan termasuk masalah pelayanan kesehatan. Keadaan ini 

membuat rumah sakit perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang 

ditawarkan kepada konsumen dalam hal ini adalah pasien yang akan 

menggunakan jasa rumah sakit sehingga pasien merasakan kepuasan terhadap 

kualitas yang ditawarkan. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, 

terlebih dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada 

pasien selama ini telah sesuai dengan harapan pasien atau belum. 

Kemajuan dan perkembangan rumah sakit akan sangat bergantung dari 

kualitas pelayanan yang diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik maka 

pasien di rumah sakit akan merasa puas. Oleh karena itu peran petugas rumah 

sakit seperti dokter, perawat ataupun staff lain di rumah sakit sangat penting. 

Rumah sakit berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan sungguh-

sungguh dan manusiawi, tidak membedakan ras, golongan, agama, jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan status sosial masyarakatnya. Faktor  manusia  
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sebagai  pemberi  pelayanan  terhadap  publik dalam  organisasi dianggap 

sangat menentukan dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 

Berkualitas atau tidak rumah sakit tersebut dalam melakukan pelayanan 

kesehatan kepada pasien, kecenderungannya diukur  dari tingkat kepuasaan 

pasien, jumlah kunjungan pasien, penggunaan peralatan modern, frekuensi 

keluhan terhadap pelayanan dan pendapatan rumah sakit (Kotler, 2000:54) . 

Pada  umumnya  pasien  yang  merasa  tidak  puas  akan mengajukan  

komplain  pada  pihak  rumah  sakit.  Komplain  yang  tidak  segera  ditangani 

akan  mengakibatkan  menurunnya  kepuasan  pasien  terhadap  kapabilitas  

pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  tersebut.  

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal 

yang perlu diperhatikan salah satu diantaranya yang dianggap cukup penting 

adalah penyelenggaraan kesehatan. Kualitas pelayanan bukan hanya dari segi 

teknologi tetapi juga sumberdaya manusia yang bagus, serta petugas rumah 

sakit yang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap pasien. Dan Kualitas 

pelayanan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pasien dan dengan 

sendirinya akan menumbuhkan citra rumah sakit tersebut.  Karena itu, rumah 

sakit harus siap dan mampu melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan dengan melengkapi sarana 

dan prasarana yang memadai, menyediakan dokter yang ahli, staff 

administrasi yang berdisiplin baik, dan tenaga keperawatan yang cekatan serta 

memiliki panggilan jiwa untuk melakukan pelayanan yang terbaik yaitu sopan 
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santun, ramah tamah, penampilan menarik, dan ceria dalam melayani pasien, 

serta terampil dalam pelayanan medisnya. 

Pada saat terjadi proses pelayanan rawat jalan, yang dilakukan petugas 

rumah sakit terhadap pasien, pada saat itu juga  terjadi interaksi antara petugas 

dengan pasien. Interaksi terjadi melalui kontak komunikasi antarpersonal. 

Petugas harus bisa menciptakan komunikasi antarpersonal kepada pasien 

dengan baik. Karena kontak komunikasi yang baik tersebut sangat dibutuhkan 

pasien selama menjalani perawatan. Kontak komunikasi langsung tatap muka 

(face to face communications) dari petugas rumah sakit kepada pasien 

merupakan komunikasi antarpersonal. Berlangsungnya komunikasi 

antarpersonal yang baik selama proses rawat jalan berlangsung akan 

menimbulkan kepuasan pasien. Sebaliknya, buruknya komunikasi 

antarpersonal yang dilakukan petugas rumah sakit selama proses rawat jalan 

justru menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. 

Pasien menilai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan mereka setelah 

menggunakan jasa rumah sakit dan menggunakan informasi ini untuk 

memperbaharui persepsi mereka tentang kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh petugas rumah sakit di rumah sakit tersebut (Tjiptono, 2008:26). 

Kepuasan yang dirasakan oleh pasien bukanlah sesuatu yang terjadi 

dengan sendirinya. Kepuasan terjadi karena harapan – harapan yang ada pada 

diri pasien terpenuhi (Kotler, 2000:52). Kepuasan pasien merupakan dambaan 

setiap rumah sakit selaku tempat penyedia jasa pelayanan kesehatan.  
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Kepuasan akan menumbuhkan loyalitas pasien dalam menggunakan jasa 

rumah sakit. Kepuasan yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan pada 

rumah sakit sehingga pasien tidak akan pindah ke rumah sakit yang lain 

apabila mereka mengalami kondisi yang mengharuskan mereka dirawat di 

rumah sakit. 

Untuk terpenuhi harapan dan kepuasaan pasien, rumah sakit berupaya 

melakukan pelayanan keperawatan yang baik. Tetapi upaya tersebut dirasa 

belum sepenuhnya memuaskan pasien. Masih banyak ditemukan pelayanan 

buruk dari rumah sakit terhadap pasien. Menelantarkan pasien, lamban 

mengatasi keluhan pasien yang baru datang ataupun yang sedang berobat, mal 

praktek, keterlambatan mengontrol pasien, tidak ceria dalam melayani pasien, 

berkata kurang sopan santun, tidak ramah tamah dalam melayani, terlontarnya 

kata-kata tidak melayani, bersikap kaku dan sebagainya. Hal ini menjadi salah 

satu faktor yang menimbulkan ketidakpuasan pasien. Jika komunikasi yang 

diberikan petugas rumah sakit kepada pasiennya memberikan informasi yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan yang diinginkan pasien, pastilah pasien akan 

merasa puas dan pastinya akan datang kembali ke rumah sakit tersebut. 

Melihat fenomena di atas diperlukan bagaimana petugas suatu instansi 

rumah sakit melakukan komunikasi antarpersonal yang baik dengan 

pasiennya. Hal ini diperlukan untuk memberikan pelayanan prima dalam 

kesehatan serta pelayanan komunikasi antarpersonal sehingga pasien merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut, dan tentunya 

akan berimbas pada citra rumah sakit tersebut. Demikian halnya dengan 
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RSUD Kabupaten Klungkung Bali. Rumah sakit Umum Daerah Klungkung 

merupakan rumah sakit yang  terletak di salah satu kabupaten di Bali, yaitu 

kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung sendiri mempunyai 3 Rumah 

Sakit umum yang terdiri dari 2 Rumah Sakit swasta dan 1 Rumah Sakit 

pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Karena RSUD 

Klungkung merupakan rumah sakit pemerintah, diharapkan pelayanan yang 

tersedia pada rumah sakit tersebut dapat menjadi contoh bagi 2 rumah sakit 

swasta yang berada di kabupaten yang sama. Dengan hal ini Rumah Sakit 

Umum Daerah Klungkung dapat meningkatkan kualitas tidak hanya pada 

kualitas paramedis seperti dokter, perawat dan tenaga medis yang lain tetapi 

juga dalam hal komunikasi antarpersonal dari petugas rumah sakit saat 

melayani pasien rawat jalan. Selain itu, komunikasi antarpersonal yang terjadi 

pada proses rawat jalan, sangat menentukan baik buruknya pelayanan 

kesehatan pada rumah sakit. Karena pada saat itu petugas rumah sakit tidak 

memiliki batas ruang untuk berkomunikasi antarpersonal sehingga pasien 

dapat mengungkapkan keluhan dari penyakit yang diderita pasien serta 

petugas dapat memberikan informasi yang diperlukan pasien dengan baik. 

Atas dasar uraian yang disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komunikasi Antarpersonal Petugas 

Rumah Sakit terhadap Kepuasan Pasien pada  Pasien Rawat Jalan RSUD 

Kabupaten Klungkung, Bali. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang dapat diajukan adalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan komunikasi antarpersonal petugas 

rumah sakit terhadap kepuasan pasien? 

2. Seberapa besar pengaruh komunikasi antarpersonal petugas rumah sakit 

terhadap kepuasan pasien? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka yang telah terarah jelas tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara Komunikasi 

Antarpersonal Petugas Rumah Sakit terhadap kepuasan pasien RSUD 

Klungkung, Bali. 

2. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh antara Komunikasi 

Antarpersonal Petugas Rumah Sakit terhadap kepuasan pasien RSUD 

Klungkung, Bali. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran 

pada kajian ilmu komunikasi terutama pada kajian komunikasi 

antarpersonal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan evaluasi terhadap peneliti lainnya yang akan meneliti hal 

yang berhubungan dengan komunikasi antarpersonal lainnya. 
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2. Praktis 

Penelitian ini diharapakan bisa memberikan gambaran tentang ada 

tidaknya pengaruh Komunikasi Antarpersonal yang dilakukan petugas 

rumah sakit terhadap kepuasan pasien, serta diharapkan juga dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pelayanan Komunikasi 

Antarpersonal petugas rumah sakit RSUD Klungkung, Bali. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Tentang Komunikasi Antarpersonal  

1.1 Pengertian Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpribadi atau komunikasi antarpersonal dalam 

definisi ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara 

dua orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai efek 

dan umpan balik (feedback). 

Dalam definisi ini setiap komponen harus dipandang dan 

dijelaskan sebagai bagian – bagian yang terintegrasi dalam tindakan 

komunikasi antarpribadi (Widjaja, 2000:122). 

Menurut (De Vito, 1976) Komunikasi antarpribadi atau 

komunikasi antarpersonal merupakan pengiriman pesan-pesan dari 

seorang dan diterima oleh orang yang lain, atau sekelompok orang dengan 

efek dan umpan balik yang langsung. (Liliweri, 1991:12) 

Effendy (1986) mengemukakan bahwa pada hakikatnya 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan 

seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam 
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hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karena 

sifatnya yang dialogis, berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung. 

Komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga pada saat 

komunikasi dilancarkan. Komunikator mengetahui pasti apakah 

komunikasinya itu positif atau negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak, ia 

dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-

luasnya. (Liliweri, 1991:12) 

Dean C. Barnlund (1968) mengemukakan bahwa komunikasi antar 

pribadi biasanya dihubungkan dengan pertemuan antara dua orang, atau 

tiga orang atau mungkin empat orang yang terjadi sangat spontan dan 

tidak berstruktur. (Liliweri, 1991:12) 

Menurut Rogers dalam Depari (1988) komunikasi antar pribadi 

merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi 

tatap muka antara beberapa pribadi. Tan (1981) mengemukakan bahwa 

interpersonal communication adalah komunikasi tatap muka antara dua 

orang atau lebih orang.( Liliweri, 1991:12) 

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi antarpersonal merupakan 

komunikasi yang terjadi antara dua orang ataupun sekelompok kecil orang 

jika apa yang dikomunikasikan merupakan hal pribadi dari masing – 

masing orang tersebut. Atau komunikasi yang terjalin dengan intim 

dengan menceritakan hal pribadi kita kepada orang lain ataupun 

sekelompok kecil orang. 
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1.2 Karakteristik Komunikasi Antar Pribadi 

Dari penjelasan definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh 

para ahli di atas dapat disebutkan tentang beberapa karakteristik 

komunikasi antar pribadi diantaranya adalah : 

Barnlund (1968) ada beberapa ciri yang bisa diberikan untuk 

mengenal komunikasi antarpribadi, yaitu : 

1. Komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan 

2. Tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur 

3. Terjadi secara kebetulan 

4. Tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu 

5. Identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas 

6. Bisa terjadi hanya sambil lalu saja. (Liliweri, 1991:12-13) 

De Vito (1976) mengemukakan suatu komunikasi antar pribadi 

mengandung ciri-ciri : 

1. Keterbukaan (Openess), yaitu kemauan menanggapi dengan 

senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan 

antar pribadi. 

2. Empati (Empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

3. Dukungan (Supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk 

mendukung komunikasi berlangsung efektif. 
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4. Rasa positif (positiveness), seseorang harus memiliki perasaan 

positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif 

berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk 

interaksi yang efektif. 

5. Kesetaraan atau kesamaan (Equality), yaitu pengakuan secara 

diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. (Liliweri, 

1991:12-13) 

Menurut Evert M.Rogers dalam Depari (1988) ada beberapa ciri 

komunikasi yang menggunakan saluran antar pribadi adalah: 

1. Arus pesan yang cenderung dua arah 

2. Konteks komunikasinya tatap muka 

3. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi 

4. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas yang tinggi. 

5. Kecepatan jangkauan terhadap audience yang besar relatif lambat 

6. Efek yang mungkin terjadi ialah perubahan sikap. (Liliweri, 

1991:12-13) 
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Dari berbagai sumber tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

bahwa karakteristik komunikasi antar pribadi adalah : 

1.  Spontan dan terjadi sambil lalu saja (umumnya tatap muka),Tatap 

muka pada umumnya memiliki sebuah efek lebih kepada individu 

yang melakukan aktifitas komunikasi. 

2. Terjadi secara kebetulan di antara peserta yang tidak mempunyai 

identitas yang belum tentu jelas 

3. Berakibat sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja 

4. Kerapkali berbalas-balasan. Pihak-pihak saling bergantung satu sama 

lainnya dalam proses komunikasi, Arus pesannya dua arah. 

5. Mempersyaratkan adanya hubungan paling sedikit dua orang, serta 

hubungan harus bebas, bervariasi, adanya keterpengaruhan. Setiap 

orang lebih suka berkomunikasi dengan orang lain dan berusaha 

supaya lebih dekat dengan pasangannya. Faktor kedekatan itu 

biasanya terutama menyatakan hubungan mereka. Dengan 

kedekatan tersebut maka akan melahirkan suatu kebebasan untuk 

menyatakan pendapatnya dalam percakapan diantara mereka. 

Setelah bebas maka berbagai variasi dalam percakapan pun dapat 

dilakukan tanpa pihak yang lain merasa tersinggung. 

6. Harus membuahkan hasil. Komunikasi antar pribadi dikatakan 

sukses apabila membawa hasil. Hasil-hasil komunikasi harus nyata 

merubah cara pandang/wawasan, perasaan, maupun perilaku yang 

nyata. Hasil komunikasi ini menentukan sukses tidaknya 
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komunikasi yang telah dilaksanakan. Komunikasi antar pribadi 

saling mempengaruhi dan mengubah. 

7. Menggunakan berbagai lambang-lambang bermakna. Komunikasi 

antar pribadi adalah verbal dan non verbal. Komunikasi terjadi 

biasanya dengan percakapan / dialog, namun kata-kata tidaklah 

cukup, kadang disertai dengan lambang-lambang untuk 

menjelaskan makna atau maksud anda atau memperkuat pertanyaan 

yang disampaikan. Gerakan tubuh tertentu dapat menunjukkan 

pesan tertentu jika diwujudkan bersamaan dengan pengucapan 

kata-kata. Fungsi dari lambang, bahwa seorang komunikator 

menerjemahkan suatu pesannya dengan lambang tertentu demi 

pesan itu sendiri dan memperkuat makna pesan itu. Setiap individu 

dalam tindakan komunikasi memiliki pemahaman dan makna 

pribadi terhadap setiap hubungan dimana dia terlibat di dalamnya. 

2. Tinjauan tentang Kepuasan 

2.1 Pengertian Kepuasan 

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa 

senang; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan 

sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang 

dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa 

untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa 

Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001:233-234) mendefinisikan 

kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 
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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 sensitif terhadap 

harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut. 

Menurut Kotler (2000:52) kepuasan adalah tingkat kepuasan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan 

adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah 

memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan 

kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah, Mudie dan Cottom 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, 

sekalipun hanya untuk sementara waktu (Tjiptono, 2008 : 24). 

Dari beberapa para ahli mengenai kepuasan pelanggan penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan mencakup 

perbedaan antara harapan dan kinerja hasil yang dirasakan. 

 

 

 



 
 

14 
 

 

Gambar 1 
Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (2008:25) 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang, puas individu 

karena antara harapan dan kenyataan dalam memakai dan pelayanan yang 

diberikan terpenuhi. 

2.2 Pengertian kepuasan pasien 

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini 

pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien 

yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien 

puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, 

tetapi jika pasien merasa tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali 

lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Pasien 

Tujuan Perusahaan Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan 

Produk 

Nilai Produk Bagi 
Pelanggan 

Harapan Pelanggan 
Terhadap Produk 

Tinggkat Kepuasan 
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merupakan seseorang yang menerima perawatan medis. Dalam undang – 

undang tentang rumah sakit setiap pasien mempunyai hak dalam pasal 32 

UU No 44 Tahun 2009, hak pasien antara lain : 

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 

berlaku di rumah sakit 

b. Memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien 

c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 

diskriminasi 

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 

standart profesi dan standart operasional 

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 

terhindar dari kerugian fisik dan materi 

f. Mengajukan pengajuan atas kualitas pelayanan yang didapatkan 

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya 

dan peraturan yang berlaku di rumah sakit 

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada 

dokter lain yang mempunyai surat izin praktik (SIP) baik di dalam 

maupun di luar rumah sakit 

i. Mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang dideritanya 

termasuk data – data medisnya 

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 

medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan 



 
 

16 
 

komplikasi yang mungkin terjadi. Dan prognosis terhadap tindakan 

yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan 

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 

dideritanya 

l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis 

m. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya   

selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya 

n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 

perawatan di rumah sakit 

o. Mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuan rumah sakit 

terhadap dirinya 

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 

agama dan kepercayaan yang dianutnya 

q. Menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga 

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart yang baik 

secara perdata ataupun pidana 

r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan 

standart pelayanan melalui media cetak atau elektronik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan  

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2431/hak-pasien-atas-

pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit)(16/03/2013) (16:00). 
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 Untuk menciptakan kepuasan pasien suatu instansi atau rumah 

sakit harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh 

pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan 

pasiennya. Namun upaya untuk perbaikan atau kesempurnaan kepuasan 

dapat dilakukan dengan berbagai strategi oleh instansi untuk dapat 

merebut pelanggan.  

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pasien adalah perasaan senang, puas 

individu karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menerima jasa 

pelayanan kesehatan. Jika pasien merasa senang, nyaman, dan harapan 

atau keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan terpenuhi 

dengan baik, maka pasien akan merasakan kepuasan dalam tindakan atau 

pelayanan yang telah dilakukan oleh petugas rumah sakit tersebut. 

2.3 Aspek – aspek yang mempengaruhi kepuasan pasien 

Menurut Griffith (1987) ada beberapa aspek-aspek yang 

mempengaruhi perasaan puas pada seseorang yaitu : 

1. Sikap pendekatan staf pada pasien yaitu sikap staf terhadap pasien 

ketika pertama kali datang di rumah sakit. 

2. Kualitas perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja yang telah 

dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien, seberapa pelayanan 

perawatan yang berkaitan dengan proses kesembuhan penyakit yang 

diderita pasien dan kelangsungan perawatan pasien selama berada 

dirumah sakit. 
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3. Prosedur administrasi yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi 

pasien dimulai masuk rumah sakit selama perawatan berlangsung 

sampai keluar dari rumah sakit. 

4. Waktu menunggu yaitu berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan 

untuk berkunjung maupun untuk menjaga dari keluarga maupun orang 

lain dengan memperhatikan ruang tunggu yang memenuhi standar-

standar rumah sakit antara lain : ruang tunggu yang nyaman, tenang, 

fasilitas yang memadai misalnya televisi, kursi, air minum dan 

sebagainya. 

5. Fasilitas umum yang lain seperti kualitas pelayanan berupa makanan 

dan minuman, privasi dan kunjungan. Fasilitas ini berupa bagaimana 

pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pasien seperti makanan dan 

minuman yang disediakan dan privasi ruang tunggu sebagai sarana bagi 

orang-orang yang berkunjung di rumah sakit. 

6. Fasilitas ruang inap untuk pasien yang harus rawat. Fasilitas ruang inap 

ini disediakan berdasarkan permintaan pasien mengenai ruang rawat 

inap yang dikehendakinya. 

7. Hasil treatment atau hasil perawatan yang diterima oleh pasien yaitu 

perawatan yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit pasien baik 

berapa operasi, kunjungan dokter atau perawat. Tingkat kepuasan antar 

individu satu dengan individu lain berbeda. Hal ini terjadi karena 

adanya pengaruh dari faktor jabatan, umur, kedudukan sosial, tingkat 
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ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian 

(Sugiarto, 1999)  

(http://rsudsinjai.blogspot.com/2010/12/apakah-rumah-sakit-umum-

daerah-memiliki.html) (16/03/2013)(16:33). 

Kepuasan pasien atau konsumen berdasarkan teori-teori di atas 

tidak hanya dipengaruhi oleh jasa yang dihasilkan oleh suatu rumah sakit 

semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh 

petugas rumah sakit baik dokter, perawat, dan karyawan-karyawan 

lainnya. 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pada pasien adalah 

sebagai berikut : 

a. Sikap pendekatan staf pada pasien yaitu sikap staf terhadap pasien 

ketika pertama kali datang di rumah sakit. 

b. Kualitas perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien, seberapa 

pelayanan perawatan yang berkaitan dengan proses kesembuhan 

penyakit yang diderita pasien dan kelangsungan perawatan pasien 

selama berada dirumah sakit. 

c. Prosedur administrasi yaitu berkaitan dengan pelayanan 

administrasi pasien dimulai masuk rumah sakit selama perawatan 

berlangsung sampai keluar dari rumah sakit. 
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d. Fasilitas – fasilitas yang disediakan rumah sakit yaitu fasilitas 

ruang inap, kualitas makanan atau kios-kios penjual makanan yang 

terjamin kesehatannya, privasi dan waktu kunjungan pasien.  

2.4 Pengukuran Kepuasan 

Mengukur kepuasan pasien adalah hal yang paling penting, karena 

pasien adalah orang yang merasakan bagaimana pelayanan yang telah 

diberikan dari suatu pelayanan keperawatan (Wijono 1999). Selain itu 

pengukuran kepuasan pasien dapat memberikan umpan balik dan masukan 

bagi keperluan pengembangan implementasi strategi peningkatan 

kepuasan pasien. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur 

kepuasan pasien yaitu kuisioner, yang mengukur persepsi pasien melalui 

penilaian tingkat harapan pasien  terhadap pelayanan keperawatan. 

Meningkatkan kepuasan pasien  antara lain : Tangible (Berwujud), 

Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan) dan Empaty (Empati).  

Tangible adalah penampilan dan kemampuan langsung, sarana dan 

prasarana, fisik meliputi fasilitas fisik, karyawan dan sarana komunikasi 

yang dimaksud adalah tersedianya gedung yang baik, yang meliputi : 

ruang tunggu pasien, tempat pendaftaran, petugas yang dapat menjelaskan 

mengenai biaya perawatan dan tindakan selanjutnya, penampilan dokter  

yang baik dan bersahabat, kondisi lingkungan aman dan WC umum, ada 

perawat yang jaga setiap waktu, ada sarana komunikasi, dan tersedianya 

apotik. 
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Reliability adalah kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, tepat waktu dan akurat, serta terpercaya. 

Sedangkan Responsiveness adalah kemauan atau kesediaan 

membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan yang tanggap. 

Sementara itu yang dimaksud Assurance adalah mencakup 

pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan respek terhadap pelanggan serta 

kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin 

kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas 

kemauan pelayanan keperawatan, keramahan, sopan santun. 

Empaty adalah perhatian yang bersifat individual secara tulus 

kepada pelanggan dan kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi serta berupaya untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Penggunaan 5 aspek ini mengukur kepuasan pasien. Metode ini 

sering digunakan untuk mengukur pasien terhadap pelayanan kesehatan 

(Tjiptono, 2008 : 26). 
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Tabel 1.1 
Contoh Cara Konsumen Menilai Dimensi Kualitas Jasa 

Kesehatan 
Bidang  Jasa Keandalan Daya 

Tanggap 
Jaminan Empati Bukti 

langsung 
Kesehatan 
(Pasar 
Konsumen) 

Janji ditepati 
sesuai jadwal: 
diagnosisnya 
terbukti 
akurat 

Mudah 
diakses : 
tidak lama 
menunggu, 
bersedia 
mendengar 
keluh kesah 
pasien 

Pengetahuan: 
keterampilan, 
kepercayaan, 
dan reputasi 

Mengenal 
pasien 
dengan 
baik: 
mengingat 
masalah 
(penyakit, 
keluhan, 
dll) 
sebelumnya 
: pendengar 
yang baik, 
sabar 

Ruang 
tunggu: 
ruang 
operasi, 
peralatan, 
bahan – 
bahan 
tertulis 

Sumber : Tijptono (2008 : 27) 
 

 Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan selain pelayanan medis juga pelayanan non 

medis berupa perilaku melayani atau cara berkomunikasi petugas rumah 

sakit yang dapat mengoptimalkan pelayanan di rumah sakit , yaitu: 

1. Sikap dan pendekatan petugas rumah sakit kepada pasien pertama kali 

datang di rumah sakit 

2. Keramahan yang ditunjukkan petugas rumah sakit 

3. Kualitas pelayanan perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja 

yang telah dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien berupa 

pelayanan perawatan yang berkaitan dengan proses kesembuhan 

penyakit yang diderita pasien dan kelangsungan perawatan pasien 

selama berada di rumah sakit. 
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2.5 Teori Pengembangan Hubungan (Teori Self Disclosure) 

Teori Self Disclosure sering disebut teori “Johari Window” atau 

jendela Johari. Para pakar psikologi kepribadian menganggap bahwa 

model teoritis yang dia ciptakan merupakan dasar untuk menjelaskan dan 

memahami interaksi antarpribadi secara manusiawi (Liliweri, 1991:49). 

Garis besar model teoritis jendela Johari dapat dilihat dalam gambar 

berikut ini. 

 kita ketahui   tidak kita ketahui 

 

 

Jika komunikasi antara dua orang berlangsung dengan baik, maka 

akan terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai diri masing-

masing ke dalam kuadran (1) TERBUKA. Kuadran (4) sulit untuk 

diketahui, tetapi mungkin dapat dicapai melalui refleksi diri dan mimpi. 

Meskipun self-disclosure mendorong adanya keterbukaan, namun 

keterbukaan itu memiliki batas. Pengaturan batasan memerlukan 

pertimbangan dan pikiran. Orang membuat keputusan mengenai 

bagaimana dan kapan untuk memberi tahu, dan mereka memutuskan 

mengenai bagaimana merespon permintaan orang lain. Artinya, kita harus 

mempertimbangkan kembali apakah menceritakan segala sesuatu tentang 

diri kita kepada orang lain akan menghasilkan efek positif bagi hubungan 

kita dengan orang tersebut atau justru sebaliknya. 

1. Terbuka 2. Buta 

3.  Tersembunyi 4. tidak kenal 
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Dalam psikologi dinyatakan bahwa tujuan komunikasi adalah 

meneliti pemahaman diri dan orang lain dan bahwa pengertian hanya dapat 

terjadi dengan komunikasi yang benar. Menurut psikologi humanistik, 

pemahaman interpersonal terjadi melalui: (1) Self-disclosure 

(pengungkapan diri); (2) Feedback (umpan balik); dan (3) Sensitivitas 

untuk mengenal orang lain. Sedangkan misunderstanding dan 

ketidakpuasan dalam hubungan diawali oleh: (1) Ketidakjujuran; (2) 

Kurangnya kesamaan antara tindakan seseorang dengan perasaannya; (3) 

Miskin feedback; dan (4) Self-disclosure yang ditahan. 

Makin baik anda mengetahui seseorang, makin akrab hubungan 

anda dengan dia, makin lebar daerah terbuka jendela anda (Rakhmat, 

2007:107-108). Jika komunikasi antara dua orang berlangsung dengan 

baik, maka akan terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai 

diri masing-masing kedalam kuadran “terbuka” (Bugin,2007:262). 
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F. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

Definisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun definisi konseptual antara lain: 

a.  Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi Antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan 

pesan diantara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang, dengan 

berbagai efek dan umpan balik (Widjaja,2000:122). 

b. Kepuasan  

Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001:233-234) Kepuasan dapat 

diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Diartikan juga 

sebagai perasaan puas, rasa senang, dan kelegaan seseorang 

dikarenakan mengkonsumsi suatu prodek atau jasa untuk mendapatkan 

pelayanan suatu jasa.  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan untuk 

mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional antara lain 

sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X), merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) (Sugiyono, 2010:61). Variable bebas terdiri dari komunikasi 

antarpersonal petugas rumah sakit yaitu serangkaian kegiatan petugas 
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rumah sakit dalam menjalin komunikasi antarpersonal yang baik, 

teknik komunikasi petugas rumah sakit terhadap pasien, serta 

intensitas komunikasi antarpersonal petugas rumah sakit dengan 

pasien. Adapun Komunikasi Antarpersonal Petugas Rumah Sakit, 

indikatornya adalah :  

a. Intensitas dan frekuensi komunikasi antarpersonal petugas rumah 

sakit terhadap pasien tentang apa yang dirasakan, dialami dan 

difikirkan oleh pasien terhadap permasalahannya. 

2. Variabel terikat (Y), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:61). 

Variabel terikat terdiri dari kepuasan pasien yaitu tanggapan atau 

perasaan pasien atas kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. 

Adapun kepuasan pasien, indikatornya adalah: 

a. Tingkat kepuasan pasien jika pasien mendapatkan jalan keluar 

tentang apa yang dirasakan, dialami, dan difikirkan oleh pasien 

atas permasalahannya.  

G. Rumusan Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyakatan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan penelitian. (Sugiyono, 2010:96). Penelitian yang dilakukan 

akan tertuju pada penelitian kuantitatif, sehingga hipotesisnya adalah : 
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Ho = 0 : Ada pengaruh lemah Komunikasi Antarpersonal petugas rumah sakit 

terhadap kepuasan pasien. 

Hi ≠ 0 : Ada pengaruh kuat Komunikasi Antarpersonal petugas rumah sakit 

terhadap kepuasan pasien. 

H. METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantiatif. Pengertian metode kuantitatif menurut 

Sugiyono (2007:13) adalah sebagai berikut: 

“Penelitian pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

1.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian asosiatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk  mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan yang 

tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan 

komparatif. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun 

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2004,p.11).  
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1.2.2 Dasar Penelitian 

Dasar penelitian adalah penelitian survey, dimana Survey adalah jenis 

penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, 

tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representative 

yang dianggap sebagai populasi. 

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, 

Bali. Pemilihan tempat ini didasari pada observasi awal, dimana rumah 

sakit tersebut merupakan rumah sakit pemerintah sehingga rumah sakit 

tersebut harus memiliki citra yang positif dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah 

Klungkung, Bali dapat menjadi contoh yang baik untuk rumah sakit 

swasta yang berada di kabupaten tersebut. 

1.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selama bulan Juni 2013. 

1.4 Populasi dan Sampel 

1.4.1 Populasi 

Dalam penelitian kuantitatif, Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2010:117). 

Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi populasi dalam 
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penelitian ini adalah pasien rawat jalan JKBM (Jaminan Kesehatan 

Bali Mandara) poli Penyakit Dalam RSUD Klungkung, Bali. Populasi 

ditentukan berdasarkan data terakhir jumlah kunjungan pasien lama 

yang berobat dalam waktu jangka panjang di Poli Penyakit Dalam 

RSUD Klungkung, Bali. Adapun jumlah populasi yang ditentukan 

pada bulan April 2013  berkisar 201 pasien tipe  JKBM (data tersebut 

diperoleh dari laporan perbulan bidang server dan rekam medis RSUD 

Klungkung, Bali). Dan karena penelitian ini akan dilakukan bulan Juni, 

maka data bulan April tersebut akan dijadikan patokan jumlah 

populasi. Hal ini juga didukung oleh data dokumentasi rumah sakit 

yang menunjukkan rata – rata pasien rawat jalan yang berkisar 235 

pasien (lihat tabel).  

Tabel 2.1 
Data Pasien Januari – April 2013 

Januari  195 

Februari 235 

Maret 215 

April 201 

 Sumber : data rekam medic RSUD Kab Klungkung 

1.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:118). Berdasarkan jumlah dan 

karakterikstik populasi tersebut di atas, maka sampel penelitian ini 

diambil berdasarkan acuan yang dikemukakan Taro Yamane, yakni: 



 
 

30 
 

n = 
 

 

Keterangan : 

n = sampel yang diperlukan 

N = Populasi 

d2 =presesi yang diinginkan (presisi ditetapkan peneliti 10%)  

n = 
( )( . )

 

n= 
.

 

n = 
.

 

n = 66.77 = 67 

Sehingga dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 67 pasien dari jumlah populasi yaitu sebanyak 201.  

Teknik sampel pada penelitian ini adalah teknik simple random 

sampling, teknik sampling ini digunakan bila anggota populasi dianggap 

homogen (Sugiyono, 2010:120). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah membagi jumlah anggota populasi 

dengan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun hasil yang diperoleh, 

ialah: 

 = 3. Jadi yang akan menjadi responden dalam penelitian ini 

ialah pasien yang pada saat melakukan rawat jalan, bernomor dengan 

kelipatan 3. Misalkan pasien 1, pasien 3, pasien 6, pasien 9, pasien 12, 

pasien 15, dst sampai mencapai hasil sampel 67 pasien. 
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1.5  Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah : 

1. Angket (kuisioner). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Diberikan 

kepada responden yang bersedia memberikan respon atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti secara tertulis. Daftar 

angket terdiri dari lembar kuisioner untuk pasien berisi indentitas 

responden kepuasan pasien terhadap komunikasi antarpersonal petugas 

rumah sakit.  

2. Dokumentasi. Dilakukan untuk pengumpulan data dan arsip-arsip 

tertulis dari dokumen Rumah Sakit dengan informasi sebagai bahan 

referensi data. 

1.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.6.1 Uji Validitas 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur seberapa valid data tersebut, 

peneliti akan menggunakan rumus product moment (uji r) yang dimana 

suatu item dinyatakan valid apabila nilai rxy lebih besar rtabel.  

rxy =  (∑ )  (∑ ∑ )
([ ∑ ) (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]

 

Keterangan : 

rxy  = korelasi antara variable X dan variable Y 

n  = jumlah sample 

 X = skor butir 
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 Y = skor total 

1.6.2 Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran dengan uji 

reliabilitas Cronbach Alpha. adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

          푟 =  
( )

1 − ∑  

Keterangan : 

r = koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑휎  = total varians butir 

휎  = total varians 

1.7 Teknik Analisis data 

Untuk pembuktian atas hipotesis yang diajukan, dengan 

menggunakan Uji F yang bertujuan untuk menguji tingkat signifikan 

pengaruh yang dihasilkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan rumus: 

F = 
(  – )(  –  )

 

Keterangan: 

R = Koefisien 

K = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel 
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Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X 

(komunikasi antarpersonal petugas rumah sakit) terhadap variabel 

Y (kepuasan pasien) maka digunakan rumus determinasi, yaitu: 

D = r2 x 100 % 

Selanjutnya teknik analisa regresi dipergunakan untuk membuat 

keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat 

dilakukan melalui peningkatan variabel dependen atau tidak. 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dab 

variabel Y, maka analisis hubungan tersebut menggunakan regresi 

linier sederhana (Sugiyono, 2010: 261-262), yaitu: 

Ỳ = a + bX 

Keterangan: 

Ỳ = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu 

a = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b = angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada perubahan variabel idependen. Bila (+) arah garis 

naik, dan bila (-) maka arah garis akan turun. Secara teknis harga b 
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merupakan tangen dari (perbandingan) panjang garis variabel 

dependen, setelah persamaan regresi ditemukan 

Harga b = r
S
S  

Harga a = Y − bX 

Dimana : 

r = koefisien korelasi product moment antara variabel X dengan 

variabel Y 

Sy = simpangan baku variabel Y 

Sx = simpangan baku variabel X 

Jadi harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila 

koefisien kolerasi tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya bila 

koefisien kolerasi rendah maka maka harga b juga rendah (kecil). 

Selain itu bila koefisien negatif maka harga b juga negatif, dan 

sebaliknya koefisien kolerasi positif maka harga b juga positif.  

Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 

푎 =
(∑Yi)(∑Xi ) − (∑Xi)(∑Xi Yi)

n∑Xi − ∑Xi)
 

푏 =
n∑Xi Yi− (∑Xi)(∑Yi)

n∑Xi − ∑Xi)
 

 


