
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE 

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS ( IPA ) STUDI KASUS RS. 

ASRI MEDICAL CENTER ( AMC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

    Nama   : Arief Wicaksono 

    Nomor Mahasiswa  : 10311148 

    Jurusan   : Manajemen 

    Bidang Konsentrasi  : Operasional 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

FAKULTAS EKONOMI 

YOGYAKARTA 

2014 



 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE 

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS ( IPA ) STUDI 

KASUS RS. ASRI MEDICAL CENTER ( AMC ) 

 

SKRIPSI 

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar 

sarjana strata – 1 di jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Indonesia 

Oleh : 

  Nama    : Arief Wicaksono 

  Nomor Mahasiswa  : 10311148 

  Jurusan   : Manajemen 

  Bidang Konsentrasi  : Operasional 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

FAKULTAS EKONOMI 

YOGYAKARTA 

2014 



 

 



 

  



 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Kedua orang tuaku yang telah memberikan segalanya yang 

terbaik untukku. 

 Untuk adik dan mas yang secara tidak langsung telah 

mendukungku dan memberiku motivasi. 

 Untuk teman, sahabat, adik, sekaligus pacarku, Ria Agustina 

yang selama ini tidak pernah lelah memberi bantuan dan 

dukungan hingga skripsi ini selesai. Wish you all the best. 

 Untuk teman - teman seperjuanganku. Terima kasih atas 

dukungannya.  



 

HALAMAN MOTTO 

 Tak ada gunanya menatapi apa yang sudah hilang, ia tidak 

akan pernah kembali. 

 Past is history, future is a mistery, but today is a gift. 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada 

diri mereka ” ( Ar-Ra'd: 11 ) 

 Gunakan hidupmu untuk melakukan hal yang berguna, 

jangan kamu sia – siakan hidupmu untuk hal yang sia – sia. 

 

 

  



 

 



 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan guna mengukur tingkat kualitas yang dimiliki oleh 

Rumah Sakit Asri Medical Center dengan alat analisis Importance-Peformance 

Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Indeks (CSI). Sampel yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah 50 responden dengan metode pengambilan 

Sampling Bola Salju (Snowball Sampling). 

Hasil dari penelitian dengan menggunakan IPA dan CSI  ini menunjukkan 

bahwa tingkat kualitas pelayanan di Rumah Sakit Asri Medical Center pada 

dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, bukti langsung, jasa inti 

medis, dan profesionalisme, berada pada tingkatan kualitas yang cukup baik. 

Dengan diagram kartesius, pihak manajemen Rumah Sakit Asri Medical Center 

dapat menentukan dimensi mana saja yang memerlukan peningkatan ataupun 

perbaikan agar tidak terjadi pemborosan. 

Kata kunci : Importance-Peformance Analysis, Analisis Indeks Kepuasan 

Konsumen, kepuasan konsumen. 

  



 

ABSTRACK 

This research was done to measure the level of quality that is owned by the 

Hospital "Asri Medical Center" with analysis tools Importance-Peformance 

Analysis (IPA) and Customer Satisfaction Index. The samples that the writer use 

in this research was 50 respondents with Snowball Sampling retrieval method 

(Snowball Sampling). 

The results of this research by using the the level of quality of service in 

Asri Medical Center Hospital on the dimensions of reliability, responsiveness, 

assurance, attention, direct evidence, medical core services, and professionalism 

had a level of quality is good enough. With a Diagram Kartesius, management of 

Asri Medical Center Hospital can specify any dimensions that require 

improvement and repair in order to avoid wartage. 

Key Word : Importance-Peformance Analysis, Consumer Satisfaction Index, 

Customer Satisfaction. 
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