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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP PELAYANAN KEPERAWATAN 

DENGAN KEPERCAYAAN (TRUST) TERHADAP RSUD Dr. MOEWARDI 

Abstraksi 

Jefri Reza Pahlevi 

Susatyo Yuwono 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

jefrireza@gmail.com 

      Kepercayaan (trust) terhadap RSUD merupakan keyakinan yang dimiliki oleh pasien 

terhadap system pelayanan rumah sakit dalam membantu pasien untuk sembuh. Kenyataannya 

masih ada pasien yang belum sepenuhnya percaya kepada rumah sakit. Pasien yang memiliki 

status ekonomi menengah kebawah tidak memiliki pilihan lain untuk berobat secara gratis karena 

RSUD menyediakan fasilitas askes dan sebagainya, namun bagi yang berstatus sosial menengah 

ke atas mereka dapat memilih rumah sakit swasta yang pelayanannya lebih memanjakan. Salah 

satu faktor yang memperngaruhi kepercayaan (trust) terhadap RSUD adalah pelayanan 

keperawatan. Pelayanan yang baik dapat membentuk persepsi positif pada pasien, persepsi 

positif tersebut mempengaruhi kondisi psikologis pasien yang berujung pada yakin dan percaya 

pada rumah sakit tersebut.  

      Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dengan kepercayaan (Trust )terhadap RSUD Dr. Moewardi. 2) Untuk 

mengetahui tingkat persepsi terhadap pelayanan keperawatan  RSUDDr. Moewardi. 3) Untuk 

mengetahui  tingkat kepercayaan (Trust) terhadap RSUD Dr. Moewardi. 4) Untuk mengetahui 

SE (Sumbangan Efektif) antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan dengan kepercayaan 

(Trust) terhadap RSUD Dr. Moewardi. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan positif 

antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan dengan kepercayaan (trust) terhadap RSUD. 

      Subjek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yaitu pasien rawat inap kelas I, II, III 

RSUD Dr. Moewardi yang menempati ruang Mawar 1, Melati 1 dan 3, Anggrek 2, serta Aster 5 

yang telah diseleksi dengan teknik purposive sampling berdasarkan karakteristik usia 27 tahun 

keatas dan sudah mengalami lebih dari satu kali rawat inap disini. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala, yaitu skala persepsi terhadap pelayanan keperawatan dan 

skala kepercayaan (trust) terhadap RSUD dan dianalisis dengan teknik analisis product moment.    

      Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan 

antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan dengan kepercayaan (trus) terhadap RSUD 

ditunjukkan dengan nilai (r) = (r) = 0,370 dan (p) = 0,000 (p < 0,01). 2) Tingkat persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan  RSUDDr. Moewardi tergolong sedang. 3) Tingkat kepercayaan 

(Trust) terhadap RSUDDr. Moewardi tergolong sedang. 4) SE antara persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dengan kepercayaan (trust) terhadap RSUD Dr. Moewardi sebesar 

17,3%, ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) = 0,173 

Kata kunci: kepercayaan pelanggan, kepercayaan terhadap perusahaan, persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan, rumah sakit. 
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Pendahuluan 

    Dewasa ini setiap rumah sakit berlomba – 

lomba menggulkan kualitas jasa untuk 

menarik komsumen. Maka dari itu pihak 

manajemen rumah sakit harus menyusun 

strategi – strategi dasar sebagai landasan 

awalnya. Strategi yang diterapkan harus 

mampu mempengaruhi atau menarik minat 

konsumen. Berhasil atau tidaknya perusahan 

menarik minat konsumen ditentukan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah 

menumbuhkan kepercayaan konsumen.  

      Rotters (dalam Prima, 2005) 

kepercayaan adalah harapan dari seseorang 

atau kata lainnya adalah dapat dipercaya. 

Kepercayaan merupakan keyakinan satu 

pihak dan perilaku pihak yang lainnya. 

Costabile (dalam Djati dan Ferrinadewi, 

2004) menyatakan bahwa kepercayaan 

adalah proses persepsi akan keterhandalan 

dari sudut pandang konsumen didasarkan 

pada pengalaman, atau lebih pada urut-

urutan tranksaksi atau interaksi yang 

dicirikan oleh terpenuhinya harapan kinerja 

produk dan kepuasan. 

      Kepercayaan merupakan faktor yang 

penting dalam pengembangan hubungan 

pemasaran dan ada ketika salah satu pihak 

memiliki keyakinan dengan integritas dan 

reliabilitas rekanbisnis. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

diantaranya kompetensi tenaga penjual, 

etika, keakraban, kualiatas produk, dan 

kualitas pelayanan (Kennedy, 2001).      

Kepercayaan memiliki tiga aspek meliputi 

kredibilitas, integritas, dan niat baik (Djati 

dan Ferrinadewi, 2004).       

      Berkembangnya kepercayaan merupakan 

investasi penting dalam membina hubungan 

yang saling menguntungkan dalam jangka 

panjang. Seorang pasien yang percaya 

terhadap tenaga keperawatan akan 

menggunakan jasanya lagi apabila pasien 

tersebut membutuhkan di masa datang dan 

akan menyebabkan halo effect terhadap 

rumah sakit tersebut. Rumah sakit pada 

dasarnya akan memberikan jasa yang 

maksimal agar pasien tersebut dapat 

mempercayai rumah sakit dan akan 

menggunakan jasa rumah sakit secara terus 

menerus. 

      Harapan rumah sakit tentunya adalah 

untuk selalu menjaga kepercayaan pasien 

agar konsumen tersebut tetap bertahan dan 

kembali menggunakan jasa kesehatan di 

rumah sakit tersebut. Kenyataannya pasien 

yang dirawat menunjukkan adanya 

kepercayaan yang belum sepenuhnya 

terhadap rumah sakit. Pasien yang kembali 

ke RSUD menggunakan jasa rumah sakit 
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tersebut karena tidak dikenakan biaya. 

RSUD memberikan berbagai macam 

fasilitas yang dapat digunakan seperti 

jamkesmas, askes, dan asuransi lainnya. 

Sulistyo (2010) juga menyebutkan bahwa 

banyak kalangan menengah ke atas memilih 

RS swasta dikarenakan pelayanan di RSUD 

yang kerap dikeluhkan berbelit dan lamban 

dalam penanganan. 

      Pasien dari status ekonomi menengah 

kebawah datang karena diberi kemudahan 

dengan menggunakan askes sehingga pasien 

yang berobat terpaksa karena tidak bisa 

memilih rumah sakit lain untuk berobat. 

Keterpaksaan yang dirasakan oleh pasien 

juga disebabkan keluhan yang di alami 

langsung oleh pasien yang belum teratasi. 

Keluhan yang muncul diantaranya dari 

pelayanan tenaga perawat. 

      Rumah sakit dalam menunjang 

kesembuhan bagi pasien harus memberikan 

pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik 

adalah pelayanan yang memiliki fasilitas 

fisik yang baik, memberikan pelayanan yang 

tanggap dan segera, dapat memiliki 

kompetensi, dan memahami kebutuhan 

pasien. Pada kenyataannya masih saja 

terdapat keluhan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh RSUD. Pengguna askes 

merasa pelayanan yang lamban, fasilitas 

kamar rawat inap masih ada yang rusak, dan 

sikap perawat yang tidak ramah. 

      Kualitas pelayanan adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap perusahaan. Kekuatan pelayanan 

yang baik dan akurat akan bisa memenuhi 

harapan dari pelanggan. 

      Tjiptono (Asmuji, 2012) menjelaskan 

bahwa pelayanan merupakan aktivitas, 

manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual sehingga dapat dikatakan 

bahwa pelayanan itu merupakan suatu 

aktivitas yang ditawarkan dan menghasilkan 

sesuatu yang tidak berwujud, namun dapat 

dinikmati atau dirasakan. Rumah sakit 

memiliki tenaga keperawatan yang menjadi 

ujung tombak dalam memberikan 

pelayanan, karena perawat langsung 

berinteraksi dengan pasien. 

      Faktor psikologis yang memperngaruhi 

pasien untuk menggunakan jasa adalah 

persepsi, karena aspek persepsi menurut 

Walgito (2010) yaitu kognisi, afeksi, dan 

konasi. Persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan adalah penerimaan pasien 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

tenaga perawat. Menurut Muchlas (2008) 

faktor yang mempengaruhi persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan yaitu ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru, Aspek – 
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aspek persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan menurut Simamora (2012) 

adalah tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty. 

      Dari  latar belakang, maka rumusan 

masalah penelitian yaitu apakah ada 

hubungan antara Persepsi Terhadap 

Pelayanan Keperawatan dengan 

Kepercayaan (Trust)PasienTerhadap RSUD 

DrMoewardi? 

      Berdasarkan perumusan masalah, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Persepsi Terhadap 

Pelayanan Keperawatan dengan 

Kepercayaan (trust) Terhadap RSUD Dr. 

Moewardi”.   

      Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) 

Untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan dengan 

kepercayaan (Trust )terhadap RSUD Dr. 

Moewardi. 2) Untuk mengetahui tingkat 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan  

RSUDDr. Moewardi 3)Untuk mengetahui  

tingkat kepercayaan (Trust) terhadap 

RSUDDr. Moewardi. 4) Untuk mengetahui 

berapa % SE (Sumbangan Efektif) antara 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

mempengaruhi kepercayaan (Trust) terhadap 

RSUD Dr. Moewardi. 

      Secara konsepsual, kepercayaan (trust) 

ada jika suatu pihak mempunyai keyakinan 

(confidence) terhadap integritas dan 

reliabilitas pihak lain. Menurut Deutch 

(Djati dan Ferinadewi, 2004) 

mendefinisikan kepercayaan sebagai 

keyakinan suatu pihak akan menemukan apa 

yang diinginkan dari pihak lain bukan apa 

yang ditakutkan dari pihak lain.      

Kepercayaan konsumen didefinisikan 

bahwa, penyedia jasa dapat dipercaya dalam 

memenuhi janjinya (Sideshmuhk, Prima 

2012).  

      Kepercayaan dalam perawatan kesehatan 

didefinisikan sebagai satu perangkat 

perkiraan pada pasien yang ditimbulkan dari 

dokter dan sistem pelayanan kesehatan yang 

membantu pasien untuk sembu. 

Kepercayaan terhadap rumah sakit menurut. 

Setiyawan (2011) adalah ketika kedua belah 

pihak yaitu pasien dan rumah sakit mengkaji 

motif masing-masing yang akan 

menyebabkan berkurangnya risiko dan 

keraguan, selanjutnya akan  terdorong untuk 

menanamkan investasi lebih besar dalam 

jalinan hubungan tersebut.. 

      Rumah sakit menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 1990) 

adalah gedung tempat merawat orang sakit 

dengan cara menyediakan dan memberikan 
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pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai 

masalah kesehatan. 

      Berdasarkan pendapat beberapa tokoh 

yang telah disebutkan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa (trust) kepercayaan 

terhadap rumah sakit adalah keyakinan yang 

dimiliki oleh pasien terhadap integritas dan 

kredibilitas sistem pelayanan rumah sakit 

dalam membantu pasien untuk sembuh. 

Pasien bersedia mendapatkan pelayanan dari 

rumah sakit tanpa memikirkan apakah 

tenaga keperawatannya memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sudah teruji, 

dengan harapan hasil yang diterima sesuai 

dengan yang diinginkan. Menurut Kennedy 

(2001) faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan (trust) terhadap RSUD antara 

lain  kompetensi tenaga penjual, etika, 

keakraban, kualiatas produk, dan kualitas 

pelayanan (Kennedy, 2001). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Djati dan 

Ferrinadewi (2004) menyebutkan beberapa 

aspek kepercayaan meliputi: 

a. Kredibilitas 

      Kredibilitas adalah kemampuan merek 

atau perusahaan jasa untuk memenuhi syarat 

- syarat pertukaran dalam bentuk kinerja 

yang diharapkan. 

b. Integritas 

      Adalah motivasi konsumen untuk setia 

pada suatu merek atau produk sesuai dengan 

syarat – syarat pertukaran. 

c. Niat baik 

      Adalah seberapa besar konsumen 

percaya kepada perusahaan jasa untuk 

berperilaku baik kepada konsumen. 

      Pelayanan merupakan alat untuk 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan para 

pengguna jasa pelayanan. Pelayanan 

dinyatakan berhasil apabila pemakai jasa 

pelayanan merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan. Pelayanan kesehatan merujuk 

pada tingkat keberhasilan pelayanan 

kesehatan yang diukur salah satunya dengan 

kepuasan pasien. 

      Kottler dan Tjiptono (dalam Asmuji, 

2012) menyebutkan, pelayanan adalah suatu 

aktivitas yang mengarah pada kepuasan 

yang ditawarkan pada kelompok atau orang 

lain sesuatu yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan produksinya berkaitan atau 

tidak berkaitan dengan fisik produk, namun 

hasilnya dapat dinikmati atau dirasakan. 

Menurut Simamora (2012) pelayanan 

keperawatan adalah sikap profesional 

perawat yang memberikan perasaan nyaman 

dan dan terlindungi pada diri setiap pasien 

yang sedang menjalani proses perawatan. 

Menurut Hidayat (2007) pelayanan 

keperawatan merupakan bagian dari 
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pelayanan kesehatan yang meliputi 

pelayanan jasa dan pelayanan rujukan. 

Perawat bertugas untuk memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien atau pengguna 

layanan keperawatan yang sesuai dengan 

prosedur. 

      Salah satu faktor psikologis yang 

mempengaruhi pembeli untuk menggunakan 

jasa adalah persepsi. Menurut Walgito 

(2010) persepsi adalah suatu proses yang di 

dahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga 

disebut proses sensoris. Persepsi juga 

merupakan aktivitas integred dalam diri 

individu 

      Persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan tentunya akan menitikberatkan 

pada objek – objek yang dilihat saat 

menggunakan pelayanan jasa juga 

melibatkan panca indra seperti apa yang di 

dengar, di rasakan.  

      Berdasarkan pengertian tokoh – tokoh 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan adalah 

penerimaan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh tenaga keperawatan. Menurut 

Muchlas (2008) faktor – faktor yang 

mempengaruhi persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan yaitu ilmu pengetahuan dan 

teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, 

aspek legal dan etik, ekonomi dan politik. 

Menurut Walgito (2010)  terdapat tiga aspek 

persepsi yaitu: 

a. Kognisi, meliputi pandangan, 

penafsiran, dan penilaian individu 

terhadap objek yang dipersepsi.  

b. Afeksi, meliputi perasaan individu 

dalam menghadapi objek persepsi. 

Penilaian individu terhadap suatu 

objek didasarkan pada keadaan 

emosional. 

c. Konasi, aspek konasi menyangkut 

bagaimana kecenderungan individu 

bertindak terhadap objek persepsi.  

Sedangkan aspek persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan menurut 

Simamora (2012) adalah: 

a. Keandalan (reliability).  

b. Ketanggapan (responsiveness).  

c. Jaminan (assurance).  

d. Empati (emphaty).  

e. Bukti nyata (tengibles).  

      Masa dewasa awal merupakan periode 

penyesuaian diri terhadap pola-pola 

kehidupan yang baru dan harapan-harapan 

sosial yang baru. Orang dewasa awal 

diharapkan dapat memainkan peran baru, 
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seperti suami/istri, orang tua, dan pencari 

nafkah, keinginan-keinginan baru, 

mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-

nilai baru sesuai dengan tugas baru ini 

(Hurlock, 1994). 

      Santrok (2003) menyebutkan bahwa 

masa dewasa memiliki kriteria yaitu 

kemandirian ekonomi dan kemampuan 

untuk membuat keputusan. Sedangkan 

Hurlock (1994) menyebutkan bahwa 

karakteristik masa dewasa awal antara lain:  

maasa pengaturan,  masa reproduktif, masa 

bermasalah, masa ketegangan emosional, 

masa keterasingan sosial, masa komitmen, 

masa ketergantungan, masa perubahan nilai,  

masa penyesuaian diri dengan cara hidup 

baru, dan masa kreatif. 

      Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu “Ada hubungan positif 

antara persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan dengan kepercayaan (trust) 

terhadap RSUD” 

 

Metode Penelitian 

      Subjek dalam penelitian ini berjumlah 

100 orang yaitu pasien rawat inap kelas I, II, 

III RSUD Dr. Moewardi yang menempati 

ruang Mawar 1, Melati 1 dan 3, Anggrek 2, 

serta Aster 5 yang telah diseleksi dengan 

teknik purposive sampling berdasarkan 

karakteristik usia 27 tahun keatas dan sudah 

mengalami lebih dari satu kali rawat inap 

disini. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan skala, yaitu skala persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan dan skala 

kepercayaan (trust) terhadap RSUD.  

      Skala kepercayaan (trust) terhadap 

RSUD disusun oleh peneliti berdasarkan 

aspek – aspek dari Djati dan Ferrinadewi 

(2004) yaitu kredibilitas, integritas, dan niat 

baik. Sedangkan skala persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan disusun dengan 

menggabungkan aspek persepsi dan aspek 

pelayanan keperawatan. Aspek persepsi 

menurut Walgito yaitu kognisi, afeksi, dan 

konasi. Sedangkan aspek persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan menurut Simamora 

(2012) meliputi keandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati, dan bukti nyata. 

      Skala disusun dalam bentuk pernyataan 

– pernyataan. Subjek diminta memberikan 

jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 

dialaminya pada saat itu. Skala memiliki 

empat alternative jawaban yaitu sangat 

sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak 

sesuai. Skor jawaban mengikuti aitem 

favourable dan unfavourable.  
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Hasil dan Pembahasan 

      Berdasarkan hasil analisis product 

moment dari Pearson dengan menggunakan 

program SPSS 19 for windows dapat 

diketahui nilai koefisien korelasi (r) = 0, 

370; signifikansi (p) = 0,000 (p < 0,01) yang 

berarti terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dengan kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD. Semakin positif 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

maka semakin positif pula kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD, dan sebaliknya. 

      Hasil ini sesuai dengan pendapat 

Morgan dan Hunt (dalam Setiawan, dkk, 

2007) yang mengemukakan bahwa persepsi 

terhadap kualitas layanan dimasa lalu yang 

sering dan berkualitas tinggi 

akanmenghasilkan kepercayaan yang 

bertambah besar. Berkualitas tinggidalam 

hal ini dimaksudkan sebagai relevan, tepat 

waktu dan dapatdipercaya. Kemudian, 

penelitian yang dilakukan oleh Andaleeb 

dan Anwar (1996) menunjukkan bahwa 

tenaga atribut penjual seperti keahlian, niat, 

dan kemampuan untuk disukai 

mempengaruhi kepercayaan pelanggan. 

Kepercayaan dalam organisasi yang diwakili 

oleh tenaga penjual juga memiliki dampak 

signifikan terhadap kepercayaan pelanggan.  

      Hasil analisis menyebutkan bahwa 

variable persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan mempunyai rereata empiric 

(RE) sebesar 70,41 dan rerata hipotetik (RH) 

sebesar 70 yang berarti persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan yang dimiliki oleh 

subjek tergolong sedang. Tingkat sedang 

dapat diartikan bahwa pasien rawat inap 

mempersepsikan pelayanan keperawatan 

yang diberikan kepada pasien sudah cukup 

memenuhi aspek-aspek keandalan, 

ketanggapan, jaminan, empati dan bukti 

nyata.  

      Variable kepercayaan (trust) terhadap 

RSUD memiliki rerata empiric (RE) sebesar 

55,16 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 50 

yang berarti  kepercayaan (trust) terhadap 

RSUD tergolong sedang. Sedang dalam hal 

ini dapat diartikan bahwa kepercayaan 

(trust) pasien terhadap RSUD cukup karena 

pasien memenuhi aspek-aspek dari 

kepercayaan (trust) terhadap RSUD yaitu 

kredibilitas, integritas, dan niat baik.Selain 

itu persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

tergolong sedang, hal tersebut menunjukkan 

bahwa harapan pasien pada saat merasakan 

pelayanan yang diberikan sudah cukup 

terpenuhi yang kemudian membuat pasien 
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menjadi cukup percaya kepada RSUD Dr. 

Moewardi.  

      Dari hasil kategorisasi persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dapat diketahui 

bahwa tidak terdapat pasien yang memiliki 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

yang sangat rendah, ditunjukkan dengan 

skor 0% (0 orang); terdapat 26% (26 orang) 

memiliki persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan yang tergolong rendah; 54% 

(54 orang) memiliki persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan yang tergolong 

sedang; 19% (19 orang) memiliki persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan yang 

tergolong tinggi; 1% (1 orang) memiliki 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

yang tergolong sangat tinggi. Dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

prosentase dan jumlah terbanyak berada 

pada posisi sedang. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh tenaga keperawatan dianggap cukup 

oleh pasien.  

      Namun masih terdapat pasien yang 

tergolong rendah dalam mempersepsikan 

pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

keperawatan. Hal ini ditunjukkan dengan 

dari 100 pasien terdapat 26 orang, hal 

tersebut mungkin dikarenakan pasien belum 

merasakan ketanggapan, keandalan, 

jaminan, empati, dan bukti nyata yang 

diberikan oleh perawat. Dapat dilihat pada 

gambar 1: 

Gambar 1 

Prosentase persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan 

 

      Berdasarkan kategori kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD dapat diketahui 

bahwa tidak terdapat pasien yang memiliki 

kepercayaan terhadap RSUD Dr. Moewardi 

yang sangat rendah ditunjukkan dengan skor 

0% (0 orang); terdapat 3% (3 orang) 

memiliki kepercayaan yang rendah terhadap 

RSUD Dr. Moewardi; terdapat 48% (48 

orang) memiliki kepercayaan yang tergolong 

sedang terhadap RSUD Dr. Moewardi; 

terdapat 44% (44 orang) memiliki 

kepercayaan yang tergolong tinggi terhadap 

RSUD Dr. Moewardi; terdapat 5% (5 orang) 
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memiliki kepercayaan yang tergolong sangat 

tinggi terhadap RSUD Dr. Moewardi. Dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

prosentase dan jumlah terbanyak berada 

pada posisi sedang. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa pasien memiliki 

kepercayaan yang cukup terhadap RSUD 

Dr. Moewardi. Menurut Djati dan 

Ferrinadewi (2004) pasien yang percaya 

terhadap perusahaan adalah pasien yang 

memiliki kredibilitas, integritas, dan niat 

baik dalam dirinya.Sebagian besar pasien 

memiliki kepercayaan yang cukup, hal 

tersebut dikarenakan memiliki persepsi 

positif terhadap pelayanan keperawatan. 

Dapat dilihat pada gambar 2: 

Gambar 2 

Prosentase kepercayaan (trus) terhadap 

RSUD 

 

      Sumbangan efektif (SE) variable 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

dengan kepercayaan (trust) terhadap RSUD 

sebesar 13,7% ditunjukkan oleh koefisien 

determinan (r²) = 0,137. Berarti masih 

terdapat 86,3% variable lain yang 

mempengaruhi kepercayaan (trust) terhadap 

RSUD selain persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan, diantaranya adalah keahlian 

tenaga penjual, etika perusahaan, keakraban, 

dan kualias produk. 

      Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

disertai aspek yang ada di dalamnya 

memberikan kontribusi bagi kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD, meskipun 

kepercayaan (trust) terhadap RSUD 

dipengaruhi juga oleh faktor lainnya. 

Persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

dapat menjadi satu hal penting dalam 

menumbuhkan kepercayaan (trust) terhadap 

RSUD Dr. Moewardi. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dapat digunakan 

sebagai variable predictor kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD Dr. Moewardi. 

 

Kesimpulan dan Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1) 
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Ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan dengan kepercayaan 

(Trust)terhadapRSUD Dr. Moewardi. 2) 

Tingkat persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan  RSUDDr. Moewardi tergolong 

sedang. 3) Tingkat kepercayaan (Trust) 

terhadap RSUDDr. Moewardi tergolong 

sedang. 4) SE (Sumbangan Efektif) antara 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

dengan kepercayaan (Trust)terhadap RSUD 

Dr. Moewardi sebesar 17,3%, ditunjukkan 

oleh koefisien determinan (r²) = 0,173. 

      Saran - saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat, yaitu: 1) Bagi pimpinan RSUD 

Dr. Moewardi, diharapkan dapat 

mempertahankan serta meningkatkan 

pelayanan di rumah sakit khususnya 

pelayanan keperawatan yang diberikan 

kepada pasien. 2) Bagi pasien RSUD Dr. 

Moewardi, diharapkan ikut memberikan 

kritikan atau masukan terhadap rumah sakit 

apabila masalah pelayanan keperawatan 

dinilai belum maksimal. 3) Bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian dengan 

tema yang berkaitan dengan kepercayaan 

(trust) terhadap RSUD, diharapkan dapat 

mengungkap lebih dalam mengenai  

kepercayaan (trust) terhadap RSUD, dapat 

menggali lebih dalam setiap aspeknya.  
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