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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Globalisasi mendorong rumah sakit menjadi semakin kompetitif dan 

mempertajam persaingan yang akhirnya membawa konsekuensi hanya rumah 

sakit yang mempunyai kemampuan bersaing saja yang diminati 

pelanggannya. Persaingan tersebut mendorong munculnya pemikiran-

pemikiran baru yang dapat menyediakan produk dan jasa rumah sakit dari 

aspek harapan pelanggan dan memotivasi para pengelola rumah sakit untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memenuhi kepuasan pelanggan. 

(Ristrini, 2005) 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana 

bisnis dan manajemen (Tjiptono dan Chandra, 2005). Pelanggan umumnya 

mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat 

diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan 

(Assauri, 2003). Tjiptono (2008) berpendapat bahwa ketidakpuasan 

konsumen disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

relatif dapat dikendalikan perusahaan, misalnya karyawan yang kasar, jam 

karet, kesalahan pencatatan transaksi, sebaliknya faktor eksternal diluar 

kendali perusahaan seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur umum, 

aktivitas kriminal dan masalah pribadi konsumen. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran MS Wonogiri 

sebagai fungsi layanan publik menyadari peran penting pelanggan dan 
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pengaruh pelanggan terhadap jenis-jenis pelayanan kesehatan. Tahun 2011 

rumah sakit ini menetapkan kepuasan pelanggan dan pencapaian target 

kinerja layanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang 

ditetapkan.  

RSUD dr. Soediran MS Wonogiri memiliki berbagai  jenis pelayanan, 

salah satu dari 23 lebih jenis pelayanan yang ada adalah pelayanan gizi yang 

dikelola oleh sebuah unit organisasi rumah sakit yang disebut instalasi gizi 

(Company Profile RSUD dr. Soediran MS Wonogiri).  Instalasi gizi 

merupakan salah satu unit usaha strategis yang mampu mengelola program 

dan kegiatan-kegiatannya sendiri, dari mulai perencanaan sampai dengan 

evaluasinya secara paripurna (Trisnantoro, 2005). Kegiatan pelayanan gizi 

rumah sakit terdiri dari penyelenggaraan makanan, asuhan gizi serta kegiatan 

penelitian dan pengembangan gizi, dalam praktek penyelenggaraan makanan 

merupakan volume terbesar aktivitas kegiatan pelayanan gizi (Departemen 

Kesehatan RI, 2003). 

Masalah utama dalam memberikan pelayanan gizi adalah memenuhi 

asupan makan baik jumlah maupun jenis zat gizi dan sekaligus makanan 

dapat memuaskan pasien/klien. Data pasien di rumah sakit ini selama tahun 

2009 menunjukkan bahwa indikator jumlah sisa makanan pasien rata-rata 

24,8%  angka ini merupakan angka diatas standar yang ditentukan dalam 

SPM yaitu sebesar <20%. Manajemen rumah sakit telah melakukan upaya 

perbaikan antara lain melalui kebijakan paket layanan nutrisi mencakup 

perbaikan: (1) pelayanan makanan, (2) peralatan dan (3) konsultasi gizi (Data 

PPM RSUD dr. Soediran MS Wonogiri).   
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Upaya rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan gizi 

khususnya menurunkan angka indikator jumlah sisa makanan pasien kurang 

dari SPM belum menunjukkan perbaikan, terbukti angka indikator ini pada 

tahun 2010 sebesar 26,5% berarti naik 1,7% dari tahun sebelumnya dan lebih 

dari 6,5% dibandingkan dengan SPM. Hal ini mengindikasikan adanya 

kemungkinan ketidakpuasan pasien dengan pelayanan gizi yang diberikan. 

Instalasi gizi  perlu secara cermat menentukan kebutuhan pasien sebagai 

upaya untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan atas 

pelayanan gizi yang diberikan. Pasien sebagai konsumen pelayanan gizi 

rumah sakit dapat membentuk persepsi kepuasannya dan selanjutnya dapat 

memposisikan produk baik makanan maupun jasa pelayanan gizi yang 

diberikan rumah sakit di mata pasien. Menjalin hubungan dan melakukan 

penelitian persepsi pasien dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi 

perlu dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang 

diharapkan. Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh 

Hendrajana (2005) tentang pengaruh kualitas pelayanan medis, paramedis, 

dan penunjang medis terhadap kepuasan pelanggan rawat jalan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

berbagai variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan rawat 

jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

Fakta fenomenal tersebut di atas selanjutnya memotivasi penelitian 

tentang hubungan persepsi pasien dengan kepuasan pasien terhadap 

pelayanan gizi pada RSUD dr. Soediran MS Wonogiri. Hal ini penting untuk 
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memperkirakan keinginan dan harapan pasien agar pelayanan gizi yang 

disediakan bisa memberikan kepuasan optimal di rumah sakit tersebut.  

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “apakah ada hubungan persepsi pasien dengan kepuasan 

pasien terhadap  pelayanan gizi pada RSUD dr. Soediran MS Wonogiri?” 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan umum  

Mengetahui hubungan persepsi pasien dengan kepuasan pasien terhadap 

pelayanan gizi pada RSUD dr. Soediran MS Wonogiri. 

2. Tujuan khusus  

a. Mendeskripsikan persepsi pasien. 

b. Mendeskripsikan kepuasan pasien. 

c. Menganalisis hubungan persepsi pasien dengan kepuasan pasien 

terhadap pelayanan gizi. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terutama bidang pemasaran pelayanan gizi. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman bidang manajemen pelayanan gizi. 

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, untuk memberikan informasi yang 

berkenaan dengan persepsi pasien dan kepuasan pasien terhadap 

pelayanan gizi. 
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E. Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pelayanan gizi khususnya penyelenggaraan makanan pada pasien 

rawat inap dan tingkat kepuasannya atas pelayanan gizi yang diselenggarakan 

pada RSUD dr. Soediran MS Wonogiri. 


