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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing juga 

menuntut setiap instansi atau perusahaan untuk selalu memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha untuk memenuhi apa yang 

mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan daripada yang 

dilakukan oleh para pesaing. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Pelayanan merupakan sebuah kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain dan melayani adalah 

membantu, menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 

Sedangkan kualitas pelayanan merupakan citra kualitas pelayanan yang baik 

timbul dari persepsi atau sudut pandang konsumen bukan dari persepsi atau 

sudut pandang penyedia jasa. 

Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal 

yang mudah. Kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun 

hanya untuk sementara waktu. Upaya perbaikan dan penyempurnaan 

kepuasan hanya dapat dilakukan dengan berbagai strategi (Nasution, 2004 : 

127). Day (dalam Tse dan Wilton, 1988 : 204 dalam Tjiptono, 2004 : 146) 
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menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya.  

Kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas 

pelanggan pada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan tersebut. 

Demikian juga halnya dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, 

sebagai salah satu usaha pelayanan masyarakat tidak saja dituntut 

menyediakan perlengkapan medis yang memadai, yang bekerja secara 

profesional dan penuh rasa tanggung jawab. 

Pengaruh kemajuan ilmu tehnologi telah meningkatkan kesadaran 

dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik, termasuk hal ini adalah 

rumah sakit sebagai suatu lembaga kesehatan yang bergerak dibidang jasa, 

dimana produk utama rumah sakit adalah pelayanan medis (Mauludin, 

2001:38) 

Rumah sakit sekarang ini mengalami kemajuan dan perkembangan 

yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Hal 

ini ditunjukkan dengan banyaknya peralatan medis atau peralatan dokter yang 

semakin canggih yang dimiliki oleh rumah sakit. Situasi ini mendorong 

penyedia jasa untuk mendapatkan konsumen dan membuat konsumen merasa 

puas sehingga konsumen loyal terhadap rumah sakit. 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu 

rumah sakit swasta yang ada dikawasan Soloraya dan merupakan salah satu 

sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yang untuk 
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memelihara dan meningkatkan kesehatan dan bertujuan mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 

Kualitas pelayanan sebuah instansi harus dijaga dan ditingkatkan 

bila perusahaan ingin tetap eksis dalam persaingan. Sehingga penting bagi 

sebuah instansi penyedia barang atau jasa untuk selalu menjaga kualitas agar 

konsumen tidak berpaling ke perusahaan pesaing. Menurut Wincof (dalam 

Tjiptono, 2001;43) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

Pasien menilai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka setelah 

menggunakan jasa rumah sakit dan menggunakan informasi ini untuk 

memperbaharui persepsi mereka tentang kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh perawat di rumah sakit tersebut. 

Sebelum pasien menggunakan jasa suatu rumah sakit, pasien 

memiliki harapan tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat 

yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan direkomendasi dari mulut 

ke mulut. Setelah pasien menggunakan jasa rumah sakit tersebut, pasien akan 

membandingkan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pasien dengan apa 

yang benar-benar mereka terima. 

Pasien akan merasa puas apabila ada persamaan antara harapan dan 

kenyataan pelayanan kesehatan yang diperoleh. Kepuasan pemakaian jasa 

kesehatan mempunyai kaitan erat dengan hasil pelayanan kesehatan, baik 

secara medis maupun non medis seperti kepatuhan terhadap pengobatan, 
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pemahaman terhadap informasi medis dan kelangsungan perawatan (Kotler, 

1997). 

Kepuasan terjadi karena harapan-harapan yang ada pada diri pasien 

terpenuhi. Kepuasan pasien yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan pada 

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

mereka mengalami kondisi yang mengharuskan mereka dirawat di rumah 

sakit. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ,maka penulis tertarik 

untuk melaksanakan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN di RUMAH SAKIT PKU 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

yang akan dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty) berpengaruh terhadap kepuasan pasien? 

2. Dimensi kualitas pelayanan manakah yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan (tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty) terhadap kepuasan pasien. 

2. Mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh berbagai manfaat yang 

diharapkan berguna bagi berbagi pihak yang terkait : 

1) Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan tentang pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien, terutama pada tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pihak manajemen Rumah Sakit untuk perbaikan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pasien. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

  Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang dasar-dasar teori yang ada hubungannya dengan 

pemecahan masalah, yaitu yang berkenaan dengan pemasaran, 

kualitas pelayanan, kepuasan pasien serta teori-teori lain yang 

mendukung, hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis serta 

gambaran kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini meliputi Desain Penelitian; Populasi, Sampel dan 

Tehnik Sampling; Jenis dan Sumber Data; Definisi Operasional 

dan Pengukuran Variabel serta Metode Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASN 

Bab ini terdiri dari Karakteristik Responden, Pengujian Instrumen, 

Pengujian Asumsi Klasik, Analisa Data, serta Pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Memuat suatu Kesimpulan, dan Saran-saran kepada pengelola 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk peningkatan 

kualitas pelayanan.  

 


