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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia antara lain 

adalah kesehatan. Setiap orang melakukan berbagai cara untuk memperoleh 

kesehatan yang prima. Seseorang yang menderita sakit biasanya akan 

berusaha untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya hingga 

sembuh. Seseorang dalam mencapai kesembuhan yang diharapkannya 

terkadang membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam hal ini adalah rumah 

sakit. Rumah sakit adalah instansi yang berwenang memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat luas. Keadaan ini membuat rumah sakit perlu 

memperhatikan kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen dalam 

hal ini pasien yang akan menggunakan jasa rumah sakit sehingga pasien 

merasakan kepuasan terhadap kualitas yang ditawarkan. 

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan 

dunia bisnis. Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada dimana-mana, 

namun sebaliknya persaingan semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi 

ini menuntut perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bisnisnya 

agar mampu bersaing secara berkesinambungan. Perusahaan yang ingin 

berkembang dan mendapatkan keunggulan kempetitif harus dapat 

memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan 

yang baik kepada para pelanggan dari pesaingnya. 
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Rumah sakit sekarang ini mengalami kemajuan dan perkembangan 

yang pesat seiring dengan perkembangan  teknologi dan ilmu tentang 

kedokteran. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peralatan medis atau 

peralatan dokter yang semakin canggih yang dimiliki oleh rumah sakit dan 

semakin banyaknya rumah sakit yang berdiri atas prakarsa pemerintah. 

Situasi ini mendorong penyedia jasa (dalam hal ini rumah sakit) untuk 

mendapatkan konsumen dan membuat konsumen merasa puas sehingga 

konsumen loyal terhadap rumah sakit. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi telah meningkatkan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan 

pelayanan yang baik, termasuk dalam hal ini adalah rumah sakit sebagai suatu 

lembaga kesehatan yang bergerak dalam bidang jasa, dimana produk utama 

rumah sakit adalah pelayanan medis yang meliputi pembedahan dan 

pelayanan perawatan orang sakit (Mauludin, 2001:38) 

Kemajuan dan perkembangan rumah sakit akan sangat tergantung 

dari kualitas pelayanan yang diberikan. Jika pelayanan yang diberikan baik 

maka pasien akan merasa puas berobat di rumah sakit tersebut. Peran dokter, 

perawat, maupun staf lain di rumah sakit sangat penting. Perawat sebagai 

salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu komponen 

dalam pelayanan di rumah sakit dan menjadi tolak ukur yang menentukan 

kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Status ekonomi pasien juga menjadi salah satu faktor perawat 

kurang profesional dalam merawat pasiennya selain kualitas pelayanan yang 

diberikan kurang memuaskan. Pasien yang berada di status ekonomi rendah 
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(kurang mampu) terkadang diberikan pelayanan yang hanya seadanya saja 

dan bahkan diterlantarkan. Lain halnya dengan pasien yang berstatus 

ekonomi menengah dan tinggi (mampu).  

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan memberikan kepuasan bagi 

pasiennya. Dalam konsep perspektif mutu total (Perspektif Total Quality) 

dikatakan pasien merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga kualitas 

dapat dijadikan salah satu senjata untuk mempertahankan pasien di masa 

yang akan datang. Kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan 

kepuasan pasien dan dengan sendirinya akan menumbuhkan citra rumah sakit 

tersebut. Kualitas pelayanan yang masih rendah ini berdampak pada pasien 

yang tidak mau menggunakan jasa rumah sakit untuk berobat rawat inap 

apabila sakit. 

Kepuasan yang dialami oleh pasien sangat berkaitan erat dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit (dalam hal ini 

perawat dan dokter). Perilaku perawat maupun dokter di rumah sakit 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas 

pelayanan yang memuaskan pasien pengguna jasa rumah sakit. Pasien 

menilai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka setelah menggunakan 

jasa rumah sakit dan menggunakan jasa rumah sakit dan menggunakan 

informasi ini untuk memperbarui persepsi mereka tentang kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perawat di rumah sakit tersebut. Sebelum pasien 

menggunakan jasa rumah sakit, pasien memiliki harapan tentangkualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perawat yang didasarkan pada pengalaman 
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sebelumnya dan rekomendasi 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. Selain itu ada juga orang yang takut berobat ke rumah sakit karena 

mereka tidak percaya pada rumah sakit. Hal ini disebabkan karena kondisi 

dan ruangan rumah sakit yang menyeramkan, tidak adanya suasana 

kekeluargaan, serta kurangnya komunikasi antara petugas rumah sakit dengan 

keluarga pasien. Citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi pelanggan (Tjiptono, 2004:61). Kasus-kasus di atas 

membuat pasien merasa tidak puas terhadap rumah sakit tempat mereka 

dirawat. Untuk itu rumah sakit beserta para dokter dan perawat agar dapat 

meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pasien sehingga 

pasien dan keluarganya merasa puas. 

Menurut Wincof (Dalam Tjiptono, 2001:43) Kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kepuasan terjadi 

karena harapan-harapan yang ada pada diri pasien terpenuhi. Kepuasan pasien 

merupakan dambaan setiap rumah sakit selaku tempat penyedia jasa 

pelayanan kesehatan. Kepuasan akan menumbuhkan loyalitas pasien dalam 

menggunakan jasa rumah sakit. Kepuasan pasien yang tinggi akan 

menimbulkan kepercayaan pada rumah sakit sehingga pasien tidak akan 
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pindah ke rumah sakit yang lain apabila mereka mengalami kondisi yang 

mengharuskan mereka dirawat di rumah sakit. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka 

penulis tertarik keinginan untuk meneliti “PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RSUD 

SRAGEN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Bukti Fisik (tangibles) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pasien? 

2. Apakah Keandalan (reliability) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pasien? 

3. Apakah Daya Tanggap (responsiveness) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pasien? 

4. Apakah Jaminan (assurance) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien? 

5. Apakah Empati (emphaty) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Bukti Fisik (tangibles) terhadap kepuasan 

pasien. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Keandalan (reliability) terhadap kepuasan 

pasien. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Daya Tanggap (responsiveness) terhadap 

kepuasan pasien. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Jaminan (assurance) terhadap kepuasan 

pasien. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pasien. 

6. Apakah faktor kualitas pelayanan tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien? 

7. Manakah diantara faktor dari dimensi kualitas pelayanan yang 

berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pasien? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai kalangan yang meliputi : 
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1. Bagi RSUD Sragen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi organisasi (dalam hal ini adalah rumah sakit) tentang 

sejauh mana kualitas pelayanan jasa yang diberikan dapat mempengaruhi 

keputusan pasien untuk berobat di rumah sakit tersebut dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan evaluasi kualitas 

pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa. 

2. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama. 

3. Bagi fakultas 

Untuk menambah informasi dan perbendaharaan perpustakaan 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar pokok-pokok 

masalah dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi pendahuluan, membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian dan 

landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan  dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan 

landasan teori berupa definisi-definisi penjelasan yang mendukung penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi metode penelitian, berisi tentang populasi 

penelitian, sampel penelitian, kerangka pemikiran, definisi operasional, 

metode pengumpulan data, pengujian alat pengumpul data, metode analisis 

data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, serta 

penganalisaan data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

sebagai hasil pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas dasar hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


