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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia dengan visi Indonesia 

Sehat 2010 telah diarahkan, guna tercapainya kesadaran, kemauan dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit (RS) menjadi ujung 

tombak pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat, namun tidak 

semua rumah sakit yang ada di Indonesia memiliki standar pelayanan dan 

kualitas yang sama. Semakin banyaknya rumah sakit di Indonesia serta 

semakin tingginya tuntutan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang 

berkualitas dan terjangkau, rumah sakit harus berupaya survive di tengah 

persaingan yang semakin ketat sekaligus memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut.  

Hal itu menjadi salah satu dasar rumah sakit untuk memberikan 

pelayanan prima pada setiap jenis pelayanan yang diberikan baik untuk 

pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap maupun pelayanan gawat darurat. 

Pelayanan prima pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada 

pasien. Dalam usaha memberikan pelayanan yang prima ini, ditinjau dari 

aspek praktis, pelayanan prima memiliki beberapa kriteria yaitu masalah 

kesederhanaan pelayanan, kejelasan dan kepastian pelayanan, bagaimana 

keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh rumah sakit, dan bagaimana 

rumah sakit ini memberikan informasi kepada pasien. 



Jumlah kunjungan pasien di bangsal rawat inap RSUD Kabupaten 

Karanganyar yang diamati dari awal tahun 2000 sampai akhir tahun 2007 

menunjukkan angka yang selalu naik turun, baik untuk pasien lama maupun 

pasien baru. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab keadaan tersebut 

adalah belum tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan 

pasien (pelanggan). Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang 

semakin selektif dan berpengetahuan mengharuskan bangsal rawat inap RSUD 

Kabupaten Karanganyar selaku salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan 

untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan, terlebih dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang 

telah diberikan kepada pasien/pelanggan selama ini telah sesuai dengan 

harapan pasien/pelanggan atau belum. 

Penelitian ini mengamati kualitas pelayanan dan minat 

pasien/konsumen (pelanggan) untuk menggunakan ulang jasa pelayanan 

kesehatan di bangsal rawat inap RSUD Kabupaten Karanganyar. Latar 

belakang penelitiannya adalah untuk mengetahui penilaian pasien/konsumen 

(pelanggan) tentang kualitas pelayanan yang dapat dirasakannya. Hal ini 

penting sebagai acuan dalam pembenahan pelayanan agar dapat memberikan 

kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, bangsal rawat 

inap RSUD Kabupaten Karanganyar dituntut untuk selalu menjaga 

kepercayaan dan minat pasien/konsumen (pelanggan) untuk menggunakan 

ulang jasa pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar 

minat pasiennya meningkat. Pihak RSUD Kabupaten Karanganyar perlu 



secara cermat menentukan kebutuhan pasien/konsumen (pelanggan) sebagai 

upaya untuk memenuhi harapan/keinginan dan meningkatkan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan. Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan 

menciptakan kepuasan terhadap pengguna layanan. Kualitas pelayanan ini 

pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya terjalinnya 

hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan pelanggan, 

memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan dan 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut. Untuk dapat menentukan 

kebijakan pelayanan yang tepat, khususnya dalam pelayanan kepada pasien, 

diperlukan kajian tentang dimensi kualitas pelayanan kepada pasien RSUD 

Kabupaten Karanganyar.  

Dengan begitu kompleknya masalah kehidupan sekarang ini, 

menyebabkan masalah kesehatan benar-benar merupakan kebutuhan penting. 

Oleh karena itu perusahaan jasa kesehatan diharapkan mampu untuk selalu 

konsisten pada perannya, terutama kuantitas dan kualitas pelayanan dalam 

upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari uraian latar 

belakang diatas, guna dapat meneliti lebih dalam berdasar sudut pandang 

kualitas pelayanan dan minat pasien, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengajukan skripsi dengan judul ”Hubungan antara kualitas pelayanan 

kesehatan dengan minat pasien untuk menggunakan ulang jasa pelayanan 

kesehatan di bangsal rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Karanganyar.” 



B. Masalah Penelitian  

Apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan 

dengan minat pasien untuk menggunakan ulang jasa pelayanan kesehatan 

rawat inap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 

pelayanan kesehatan dengan minat pasien untuk menggunakan ulang jasa 

pelayanan kesehatan rawat inap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan memberikan 

gambaran mengenai kualitas pelayanan kesehatan dan minat pasien untuk 

menggunakan ulang jasa pelayanan kesehatan di bangsal rawat inap rumah 

sakit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi RSUD Karanganyar 

1). Hasil penelitian diharapkan ini dapat dipergunakan untuk 

menyusun strategi dan jenis pelayanan unit rawat inap yang sesuai 

dengan harapan pasien. 



2). Hasil penelitian diharapkan ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan 

mutu pelayanan kesehatan pada masa mendatang. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan ini dapat dijadikan bahan acuan penelitian 

selanjutnya tentang tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit. 

c. Bagi Peneliti 

1). Menambah ilmu pengetahuan tentang kualitas pelayanan kesehatan 

dan minat pasien dalam memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan 

di rumah sakit. 

2). Mengetahui landasan dan pengolahan data dalam penelitian. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

pengujian hipotesis tentang hubungan dimensi kualitas pelayanan jasa yang 

terdiri dari : reliability (kehandalan), responsiveness (cepat tanggap), 

assurance (jaminan), empathy, tangible (nyata) dan access (kemudahan) 

terhadap minat pasien untuk menggunakan ulang jasa pelayanan bangsal rawat 

inap RSUD Kabupaten Karanganyar 


