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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sangat diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas yang didukung kemampuan dan mental yang sehat, sehingga 

mampu berkompetisi paling optimal. Tanpa didukung dengan kesehatan fisik 

dan mental yang baik, sumber daya manusia tidak akan mampu berkompetisi 

dengan optimal (Utama, 2003). Hal ini akan diiringi dengan bertambahnya 

tuntutan-tuntutan hidup. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah tuntutan 

kesehatan. Khususnya kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral 

yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan pada umumnya dan selanjutnya 

menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hasil Survei 

Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2008 menunjukkan angka persepsi sakit gigi 

penduduk masih cukup tinggi yaitu 1,98% penduduk per tahun mengalami 

sakit gigi dan lamanya terganggu pekerjaan atau sekolah karena sakit gigi 

menunjukkan angka rata-rata 3,86 hari dengan kisaran 2,50-5,28 hari.  

Dalam era desentralisasi ekonomi pada saat ini, berbagai macam bentuk 

tantangan serta perubahan tentu akan dihadapi oleh klinik. Oleh karena itu 

agar terus dapat berkembang untuk kelangsungan hidup organisasi, 

manajemen pengelola klinik perlu melakukan perubahan yang direncanakan 

sebelumnya guna mengantisipasi perubahan yang pasti akan terjadi. 

Timbulnya perubahan struktur demografis, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, perubahan sosio-ekonomi masyarakat dan tuntutan terhadap 

pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, ramah serta sanggup memenuhi 
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kebutuhan masyarakat dalam berobat, semuanya menuntut perubahan pola 

pelayanan kesehatan. Klinik dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan  

dengan memenuhi standar pelayanan yang optimal dan maksimal. Klinik 

dinyatakan berhasil, tidak hanya pada kelengkapan fasilitas yang 

diunggulkan, tetapi juga sikap dan layanan sumber daya manusia merupakan 

elemen yang berpengaruh terhadap pelayanan yang dihasilkan. Dalam 

memenuhi kebutuhan pasien sehari-hari, pelayanan prima menjadi utama 

dalam pelayanan di Klinik.  

Menurut Suhaji dkk, (2012) kesadaran masyarakat yang semakin tinggi 

terhadap pentingnya kesehatan, merupakan salah satu alasan bahwa 

kebutuhan akan mutu pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Selain 

itu pula masyarakat akan semakin pandai memilih mana yang terbaik dan 

sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Dalam mewujudkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan 

upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Strategi 

pelayanan prima bahwa setiap Klinik harus melakukan pelayanan kesehatan 

yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui standar 

pelayanan minimal yang berorientasi pada kepuasan pasien, agar Klinik tetap 

eksis, ditengah pertumbuhan industri pelayanan kesehatan yang semakin kuat. 

Dalam membandingkan antara harapan dan hasil yang di dapatkan oleh 

pasien akan bergantung bangaimana pasien mendapatkan informasi mengenai 

pelayanan kesehatan. (Parasuraman & Berry, 1991) membuat suatu penilaian 

adanya suatu kesenjangan antara paseien dan penyedia jasa layanan 

kesehatan, hal ini yang akan mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian 
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jasa kesehatan yang berkualitas. Sering kali penyedia jasa pelayanan 

kesehatan tidak bisa memahami secera tepat mengenai hal apa saja yang 

dibutuhkan oleh pasien. Supaya bisa  mengerti hal apa saja yang dibutuhkan 

oleh pasien, Manajemen klinik harus mampu untuk mengali harapan dan 

keinginan pasien, Hal yang paling penting adalah bagaimana bisa 

mewujudkan harapan dan keinginan tersebut dalam bentuk pelayanan 

langsung dan tidak langsung bisa dirasakan oleh pasien. Kondisi dan 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan memberikan pengaruh dalam 

perkembangan semua bidang termasuk  kesehatan. Saat ini kondisi ekonomi 

Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang baik, dan memberikan 

pengaruh positif dalam perkembangan bidang kesehatan dengan munculnya 

banyak rumah sakit dan klinik baru. Tuntutan terhadap pelayanan di klinik 

juga berkembang, dimana pasien akan memilih penyedia jasa kesehatan yang 

sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Untuk bisa memenangi dalam 

persaingan penyedia jasa kesehatan, Manajemen klinik harus selalu membuat 

terobosan dan strategi pemasaran yang baik. Tidak hanya secara fisik klinik 

harus selalu di benahi, tetapi juga diperlukan perbaikan dalam hal strategi 

pelayanan dan servis tetapi juga perlu strategi pemasaran yang tepat.  

Untuk membuat analisis hubungan antara pasien dan jasa atau produk 

yang ditawarkan harus dibuat suat karakteristik dan keunggulan produk atau 

jasa tersebut.  Suatu hal yang sangat penting selain produk atau jasa yang 

dipasarkan, tentu harus dibuat suatu strategi pemasaran agar jasa yang 

dipasarkan bisa dikenali dan sesuai dengan keingina  dari pasien. Pemasaran 

atau promosi yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 
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citra merk suatu produk. Untuk mendapatkan citra merk yang baik harus 

disesuaikan dengan keinginan dari pasien. Harga juga akan memberikan 

konotasi positif terhadap citra merk suatu jasa, dimana dengan harga yang 

mahal akan memberikan konotasi pelayanan yang baik bagi pasien. Pasien 

akan mengharapkan pelayanan baik sehingga pasien akan rela untuk 

membayarkan lebih mahal untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai. 

Dengan ekonomi yang lebih baik saat ini, pasien akan mengharapkan 

pelayanan yang lebih baik dibidang kesehatan, klinik sebagai penyedian jasa 

kesehatan diharuskan untuk memberikan perbaikan kualitas secara fisik dan 

pelayanan serta strategi pemasaran yang efektif. Dalam pemasaran jasa atau 

produk, lokasi merupakan hal yang sangat penting, dimana lokasi akan 

memberikan kemudahan pasien dalam memperoleh pelayanan jasa tersebut. 

Semakin strategis lokasi suatu klinik akan memberikan kemudahan pasien 

untuk menjangkau dan memberikan keuntungan bagi penyedia jasa 

kesehatan. 

Untuk memberikan kepuasan bagi pasien, dibutuhakan pelayanan yang 

baik dan bisa memenuhi kebutuhan  pasien seperti yang diharapkan. 

Pelayanan yang baik  juga bisa dijadikan tolak ukur dalam penilaian suatu 

produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pasien. Untuk bisa memberikan 

pelayanan yang baik, diperlukan latihan bagi pemberi layanan kesehatan 

mulai dari petugas adminitrasi, perawat, petugas apotik, dokter yang melayani 

hinga manager bahkan pemilik klinik. Dengan pelatihan dan ketrampilan 

dalam memberikan pelayanan yang baik, akan memberikan kepuasan pasien 



5 
 

dalam mendapatkan jasa yang mereka inginkan. Dengan perbaikan 

ketrampilan dan fisik suatu klinik akan memberikan peningkatan terhadap 

mutu klinik atau institusi kesehatan itu sendiri. Mutu pelayanan kesehatan 

bagi seorang pasien tidak lepas dari rasa puas bagi seseorang pasien terhadap 

pelayanan yang diterima,  mutu pelayanan kesehatan yang baik dikaitkan 

dengan kesembuhan dari penyakit, peningkatan derajat kesehatan, kecepatan 

pelayanan, lingkungan perawatan yang menyenangkan, keramahan petugas, 

kemudahan prosedur, kelengkapan alat, obat-obatan dan biaya yang 

terjangkau. Dalam penilaian mutu pelayanan akan berkaitan dengan beberapa 

aspek mulai dari ketanggapan petugas dalam memenuhi kebutuhan pasien, 

memberikan suatu empati, respek, kelancaran komunikasi petugas dengan 

pasien, dan keramah-tamahan petugas dalam melayani pasien. Untuk bisa 

mengetahui semua aspek sudah bisa berjalan atau belum perlu dibuatkan 

suatu evaluasi penilaian. (Wijono, 1999). 

Dalam membuat penilaian mengenai kualitas pelayanan adalah 

fenomena yang unik, Dimana dimensi dan indikator yang diberikan oleh 

orang yang terlibat dalam pelayanan berbeda. Sedangkan menurut Azwar 

dalam mengatasi perbedaan tersebut seharusnya dibuat suatu pedoman 

sebagai hakikat dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan (Azwar, 

1996). Dalam peningkatan kualitas pelayanan menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Azwar 

juga memberikan penjelasan bahwa  terpenuhinya atau tidaknya kebutuhan 

dan tuntutan akan menunjukan kesempurnaan kualitas pelayanan. Oleh 
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karena yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalan bagaimana tingkat 

kesempurnaan pelayanan hinga akan memberikan rasa puas kepada konumen.  

Arti kepuasan adalah sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu lebih memadai (Tjiptono & Chandra, 2005) sedangkan Kotler (2003) 

memberikan pengertian kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau 

hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Dengan pengertian tersebut 

bisa dipahami bahwa peran kualitas pelayanan yang baik merupakan hal 

sangat penting dan sangat berpengaruh, tanpa adanya pelayanan yang baik 

dan tepat akan memberikan penilaian rendah dan  kurang diminati oleh 

konsumen. Dalam penilaian kualitas pelayanan harus meliputi lima dimensi 

yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) dalam 

Tjiptono dan Chandra (2005) yang terdiri dari bukti fisik (tangibles), 

reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan empati (empathy).  

Kepuasan pasien merupakan salah satu kunci dalam menciptakan 

persepsi pasien mengenai kualitas pelayanan. Dengan tercapainya kepuasan 

bagi setiap pasien akan memberikan banyak manfaat bagi klinik tidak hanya 

dapat meningkatkan pasien tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran 

pasien, mengurangi sensitivitas pasien terhadap harga, mengurangi biaya 

kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh 

meningkatnya jumlah ppasien, meningkatkan efektivitas iklan, dan 

meningkatkan reputasi bisnis (Fornell, 1992). Sedangkan para akademisi, 

bahwa kepuasan pelangga adalah kontruk yang berdiri sendiri dan akan 
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dipengaruhi oleh bagiamana kualitas layanan. (Oliver, 1980). Bahwa suatu 

kualitas layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pasien secara langsung 

(Zeithaml dkk., 1996) dan mempengaruhi loyalitas pelanggan secara tidak 

langsung melalui kepuasan (Caruana, 2002). Kualitas layanan akan 

memberikan dorongan kepada pasien untuk komitmen kepada produk dan 

layanan suatu klinik sehingga berdampak kepada peningkatan market share 

suatu produk. Dengan demikian kualitas merupakan suatu yang sangat 

penting dalam mempertahankan pasien dalam waktu yang lama.  

Dengan semakin tinggi tingkat persaingan Klinik akan menyebabkan 

pasien menghadapi lebih banyak alternatif pilihan, harga dan kualitas yang 

bervariasi, sehingga pasien akan selalu mencari nilai yang dianggap paling 

tinggi dari beberapa produk (Kotler, 2005). Apabila kualitas layanan rendah 

akan menimbulkan ketidakpuasan kepada pasien, dan ini tidak hanya 

berdampak pasien Klinik tetapi juga akan berdampak pada orang lain, dimana 

pasien yang kecewa akan bercerita paling sedikit kepada orang lainnya. 

(Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem 

kualitas pelayanan, hal ini akan jauh lebih efektif bagi keberlangsungan 

bisnis. Hasil riset Wharton Business School, upaya perbaikan ini akan 

menjadikan pasien makin loyal kepada Klinik (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). 

Konsep dari kualitas layanan, kepuasan pasien saling berhubungan satu 

dengan yang lain terhadap persepsi masyarakat. Secara teoritis, dalam 

prosesnya dapat memberikan acuan pada penelitian ini, dimana kualitas 

layanan dan kepuasaan pasien mempengaruhi persepsi pasien baik secara 

langsung maupun mempengaruhi secara tidak langsung. 
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Sebagai masalah utama bagi lembaga penyedia jasa  pelayanan adalah 

persaingan dari sesama penyedia layanan kesehatan. Semakin baik Klinik 

memberikan pelayanan kepada pasien akan memberikan nilai semakin tinggo 

sehingga tingkat kepuasan pasien bisa terpenuhi. Dalam penelitian ini 

pelayanan kesehatan pasien akan memberikan penilaian pada : kualitas 

pelayanan dokter, biaya pengobatan dan produk obat-obatan. Oleh karena itu, 

klinik dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan pasien dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan pasiennya meningkat. Klinik 

perlu secara cermat menentukan kebutuhan dan keinginan semua pasien 

sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan (Jhon, 1992). Prioritas utama Departemen 

Kesehatan adalah memperluas jangkauan serta pemerataan pelayanan 

kesehatan dengan berbagai program dan sejak repelita V telah mulai 

dicanangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Namun dalam 

pelaksanaanya belum menunjukan hasil yang signifikan. Bila kualitas 

pelayanan kesehatan tidak senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, besar 

kemungkinan jumlah pasien akan menyusut. Faktor kepuasan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan akan mempengaruhi jumlah kunjungan. 

Klinik merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang 

membutuhkan keberadaan sistem informasi yang akurat, serta cukup 

memadai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para pasien serta 

lingkungan yang terkait. Pengelolaan data di institusi pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan 

sistem informasi klinik. Klinik Spesilais Graha Amanah berdiri dan 
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difungsikan pada bulan Juni tahun 1997, Klinik Spesialis ini merupakan 

jawaban untuk kebutuhan dokter spesialis, Sehinga bisa dijadikan alternative 

pilihan untuk masyarakat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Sebagai 

Klinik Spesialis Graha Amanah mempunyai beberapa dokter spesialis antara 

lain : Dokter Anak, Dokter Kebidanan, Dokter THT, Dokter Kulit  dan 

Kelamin, Dokter Penyakit Dalam dan Dokter Gigi sebanyak 2 orang. Dari 

penjelasan tersebut peneliti mengambil judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap  Kepuasan Pasien Di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,  maka 

Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas akan terutama dalam pelayanan terhadap pasien. 

Dengan peningkatan kualitas layan diharapkan akan memberikan pengaruh 

secara langsung pada kepuasan pasien. Dengan terpenuhinya keinginan 

pasien akan memberikan peningkatan kualitas layanan, jumlah pasien, 

kepuasan pasien dan juga loyalitas pasien. Dengan mengetahui tingkat 

kepuasan pasien tersebut diatas maka diharapkan akan memperkecil 

kesenjangan yang terjadi antara pasien dan pihak pengelola Klinik Spesialis 

Graha Amanah Klaten. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pasien 

diharapkan akan memberikan perbaikan pada kualitas pelayan, Sehingga 

pasien dapat  memanfaatkan pelayanan Klinik Graha Amanah sebagai tempat 

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan pasien bersedi untuk 

merekomendasikan kepada keluarga atau kerabat agar mau memanfaatkan 
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pelayanan di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten. Berdasarkan fakta dan 

data diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh keandalan (reliability)  terhadap kepuasaan pasien di 

Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh ketanggapan (responsiveness) terhadap kepuasaan 

pasien di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh keyakinan (assurance) terhadap kepuasaan pasien di 

Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten? 

4. Bagaimana empati (emphaty) terhadap kepuasaan pasien di Klinik 

Spesialis Graha Amanah Klaten? 

5. Bagaimana pengaruh berwujud (tangible) terhadap kepuasaan pasien di 

Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Dari perumusan masalah yang sudah dikemukan di atas, maka dalam 

penelitian ini mempunyai  tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Secara Umum : 

Menganalisa pengaruh keandalan (reliability), ketanggapan 

(responsiveness), keyakinan (assurance), empati (emphaty), berwujud 

(tangible) terhadap kepuasaan pasien di Klinik Spesialis Graha Amanah 

Klaten. 

2.    Tujuan Secara Khusus : 

a. Mengetahui pengaruh keandalan (reliability) terhadap kepuasaan pasien 

di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten. 
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b. Mengetahui pengaruh ketanggapan (responsiveness) terhadap 

kepuasaan pasien di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten. 

c.  Mengetahui pengaruh keyakinan (assurance) terhadap kepuasaan pasien 

di Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten. 

d.  Mengetahui empati (emphaty) terhadap kepuasaan pasien di Klinik 

Spesialis Graha Amanah Klaten. 

e.  Mengetahui pengaruh berwujud (tangible) terhadap kepuasaan pasien di 

Klinik Spesialis Graha Amanah Klaten. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan setelah penelitian ini selesai dilakukan, akan mempunyai 

beberapa manfaat, diantaranya adalah : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan memberikan gambaran atau teori mengenai kualitas pelayanan, 

dan kepuasaan pasien. 

2. Manfaat praktisi 

Dengan diketahuinya kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, 

diharapkan klinik dapat terus meningkatkan pelayanannya agar 

kunjungan pasiennya terus meningkat, sehingga akan meningkatkan 

kinerja dan mempertahankan eksistensinya. 

 

 

 


