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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman Globalisasi seperti saat ini kebutuhan akan komunikasi 

merupakan kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat sebagai salah satu sarana 

dalam menunjang aktifitas yang semakin kompleks. Kondisi tersebut memicu 

terjadinya kompetisi di berbagai bidang aspek kehidupan tidak terkecuali pada 

sektor jasa. Sering terdapat perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen 

terhadap kualitas yang diterimanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus 

selalu melakukan evaluasi apakah kualitas pelayanan yang ditawarkannya telah 

sesuai dengan harapan konsumen atau belum. 

Lembaga pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit, klinik, 

pos-pos layanan kesehatan, puskesmas ternyata masih menjadi pilihan pertama 

sebagai tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan bagi 

masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa 

lembaga kesehatan milik pemerintah lebih murah dari pada milik swasta. Dalam 

rangka mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimal, maka berbagai 

upaya harus dilaksanakan, salah satu diantaranya ialah menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan. 

Pada umumnya pengguna jasa rumah sakit (pasien) menginginkan 

pelayanan yang mudah dan cepat, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Para 

pasien banyak mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
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sebagian besar rumah sakit pemerintah. Kepuasan pasien akan tercapai apabila 

kinerja rumah sakit tersebut sesuai dengan harapan pasien. Kepuasan pasien 

memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

dikatakan baik atau dipersepsikan baik jika pelayanan yang diterima pasien 

sesuai dengan yang diharapkan. Jika pelayanan yang diterima melebihi harapan 

pasien, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang tidak baik 

atau tidak memuaskan. 

Sebagai lembaga kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan 

pasien Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) ini telah berperan dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Kepercayaan yang telah 

diberikan pemerintah terhadap Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) 

tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanat dan tugas berat yang 

harus dipikul dengan sungguh-sungguh dan hati penuh keikhlasan, terlebih 

disertai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan maka 

Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) ini dituntut lebih keras lagi 

berusaha meningkatkan profesionalisme dalam bekerja khususnya dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasiennya. 

Kualitas tingkat pelayanan terhadap kepuasan pasien merupakan suatu 

proses yang komplit, sehingga pada akhirnya akan menyangkut Rumah Sakit  

Universitas Sebelas Maret (UNS) secara keseluruhan. Pada era globalisasi ini 

pemikiran ilmuwan dan praktisi tertuju pada bagaimana memberikan pelayanan 
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yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan tuntutan baik eksternal 

maupun internal. Secara eksternal pelayanan merupakan kemutlakan didalam 

arus globalisasi yang kuasa menenggelamkan elemen-elemen yang tidak mampu 

tampil bersaing karena kapasitas yang tidak memenuhi kualifikasi persaingan 

global (Purnaweni, 2003). Pelayanan prima menjadi tuntutan masyarakat, sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan dan kesadaran dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat sebagai imbas dari kemajuan teknologi informasi. Kualitas yang 

tinggi merupakan tuntutan, tidak hanya dalam kegiatan bisnis namun juga dalam 

kegiatan pelayanan lembaga pemerintahan resiten terhadap tuntutan kualitas 

pelayanan publik. 

Pada penelitian ini masalah yang akan diteliti tentang kualitas pelayanan 

pada Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS), disini peneliti untuk 

membuktikan kepuasan atau ketidakpuasan pasien atas kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat dibuktikan 

dengan kuesioner yang akan dibagikan langsung kepada pasien Rumah Sakit  

Universitas Sebelas Maret (UNS). Meskipun penelitian ini ruang lingkupnya 

hanya Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS), tetapi sangat mempunyai 

potensi yang baik meliputi potensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Rumah 

Sakit dan pelayanannya, sehingga potensi yang dimiliki oleh Rumah Sakit  

Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat diterima oleh semua pasien yang 

berkunjung di Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap 
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Tingkat Kepuasan Konsumen” (Studi Empiris Pada Rumah Sakit  Universitas 

Sebelas Maret) 

 

B. Perumusan Masalah 

Kualitas pelayanan yang baik memberikan dorongan kepada pengguna jasa 

rumah sakit untuk menjalin hubungan yang kuat dengan rumah sakit tersebut. 

Dalam jangka panjang hubungan yang kuat memungkinkan rumah sakit untuk 

dapat memahami kebutuhan dan berupaya memenuhi harapan pasien. Dengan 

demikian pihak manajemen rumah sakit dapat meningkatkan kepuasan pasien 

dengan cara memaksimumkan pengalaman pasien yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan  pengalaman pasien yang kurang 

menyenangkan. Kepuasan akan menciptakan loyalitas atau kesetiaan kepada 

rumah sakit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen ? 

2. Bagaimana pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen? 

3. Bagaimana pengaruh responsiveness terhadap kepuasan konsumen ? 

4. Bagaimana pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen? 

5. Bagaimana pengaruh empathy terhadap kepuasan konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Studi Empiris Pada Rumah 
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Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS). Adapun tujuan penelitian secara spesifik 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan konsumen.   

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel  reliability terhadap kepuasan 

konsumen.  

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel  responsiveness terhadap kepuasan 

konsumen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel  assurance terhadap kepuasan 

konsumen.  

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan member manfaat berupa : 

1. Bagi Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen 

Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kepuasan pasien yang lebih baik 

di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu 

memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen khususnya 

bidang manajemen pemasaran yang dapat ditindak lanjuti. 
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3. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempelajari 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kualitas pelayanan jasa di 

Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS). 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian dan diuraikannya penelitian-penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, 

definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian 

atau Rumah Sakit  Universitas Sebelas Maret (UNS), data-data 

konsumen, analisis data dan pembahasan. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan memberikan saran-saran untuk 

peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Universitas Sebelas 

Maret (UNS). 

 


