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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang 

terintegrasi dengan tingkat pelayanan yang profesional di setiap bidang 

pelayanan kesehatan yang akan membangun kontinuitas pelayanan. Upaya 

peningkatan pelayanan Rumah Sakit diselaraskan dengan kebutuhan pasien 

di bidang pelayanan kesehatan dan kemajuan teknologi serta pengaruh 

globalisasi (Kemenkes, 2011). 

Rumah Sakit harus meningkatkan kualitas pelayanan yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pasien, mengingat persaingan rumah sakit yang 

semakin tinggi, perilaku pasien dan keluarga pasien yang sangat kritis dalam 

memilih pelayanan. Rumah Sakit yang tidak memperhatikan kebutuhan 

pasien dan keluarga pasien maka rumah sakit tersebut akan ditinggalkan 

oleh pelanggannya atau konsumen (Aditama, 2002). Konsumen akan 

mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih rumah sakit, salah satunya 

adalah kepuasan dalam pelayanan. 

Pelayanan gizi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang 

terdapat di Rumah Sakit. Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) adalah suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai pendistribusian 

makanan kepada konsumen. Pelayanan gizi di Rumah Sakit terdiri dari 

pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, penyelenggaraan 

makan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan gizi. Kegiatan pelayanan 

gizi berhubungan langsung dengan pasien di Rumah Sakit, sehingga mutu 
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pelayanan harus diperhatikan dengan baik. (Depkes RI, 2006). Gerson 

(2001) menyatakan bahwa pemberian mutu dan pelayanan yang baik maka 

kepuasan pelanggan akan mengikutinya. Pelanggan yang puas akan 

membawa banyak pelanggan lain, yang kemudian akan membawa lebih 

banyak lagi pelanggan. 

Irawan (2003) menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan berdasarkan studi literatur dan 

pengalamannya menjadi konsultan berbagai perusahaan di Indonesia. 

Terdapat lima faktor utama yang berdampak pada kepuasan pelanggan, 

yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor emosional dan 

kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. 

Kepuasan konsumen ditentukan oleh evaluasi terhadap perbedaan 

antara ekspektasi awal (standar pembanding lainnya) dan persepsi terhadap 

jasa yang diterima atau setelah pemakaian produk. Konsumen akan puas 

bila persepsinya sesuai dengan ekspektasi atau harapannya. Proses 

persepsi seseorang terhadap suatu obyek dipengaruhi oleh pengalaman 

masa lalunya yang tersimpan dalam memori. Konsumen yang tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya dengan suatu perusahaan maka persepsinya 

terhadap mutu pelayanan perusahaan tersebut akan didasarkan pada 

ekspektasinya (Tjiptono dan Chandra, 2007 dalam Sutisna, 2001). 

Supranto (1997) berpendapat mengenai pengukuran mutu di dalam 

perusahaan jasa lebih baik dengan menggunakan persepsi pelanggan 

tentang jasa yang diterima. Tjiptono dan Chandra (2007) serta Irawan (2003) 

menjelaskan mengenai penilaian mutu pelayanan dan pengukuran kepuasan 

dalam bidang jasa, salah satu konsepnya menggunakan metode SERVQUAL 
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(service quality) yang membandingkan antara pelayanan yang diterima 

konsumen dengan persepsi atas pelayanan yang diterima konsumen. 

Metode ini menggunakan 5 dimensi yaitu kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan bukti langsung/fisik. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Prabowo (2012) menunjukkan 

ada hubungan persepsi pasien dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan 

gizi pada RSUD dr. Soediran MS Wonogiri. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Fitriyani (2005) menunjukkan adanya hubungan antara mutu pelayanan 

gizi terhadap tingkat kepuasan pasien di RS Bhayangkara Semarang. 

Penilaian kepuasan pasien di RS Kasih Ibu telah dilakukan melalui 

pengisian kuesioner pasien rawat inap pada bulan Januari 2013. Hasil 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan gizi menunjukkan bahwa 52% 

pasien menyatakan rasa makanan  cukup dan 40% pasien menyatakan baik. 

mengenai penyajian dan kebersihan alat makanan 72% pasien menyatakan 

baik dan 28% menyatakan cukup; mengenai variasi menu menunjukkan 64% 

pasien menyatakan baik dan 32% pasien menyatakan cukup; sedangkan 

mengenai ketepatan waktu penyajian menunjukkan 72% pasien menyatakan 

baik dan 28% menyatakan kurang. Hal tersebut belum mencapai standar dari 

SPM yang telah ditetapkan yaitu bahwa kepuasan pasien >80 % 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis menjadi dasar 

untuk melakukan penelitian mengenai hubungan persepsi dan harapan 

tentang mutu pelayanan dengan kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Kasih Ibu Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah ada hubungan 

persepsi dan harapan tentang mutu pelayanan dengan kepuasan pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

Mengetahui hubungan antara persepsi dan harapan pasien rawat inap 

tentang mutu pelayanan makanan dengan kepuasan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta 

2. Khusus 

a. Mendeskripsikan persepsi pasien rawat inap tentang mutu pelayanan 

makanan di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta 

b. Mendeskripsikan harapan  pasien rawat inap tentang mutu pelayanan 

makanan  di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta 

c. Mendeskripsikan Kepuasan  pasien rawat inap tentang mutu 

pelayanan makanan  di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta 

d. Menganalisis hubungan antara persepsi tentang mutu pelayanan 

makanan dengan kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih 

Ibu Surakarta 

e. Menganalisis hubungan antara Harapan tentang mutu pelayanan 

makanan dengan kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih 

Ibu Surakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan makanan terhadap pasien agar 

memperoleh kepuasan. 

2. Bagi Karyawan Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kinerja karyawan berkaitan 

dengan pelayanan makanan terhadap pasien. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah berkaitan dengan persepsi pasien 

tentang mutu pelayanan makanan dan kepuasan pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Kasih Ibu Surakarta. 

 


