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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang krusial. Rumah sakit 

sebagai penyedia jasa layanan bagi masyarakat luas, dituntut untuk 

memberikan pelayanan secara baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan langkah terpenting 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Pelayanan rumah 

sakit yang bermutu dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mendorong 

pasien tersebut untuk mau datang kembali ke rumah sakit, sehingga dapat 

meningkatkan kredibilitas rumah sakit di masyarakat. Hal ini sangat penting 

dilakukan oleh rumah sakit karena persaingan bisnis rumah sakit juga semakin 

kompetitif (Gultom, 2008). 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kualitas pelayanan 

rumah sakit sangat mempengaruhi kepuasan pasien. Penelitian Khasanah 

(2010) menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan secara individual dan 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

di Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang (p value 0,000). Penelitian Nursini 

(2010) juga telah membuktikan bahwa dimensi kualitas pelayanan secara 

individual dan bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Teras Boyolali (p value 0,000). 

Selain itu, hasil penelitian Puti (2013) juga menyimpulkan bahwa kualitas 



2 
 

pelayanan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien Rawat 

Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Otorita Batam. 

Pengukuran kepuasan pasien secara berkala perlu dilakukan oleh setiap 

rumah sakit. Hal ini disebabkan karena masyarakat semakin kritis dan 

semakin menuntut pelayanan yang berkualitas dari rumah sakit. Pengukuran 

kepuasan pasien dapat menjadi salah satu metode untuk mengetahui sejauh 

mana dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan. Hasil pengukuran 

tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pada periode selanjutnya (Efendi, 2009). Semakin ketatnya 

persaingan serta pasien yang semakin selektif dan berpengetahuan, 

mengharuskan semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan 

kualitas pelayanannya.  

Metode Customer satisfaction index (CSI) dan Importance-

Performance Analysis (IPA) merupakan metode pengukuran kepuasan pasien. 

Metode CSI diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara 

menyeluruh dengan memperhatikan tingkat kepentingan dari dimensi-dimensi 

kualitas pelayanan. Sedangkan metode IPA digunakan untuk menampilkan 

informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut pasien 

sangat mempengaruhi loyalitas dan kepuasan mereka serta faktor-faktor 

pelayanan yang menurut pasien perlu ditingkatkan. IPA menyatukan 

pengukuran faktor tingkat kinerja (performance) dan tingkat kepentingan 

(importance) yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu 

diagram importance-performance untuk mendapatkan usulan praktis dan 
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memudahkan penjelasan data. Persepsi konsumen IPA telah diterima secara 

umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk 

diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan 

kinerja (Yuri dan Nurcahyo, 2013). 

Beberapa penelitian yang menggunakan metode CSI dan IPA dapat 

menyajikan analisis yang mudah untuk dipahami. Penelitian Rahmani (2009) 

diperoleh hasil dari analisis metode importance performance analysis (IPA) 

bahwa yang menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kepuasan 

pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Tangerang yaitu: (1) 

ketepatan dokter mendiagnosa penyakit, (2) keamanan lingkungan rumah 

sakit, (3) kelengkapan obat-obatan di apotek, dan (4) kelengkapan fasilitas 

peralatan. Sedangkan hasil analisis customer satisfaction index (CSI) 

menunjukkan bahwa pasien telah merasa puas terhadap kualitas pelayanan 

rawat jalan RSU Bhakti Asih dengan nilai tingkat kepuasan pasien sebesar 

80,43% dimana berada pada kategori sangat puas (0,76-1,00). Penelitian 

Maulina (2014) diperoleh hasil dari analisis metode importance performance 

analysis (IPA) bahwa terdapat tujuh atribut kepentingan pelanggan yang 

menjadi prioritas utama Rumah Sakit Pendidikan Kramat Jati Jakarta Timur 

yaitu: (1) penerimaan hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat, (2) dokter dan 

perawat memberikan reaksi yang cepat dan tanggap terhadap keluhan pasien, 

(3) kesiagaan petugas kesehatan membantu pasien, (4) perawat melayani 

pasien dengan sabar, (5) petugas pendaftaran melayani pasien dengan cepat 

dan tepat, (6) kemudahan untuk menebus obat dengan harga terjangkau, dan 
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(7) memberikan perhatian secara khusus kepada setiap pasien. Sedangkan 

hasil analisis customer satisfaction index (CSI) menunjukkan nilai tingkat 

kepuasan pasien umum sebesar 76,07% berada pada kisaran 66%-80% yang 

berarti pasien merasa puas terhadap kinerja pelayanan rawat inap Rumah Sakit 

Pendidikan Kramat Jati, Jakarta Timur.  

Perhatian terhadap mutu pelayanan akan sangat penting bagi rumah 

sakit yang baru berdiri, termasuk Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret 

(UNS). Hal ini dikarenakan lokasi Rumah Sakit UNS berdekatan dengan 

rumah sakit lama serta belum ada review kepuasan pasien yang bisa dijadikan 

sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen pelayanan di Rumah Sakit 

UNS. Rumah Sakit UNS dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan dan 

kepuasan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan 

pasiennya juga bisa meningkat. Pihak Rumah Sakit UNS perlu secara cermat 

menentukan kebutuhan pasien sebagai upaya untuk memenuhi harapan atau 

keinginan dan meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.  

Berdasarkan laporan kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit UNS 

Bulan Maret hingga Juni 2017, jumlah kunjungan Bulan Maret berjumlah 

1.683, kunjungan Bulan April berjumlah 1.899, jumlah kunjungan Bulan Mei 

berjumlah 2,613, dan kunjungan Bulan Juni berjumlah 2.187. Berdasarkan 

data kunjungan tersebut dapat dilihat dari Bulan Maret sampai dengan Mei 

mengalami kenaikan, namun di Bulan Juni mengalami penurunan. Rumah 

Sakit UNS telah mengupayakan memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas, namun dalam perjalanannya masih saja mendapat keluhan dari 
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pasien. Berdasarkan hasil survei awal terhadap 10 pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit UNS pada Bulan Juni 2017 dapat diketahui bahwa 50% pasien 

menyatakan keluhan waktu menunggu di poliklinik yang lama, 80% pasien 

menyatakan keluhan kecepatan pelayanan oleh petugas farmasi lambat, 50% 

pasien menyatakan keluhan terhadap jam kedatangan dokter yang tidak tepat 

waktu, dan 50% pasien yang mengeluhkan mengenai kondisi parkir yang 

belum memadai dan teratur. Penanganan keluhan selama ini dengan 

mengajukan keluhan di lembar pengajuan keluhan atau bisa juga melalui 

media sosial seperti layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service), 

telepon, maupun facebook yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak 

rumah sakit.  

Rumah Sakit UNS saat ini dalam tahap persiapan akreditasi. Akreditasi 

rumah sakit bertujuan untuk memberikan jaminan, kepuasan, perlindungan 

terhadap masyarakat dan memberikan pengakuan kepada rumah sakit yang 

telah menerapkan standar pelayanan kesehatan yang mencakup struktur, 

proses dan hasil. Standar akreditasi rumah sakit 2012 PMKP.3.2 mensyaratkan 

agar rumah sakit mengukur harapan dan kepuasan pasien dan keluarga, dan 

menjadikannya salah satu indikator mutu manajerial. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei kepuasan pasien dan 

keluarga. Dalam proses persiapan akreditasi, Rumah Sakit UNS selalu 

berupaya untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan 

mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pasien. Akan tetapi, 

saat ini Rumah Sakit UNS belum pernah melakukan analisis penilaian pasien 
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tentang kualitas pelayanan serta kepuasan yang dirasakannya. Hal ini penting 

sebagai acuan dalam pembenahan pelayanan, agar dapat memberikan 

kepuasan yang optimal. Kondisi Rumah Sakit UNS yang masih berproses 

untuk persiapan akreditasi menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis 

hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien rawat jalan Rumah 

Sakit UNS. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pasien rawat jalan Rumah Sakit UNS? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 

rawat jalan Rumah Sakit UNS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik pasien rawat jalan di Rumah Sakit 

UNS. 

b. Mendeskripsikan kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kinerja dan 

harapan menggunakan metode IPA (Importance Performance 

Analysis) dan kepuasan pasien rawat jalan menggunakan CSI 

(Customer Satisfaction Index). 

c. Menganalisis hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien 

rawat jalan Rumah Sakit UNS. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Kesehatan 

a. Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi rumah sakit khususnya 

Rumah Sakit UNS dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pasien. 

b. Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas kesehatan dalam 

mengambil tindakan dan kebijakan guna meningkatkan pelayanan 

kesehatan. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk 

menampung aspirasi dan keluhan pasien terhadap pelayanan yang 

mereka rasakan di Rumah Sakit UNS sehingga bisa disampaikan ke 

pihak manajemen Rumah Sakit UNS. 

b. Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada masyarakat umum tentang kualitas pelayanan di Rumah Sakit 

UNS. 
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3. Bagi Penulis Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi atau data sekunder untuk mengembangkan penelitian dengan 

tema yang berkaitan dengan kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan. 


