
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jasa pada dasarnya bersifat Intangible (tidak berwujud) maka setiap orang yang 

mengkonsumsinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda terhadap produk yang sama. Untuk 

itulah kualitas pelayanan harus menjadi hal yang terpenting. (Lupiyoadi, ed:2001:144), kualitas 

adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat 

laten. 

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai kebutuhan akan jasa dan 

pelayanan yang berkualitas, maka hal ini merupakan tantangan bagi suatu perusahaan sekaligus 

peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Hal yang penting 

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen tersebut pihak pemberi 

pelayanan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Kulaitas 

pelayanan dapat diketahui dengan membandingkan antara persepsi pelanggan atas pelayanan 

yang mereka harus terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka terima 

atau peroleh. Terdapat lima dimensi atau variabel kualitas pelayanan menurut 

(Tjiptono:2005:273) yaitu dimensi bukti fisik (tangibles), dimensi kehandalan (reability), 

dimensi daya tanggap (responsiveness), dimensi jaminan (assurance), dimensi perhatian 

(emphaty). Dari kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam 

mengevaluasi seberapa puaskah konsumen. 



Kepuasan konsumen merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan atau organisasi dalam mempertahankan persaingan yang semakin tinggi. Bagi 

konsumen, konsep kepuasan konsumen bermanfaat dalam memberikan informasi lebih jelas 

tentang seberapa puas atau tidak puas konsumen terhadap jasa tertentu. Pelanggan yang puas 

akan memakai terus jasa tersebut dan mereka akan memberi tahu orang lain mengenai 

pengalaman baik terhadap pelayanan tersebut dan merekomendasikan orang-orang disekitarnya 

untuk menggunakan jasa yang sama. Hal ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi 

pihak pemberi pelayanan yang mana mendapatkan konsumen baru tanpa melakukan promosi 

secara besar-besaran. Terciptanya kepuasan konsumen inilah yang akan memberikan 

keuntungan dalam jangka panjang, yaitu sebuah loyalitas konsumen. 

Rumah sakit merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan yang memiliki peran penting 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Rumah sakit mempunyai fungsi sosial 

sebagai tempat ke mana pasien harus memilih untuk dapat memulihkan penyakitnya melalui 

pelayanan kesehatan yang diharapkan (Keswadji, 2002:157). Rumah sakit didirikan agar dapat 

memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

medis dan diagnostik lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam batas 

kemampuan teknologi dan sarana yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu 

rumah sakit dituntut mampu menggerakkan, mengatur, dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan dari berbagai kelompok tenaga profesional, semi profesional, dan tenaga non-

profesional yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dicanangkan. 

Saat ini banyak masalah yang harus dihadapi oleh pihak rumah sakit, yang harus segera 

diperbaiki guna mendapatkan citra yang baik dan kepercayaan masyarakat tentang pelayanan 

rumah sakit itu sendiri. Objek penelitian yang dipilih kali ini adalah rumah sakit, khususnya 



adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung. Alasan mengapa peneliti memilih 

objek penelitian di rumah sakit ini karena Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai kepuasan keluarga pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan RSIA Fauziah Tulungagung. 

Berikut ini adalah beberapa fenomena atau masalah umum yang dihadapi oleh rumah sakit, 

yaitu: 

1. Di Rumah Sakit Remen Waras mendapatkan laporan dari pasien yang bernama Parjo. Parjo 

didiagnosis terkena fraktus di tulang femur sehingga harus dioperasi. Operasi dilakukan oleh 

Dokter bernama Ndang Sun dalam operasi tersebut pihak dokter telah lalai dalam tugasnya 

karena meninggalkan kasa di dalam tulang yang telah dioperasi. 

(http://everythingaboutortho.wordpress.com/2008/09/13/contoh-kasus-malpraktik-di-

bidang-orthopaedy-bagian-1/  diakses tanggal 9 Oktober 2011). 

2. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anna Pekayon, Bekasi Selatan. Pasien bernama Prita 

mengeluhkan fasilitas yang dimiliki RSIA Anna Pekayon kurang memadai, seperti fasilitas 

USG 4D dan report book khusus untuk pasien setiap kali berkunjung belum ada. Selain Prita 

ada juga keluarga pasien yang mengeluhkan sikap pelayanan Dokter di RSIA Anna yang 

kurang komunikatif sehingga pasien merasa enggan untuk kembali lagi. 

(http://theurbanmama.com/forum/topic665-bekasi.html diakses tanggal 3 November 2011). 

3. Di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Pada tahun 2004 keluarga pasien melaporkan RS 

Medistra ke Polda Metro Jaya atas tuduhan salah melakukan diagnosis terhadap pasiennya 

Mutia Rahmani Amalia salah seorang korban pengeboman di kedubes Australia.  ( 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Medistra/Kasus Medistra diakses tanggal 9 

Oktober 2011). 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Medistra/Kasus


4. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Semarang. Beberapa keluarga pasien mengeluhkan keadaan 

fasilitas RSIA yang kurang memenuhi standart, baik dari keadaan bangunan ataupun 

penyediaan fasilitas medis (http://eprints.undip.ac.id/26279 diakses tanggal 3 November 

2011). 

Fenomena atau masalah seperti di atas dapat terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah 

Tulungagung. Dari beberapa contoh fenomena atau masalah tersebut bisa dijadikan pihak rumah 

sakit sebagai cara untuk mengantisipasi jika masalah atau fenomena yang sama terjadi di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung. 

Perkembangannya Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung dihadapkan pada 

persaingan dengan rumah sakit lain yang berada pada wilayah Tulungagung. Kondisi tersebut 

mendorong pihak rumah sakit untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik bagi 

pasiennya. Padahal yang dibutuhkan pasien saat ini cenderung lebih memilih rumah sakit yang 

memiliki dokter spesialis yang mampu menangani masalah atau keluhan yang dihadapi oleh 

pasien dan memberikan solusi dengan baik. Selain itu pasien lebih memilih rumah sakit yang 

memiliki kualitas pelayanan yang baik sehingga mereka merasa nyaman dan percaya terhadap 

pihak rumah sakit. 

Menurut Robi Hari Setiawan (2006) terdapat ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zahirah Jakarta Selatan. Sedang hasil 

penelitian Gustandi (2007) menyatakan bahwa konsumen merasa puas dengan kualitas 

pelayanan RSUD Banyudono (Boyolali). Dari kedua penelitian tersebut memunculkan adanya 

ketidak konsistenan hasil sehingga perlu diadakannya penelitian ulang tentang kualitas 

pelayanan pada Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung. 



Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Analisis Kepuasan Keluarga Pasien Tentang Jasa RSIA (Rumah Sakit Ibu dan 

Anak) Fauziah Tulungagung” . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu: 

1. Apakah keluarga pasien merasa puas terhadap jasa yang diberikan RSIA (Rumah Sakit 

Ibu dan Anak) Fauziah Tulungagung? 

2. Apa yang menjadi prioritas utama keluarga pasien dari kelima variabel kualitas 

pelayanan jasa (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian) sehingga 

perlu ditingkatkan oleh pihak  RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Fauziah 

Tulungagung? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Untuk memudahkan dan memperjelas permasalahan di atas dan agar permasalahan di atas 

tidak meluas, maka penulis membatasi mengenai teori dimensi kualitas pelayanan jasa (Service 

Quality) menurut (Tjiptono: 2005:273) yang meliputi: bukti langsung (tangibles), kehandalan 

(reability), tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), perhatian (emphaty). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui puas tidaknya keluarga pasien terhadap jasa yang diberikan RSIA 

(Rumah Sakit Ibu dan Anak) Fauziah Tulungagung. 



2. Untuk mengetahui prioritas utama keluarga pasien dari kelima variabel kualitas 

pelayanan jasa (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian) sehingga 

perlu ditingkatkan oleh pihak RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Fauziah Tulungagung . 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Bagi pihak manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak Fauziah Tulungagung, diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas pelayanan jasa yang diberikan 

kepada konsumen atau pasien yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

upaya peningkatan mutu jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


