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2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini bisa mendapat hasil yang maksimal maka perlu mengetahui hasil 

penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berguna untuk mendapatkan gambaran dan sekaligus 

mempelajari metode analisis yang digunakan, yang kemungkinan dapat pula dipergunakan oleh 

peneliti dalam penelitian. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Robi 

Hari Setiawan pada tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zahirah Jakarta Selatan. 

Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Pelanggan dan diagram kartesius. Hasil 

perhitungan dengan IKP didapat 0,92 atau IKP < 1, artinya para konsumen tidak puas atas 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Zahirah Jakarta Selatan. 

Sedangkan hasil dari perhitungan diagram kartesius, variabel kehandalan dengan tingkat harapan 

sebesar 4,40 dan tingkat kinerja sebesar 3,97. Variabel daya tanggap dengan tingkat harapan 

sebesar 4,39 dan tingkat kinerja sebesar 4,04. Variabel jaminan dengan tingkat harapan sebesar 

4,04 dan tingkat kinerja sebesar 4,5. Variabel perhatian dengan tingkat harapan sebesar 4,40 dan 

tingkat kinerja sebesar 4,15. Variabel bukti fisik dengan tingkat harapan sebesar 4,39 dan tingkat 

kinerja sebesar 4,40.   

Penelitian kedua yang dijadikan landasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Gustandi 

pada tahun 2007, yang menghasilkan konsumen merasa puas dengan kualitas pelayanan RSUD 

Banyudono (Boyolali). Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana 



pengaruh dimensi kualitas jasa (reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Banyudono (Boyolali). Kedua untuk meneliti variabel dari dimensi kualitas jasa yang paling kuat 

pengaruhnya terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono (Boyolali). Alat 

analisis yang digunakan analisis kepuasan pelanggan dengan weighted serqual dan analisis 

regresi berganda (Uji t, Uji F, dan Uji R2). Hasil dari penelitian ini menunjukkan indeks 

kepuasan pasien RSUD Banyudono sebesar 273 dan skor rata-rata total gap (P-E) sebesar 0,04 

yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa pasien merasa puas dengan kualitas pelayanan 

RSUD Banyudono. Dimensi reliability menghasilkan 0,11, dimensi responsiveness 0,08, dimensi 

emphaty 0,07, dimensi assurance 0,06, dimensi tangibles -0,14. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa dimensi kualitas jasa yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen adalah dimensi assurance. 

Dari kedua penelitian tersebut terdapat kelemahan seperti yang sudah dijelaskan di latar 

belakang dimana terdapat  ketidak konsistenan dari dua hasil penelitian sehingga perlu 

diadakannya penelitian ulang tentang kualitas layanan. Hal ini dilakukan untuk menemukan hasil 

yang lebih baik. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Jasa menurut Kotler dan Armstrong (2003 :8) “ Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat 

yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak yang secara esensial tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikian atas apa pun”. 



Jadi jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud, dan cepat 

hilang. Lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan dapat berpartisipasi secara lebih 

aktif dalam proses mengkonsumsi produk tersebut. Dalam strategi pemasaran definisi jasa harus 

diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. 

Kondisi dan cepat lambatnya pertumbuhan jasa sangat tergantung pada penilaian pelanggan 

terhadap kinerja atau penampilan yang ditawarkan oleh produsen. 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003 :368) ada empat karakteristik jasa, yaitu: 

1. Ketidak berwujudan Jasa 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. 

2. Ketidak terpisahan Jasa 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. 

3. Keberubah-ubahan Jasa 

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya dan dimana, kapan, dan 

bagaimana penyedianya. 

4. Ketidak tahan lamaan Jasa 

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan kemudian. 

2.2.3 Kualitas Pelayanan Jasa 

Menurut Soetjiptono (1997 :18) “ kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan dan 

harapan para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima”. Sedangkan menurut Parasurahman 

dkk (1998) mengatakan dimensi kulaitas jasa meliputi beberapa faktor, sebagai berikut: 

1. Bukti Fisik (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. 



2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan dan Kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan 

kepada perusahaan. 

5. Empati (emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

Parasurahman dkk (1985) dalam Tjiptono (1996) telah melakukan penelitian khusus 

terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasikan sepuluh faktor utama yang 

menentukan kualitas jasa, meliputi: 

a. Reliability 

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependability). 

b. Responsiveness 

Yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan 

pelanggan. 

c. Competence 

Artinya setiap orang dalam perusahaan memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 



d. Access 

Yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa 

yang mudah dijangkau. Waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi 

perusahaan mudah dihubungi, dan lainnya. 

e. Courtesy 

Meliputi sikap sopan, santun, respek, perhatian, dan keramahanyang dimiliki para 

penyedia atau pihak produsen. 

f. Communication 

Yaitu memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mereka pahami, 

serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

g. Credibility 

Yaitu sifat jujur dan dapat dipercayai. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan 

pelanggan. 

h. Security 

Yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan 

fisik dan kerahasiaan. 

i. Understanding or Knowing the Customer 

Yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

j. Tangibles 

Yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, 

representasi fisik dari jasa. 



Menurut Gronroos dalam Tjiptono (2005:261) kualitas pelayanan jasa dipengaruhi oleh dua 

variable, yaitu: kualitas yang diharapkan (expected quality) dan kualitas yang dialami 

(experienced quality). Persepsi kualitas yang baik atau positif diperoleh bila kualitas yang 

dialami (experienced quality) memenuhi harapan konsumen (expected quality). Bila harapan 

konsumen tidak realistis, maka persepsi kualitas total akan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 : Model Konseptual SERVQUAL 
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Parasuraman, Zeithmal dan Berry dalam Tjiptono (2005:262), lima GAP (kesenjangan) 

yang menyebabkan kegagalan penyedia kualitas pelayanan jasa. Lima GAP tersebut adalah: 

a. GAP antara harapan dan persepsi manajemen terhadap harapan konsumen 

(knowledge gap) 

Pihak manajemen perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami harapan 

para konsumen secara akurat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu 

jasa seharusnya didesain, dan jasa-jasa pendukung atau sekunder apa saja yang 

diinginkan konsumen. 

b. GAP antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas 

jasa (standart gap) 

Dalam situasi-situasi tertentu, manajemen mungkin mampu memahami secara tepat 

apa yang diinginkan konsumen, namun mereka tidak menyusun standart kinerja yang 

jelas. Ini bisa karena tiga penyebab antara lain yaitu, tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, dan atau adanya kelebihan 

permintaan. 

c. GAP antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery gap) 

GAP ini bisa disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya: karyawan kurang terlatih 

(belum menguasai tugasnya), beban kerja terlampau berlebihan, standar kinerja tidak 

dapat dipenuhi oleh karyawan, atau bahkan karyawan tidak bersedia memenuhi standar 

kinerja yang ditetapkan. 

d. GAP antara penyampaian jasa dan komunikasi internal (communication gap) 



Seringkali harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Resikonya, harapan pelanggan bisa membumbung tinggi 

dan sulit dipenuhi, terutama jika perusahaan memberikan janji yang berlebihan. 

e. GAP antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan (service gap) 

GAP ini terjadi apabila konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan 

cara atau ukuran yang berbeda. Atau bisa juga mereka keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut. 

2.2.4 Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005:350) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. 

Menurut Westbork dan Reilly dalam Tjiptono (2005:349) menjelaskan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman berkaitan dengan 

produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku (seperti perilaku 

berbelanja dan perilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan. Respon emosional dipicu oleh 

proses evaluasi kognitif membandingkan persepsi atau keyakinan terhadap objek, tindakan atau 

kondisi tertentu dengan nilai-nilai atau kebutuhan, keinginan, dan hasrat individual. 

Menurut Alma (2003:32) kepuasan konsumen adalah respon konsumen yang sudah 

terpenuhi keinginannya baik barang dan jasa yang telah memberikan tingkat kesenangan tertentu 

dan konsumen betul-betul puas. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan 

harapannya sebagai standar atau acuan dalam konteks kepuasan konsumen umumnya, harapan 

merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya. Pengertian 



ini didasarkan pada pandangan bahwa kepuasan merupakan standar prediksi dan ada pula yang 

menggunakan harapan sebagai standar ideal.  

Menurut Fornell dalam Lupiyoadi (2006:192) tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas 

pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi 

yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan 

meningkatkan reputasi bisnis. 

2.2.5 Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Alma (2003:34) ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu: 

1. Complaint and suggestion system (sistem keluhan dan saran) 

Banyak perusahaan membuka kotak saran dan menerima keluhan yang dialami oleh 

pelanggan. Informasi ini dapat memberikan ide dan masukan kepada perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan mengantisipasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan saran 

tersebut. 

2. Costumer satisfaction surveys (survey kepuasan pelanggan) 

Dalam hal ini perusahaan melakukan survai untuk mendeteksi komentar langganan. 

3. Ghost shopping (pembeli bayangan) 

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang tertentu sebagai pembeli ke perusahaan lain 

atau ke perusahaannya sendiri. Pembeli misteri ini melaporkan keunggulan dan kelemahan 

pelayan yang melayani serta melaporkan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan 

pengambilan keputusan oleh manajemen. 

4. Lost customer analysis (analisa pelanggan yang lari) 



Perusahaan-perusahaan yang kehilangan langganan mencoba untuk menghubungi 

langganan tersebut. Mereka dibujuk untuk mengungkapkan mengapa mereka berhenti, 

pindah ke perusahaan lain, adakah sesuatu masalah yang terjadi yang bisa diatasi. 

2.2.6 Strategi Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2005:354) ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan konsumen yaitu: 

1. Barang dan Jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan kepuasan konsumen harus memiliki produk yang 

berkualitas dan layanan prima. 

2. Relationship marketing 

Upaya menjalin relasi jangka panjang dengan konsumen. Asumsinya adalah bahwa relasi 

yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan dapat 

membangun bisnis ulangan dan menciptakan loyalitas konsumen. 

3. Program promosi loyalitas 

Program ini memberikan semacam penghargaan khusus seperti diskon, bonus, voucher, 

dan hadiah yang dikaitkan dengan frekuensi pembelian atau pemakaian produk atau jasa 

perusahaankepada konsumen kelas kakap atau konsumen kelas rutin agar tetap loyal pada 

produk dari perusahaan yang bersangkutan. 

4. Fokus pada konsumen terbaik (best consumers) 

Program-program semacam ini berfokus pada 20 persen konsumen yang secara rutin 

mengkonsumsi 80 persen dari penjualan. Namun konsumen terbaik bukan sekedar mereka 

yang termasuk heavy users. 

5. Sistem penanganan komplain secara efektif 



Jika perusahaan menemukan suatu permasalahan, perusahaan segera berusaha 

memperbaikinya lewat sistem penanganan komplain. Jadi jaminan kualitas harus 

mendahului penanganan komplain. 

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah alur pemikiran yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2. 

 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir / Model Penelitian 
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Pada gambar 2.2 dijelaskan bagaimana model penelitian untuk menganalisis kepuasan 

pasien terhadap pelayanan RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Fauziah Tulungagung. Penelitian 

ini menggunakan dimensi kualitas layanan (service quality) yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Variabel Harapan dan Variabel Kinerja 

memiliki hubungan Korelasional, dimana Kedua variabel mempunyai hubungan timbal balik 

untuk memperoleh kepuasan konsumen atau pasien. 

   

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Keluarga pasien merasa puas terhadap jasa yang diberikan RSIA Fauziah Tulungagung 

Jl. Dr. Sutomo no.47 Tulungagung 

2. Dari kelima variabel kualitas layanan jasa (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan perhatian), variabel kehandalan yang lebih diprioritaskan keluarga pasien 

sehingga perlu ditingkatkan oleh pihak RSIA Fauziah Tulungagung.  

 

 

 

 

 

 

 

 


