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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

        Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

penyedia jasa layanan kesehatan di Malang yang diresmikan pada 17 Agustus 

2013 dan berlokasikan di Jln. Raya Tlogomas No. 46 Landungsari-Malang. 

Rumah sakit ini  merupakan salah satu profit center dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan 

keunggulan dalam pelayanan kesehatan komprehensif, bermutu tinggi, aman dan 

efektif merupakan visi dari rumah sakit ini dengan mengusung moto “Layananku 

Pengabdianku”. Bentuk bangunan yang megah dan mewah dengan ciri khas 

arsitektur tiongkok, menjadikan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

ini mudah dikenali oleh seluruh lapisan masyarakat. 

 Pelayanan merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

tergolong baru dan dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan sejenis yang telah 

berdiri sebelumnya. Banyaknya jumlah rumah sakit di Malang menuntut adanya 

perhatian yang ekstra terhadap pengembangan layanan di rumah sakit. Rumah 

sakit Universitas Muhammadiyah Malang telah melakukan pengukuran kualitas 

untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Kuesioner yang berjalan selama 

ini menggunakan dimensi pada metode servqual. Namun hingga saat ini, 

implementasinya belum berjalan dengan baik. Penggunaannya belum efektif 

sebab pihak manajemen belum mengetahui cara pengolahan data dan bagaimana 

menggunakan hasil kuesioner untuk meningkatkan layanan. Pihak rumah sakit 

masih belum mampu mengidentifikasi jenis layanan yang memiliki kesenjangan 

(belum memuaskan konsumen). Selain itu, pihak rumah sakit juga belum 

memahami dan mampu menyimpulkan atribut layanan yang menjadi keluhan 

sekaligus prioritas utama (preferensi) konsumen, Sehingga perbaikan layanan pun 

belum mampu dilakukan tepat sasaran, sebagai upaya memenuhi kebutuhan guna 

mencapai kepuasan konsumen.  
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   Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukannya pengukuran dan 

implementasi servqual. Metode servqual masih memiliki kekurangan, yaitu belum 

mampu menyimpulkan jenis layanan mana yang menjadi kebutuhan dasar 

konsumen (basic needs). Sehingga, perlu dilakukan integrasi dengan model Kano. 

Integrasi metode Servqual dengan model Kano dianggap tepat untuk menganalisa 

kualitas layanan rumah sakit sehingga pihak rumah sakit mampu memenuhi 

kebutuhan utama konsumen dan meningkatkan pelayanan guna mencapai 

kepuasan konsumen. Metode servqual ini menunjukan nilai gap yang merupakan 

selisih antara harapan konsumen terhadap layanan yang akan diterima (ekspetasi) 

dengan layanan yang diterima (persepsi). Sedangkan pengukuran layanan model 

Kano merupakan metode yang mengklasifikasikan atribut layanan untuk 

menunjukkan seberapa baik produk atau jasa mampu memuaskan kebutuhan 

pelanggan. Melalui integrasi metode servqual dan model Kano ini diharapkan 

rumah sakit mengetahui jenis layanan utama yang menjadi prioritas konsumen. 

Sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen lebih terarah sebagai upaya 

peningkatan kualitas layanan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

guna mencapai kepuasan konsumen. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana mengukur dan 

menganalisa kualitas layanan pada Instalasi rawat inap melalu integrasi metode 

Servqual dan model Kano di rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang.” 

1.3. Tujuan 

1. Melakukan pengukuran dan menganalisis kesenjangan yang terjadi antara 

harapan dan kenyataan layanan dengan mengacu pada nilai gap negatif 

antara presepsi dan kenyataan melalui metode Servqual. 

2. Mengidentifikasi jenis layanan prioritas konsumen dengan menggunakan 

evaluasi model Kano. 

3. Melakukan integrasi Servqual dan model Kano untuk menentukan jenis 

atribut layanan yang menjadi preferensi / keluhan prioritas konsumen. 

4. Memberikan usulan perbaikan terhadap jenis layanan yang menjadi 

preferensi/keluhan prioritas konsumen. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai tingkat kualitas 

layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai 

referensi pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan. 

2. Memberi rujukan perbaikan pada atribut – atribut  yang dianggap kritis 

dan atribut- atribut yang memerlukan perbaikan kepada rumah sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5. Batasan Masalah 

 Penelitian dilakukan pada pengguna jasa layanan rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang yang kemudian disebut „konsumen‟. 

 Penelitian difokuskan pada kepuasan konsumen pada Instalasi rawat inap 

rumah sakit. 

 Penelitian tidak dilakukan di ICU, IGD dan Perinatologi dan ruang VVIP  

 Kuesioner diberikan pada orang-orang yang pernah atau sedang berada 

pada layanan Instalasi rawat inap rumah sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dinilai 

mampu memberikan penilaian terhadap kuesioner dengan baik. 

 Kuesioner diberikan pada pasien rawat inap yang sudah menginap minimal 

semalam. 

 Data responden yang bersifat kategorial (jenis kelamin dan usia) tidak 

berpengaruh pada jenis keluhan dan tidak dilakukan analisis lebih lanjut. 

 Analisa data Servqual hanya pada GAP 5. 

 

 

 

   

 


