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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kualitas merupakan faktor dasar yang dapat mempengaruhi pilihan 

konsumen untuk berbagai jenis  jasa yang berkembang saat ini dan telah 

menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan dan pertumbuhan 

suatu organisasi. Usaha penilaian dan peningkatan kualitas menjadi faktor 

terpenting dalam keberhasilan industri jasa pelayanan antar konsumen. 

Kualitas pelayanan yang baik adalah saat perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang memuaskan agar terpenuhinya permintaan dan harapan 

konsumen (Sugiarto,2003). 

Kualitas pelayanan menurut (Tjiptono, 2003) ditentukan oleh lima 

dimensi yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati. Bukti langsung (tangibles) yang meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Kehandalan (reliability) 

yaitu mengenai kemampuan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 

,tanggap serta memuaskan pasien yang mencerminkan kredibilitas dari 

perusahaan dan konsistensi perusahaan tersebut. Daya tanggap 

(responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu 

para konsumen atau pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Jaminan (assurance) mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para petugas atau staf, bebas dari bahaya atau 
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resiko. Empati (empaty)  meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen  

Kertajaya (2003) mengatakan pemberian fasilitas yang memadai 

akan membantu meningkatkan empati konsumen terhadap setiap kondisi 

yang tercipta pada saat konsumen melakukan pembelian. Sehingga secara 

psikologis konsumen akan memberikan suatu pernyataan bahwa mereka 

puas dalam melakukan pembelian. Fasilitas merupakan sarana penunjang 

yang digunakan perusahaan dalam usaha meningkatkan kepuasan 

konsumen. Semakin baik fasilitas yang diberikan kepada konsumen, maka 

akan semakin meningkat kepuasan konsumen.  

Kebutuhan masyarakat semakin terus berkembang, seperti 

kebutuhan dalam pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan 

kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang segala aktifitas. 

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, 

sehingga meningkat pula taraf hidup masyarakat. Hal ini tentunya sangat 

berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang semakin kritis dalam 

menilai baik buruknya akan kualitas pelayanan kesehatan, masyarakat 

sebagai konsumen semakin jeli menilai kualitas pelayanan yang disediakan 

oleh institusi pelayanan kesehatan terutama rumah sakit.  

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan jasa yang menyediakan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam era modern seperti saat ini, 

rumah sakit sebagai penyedia jasa untuk digunakan oleh para konsumen, 

hendaknya harus mempunyai kualitas pelayanan yang baik agar sesuai  
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dengan harapan dan kepuasan pasien, mengingat akan semakin ketatnya 

persaingan bisnis, serta semakin kritisnya pola pikir masyarakat terhadap 

mutu  pelayanan. 

Dengan semakin tingginya pesaingan dan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kesehatan mendorong perusahaan yang bergerak di 

industri jasa pelayanan kesehatan untuk memberikan yang terbaik guna 

mendapatkan hati masyarakat dan kepuasan mereka. Untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harus dapat memuaskan pelanggan lama dan 

menciptakan pelanggan baru. 

Rumah Sakit Umum Daerah Darsono adalah sebuah rumah sakit 

yang berada di kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani 

No. 51. Secara keseluruhan pelayanan jasa pada RSUD Darsono dapat 

dikatakan masih belum efektif dan masih belum mendukung dengan 

pelayanan yang diberikan kepada pasien maupun calon pasien, sehingga ada 

beberapa pasien maupun calon pasien yang memilih alternatif berobat ke 

rumah sakit lain ke luar daerah seperti RSUD Sogaten Kab. Madiun 

mengingat kurang bagusnya pelayanan RSUD Darsono.  

RSUD Sogaten dijadikan sebagai acuan perbaikan karena 

berdasarkan sumber yang diperoleh dari google review, RSUD Darsono 

mempunyai nilai 3,6/5 kepuasan pelayanan, sedangkan RSUD Sogaten 

memperoleh 4,4/5 kepuasan dari ulasan konsumen. RSUD Sogaten lebih 

unggul dari segi pelayanan, dan berdasarkan sumber yang diperoleh dari 

pihak rumah sakit, beberapa pasien RSUD Darsono dirujuk ke RSUD 
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Sogaten karena mempunyai  fasilitas yang  lebih lengkap, walaupun belum 

lama didirikan sama halnya dengan RSUD Darsono Kab. Pacitan, RSUD 

Sogaten Madiun merupakan sebuah RSUD yang memiliki type C.  

Berikut ini adalah daftar rangkuman keluhan-keluhan dari pasien 

sebagai konsumen rumah sakit yang diperoleh secara lisan, Google Review 

dan kuisioner. 

Tabel 1.1 Daftar Keluhan Pasien RSUD Darsono 

No. Jenis Keluhan 

1 Dokter datang tidak tepat waktu 

2 Terkadang tidak mendahulukan kepentingan pasien  

3 Antrean terlalu panjang dan lama 

4 Pelayanan administrasi kurang ramah 

5 Tempat parkir terlampau jauh dan kurang luas 

6 Kurangnya tempat duduk diruang tunggu 

7 Ruangan kurang bersih dan nyaman 

8 Gedung rumah sakitnya kecil sehingga terlihat padat dan 

berdesakan. 

9 Dokter tidak maksimal dalam melayani dan mengobati  pasien 

dengan penyakit tertentu karena fasilitas dan peralatannya 

kurang lengkap. 

10 Toilet kurang bersih dan terkadang menimbulkan aroma tidak 

sedap 

11 Kurang rapi serta kurang sedap dipandang karena keluarga 

penunggu pasien tidur di  emperan kamar 

12 Ada beberapa perawat yang kurang ramah dan terkesan kurang 

sabar dalam melayani pasien 

Sumber : Google Review dan kuisioner terbuka 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

keluhan dari pasien RSUD Darsono Kab. Pacitan yang merasa bahwa 

permasalahan tersebut harus dibenahi. Fenomena persaingan dalam 

pemberian jasa di rumah sakit beberapa tahun terakhir sangat ketat, 
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perusahaan jasa khususnya rumah sakit berlomba-lomba melakukan 

berbagai cara untuk menghasilkan produk yang berupa layanan jasa untuk 

memberikan kepuasan konsumen  

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pasien RSUD Darsono Kab. 

Pacitan maka rumah sakit harus mampu menampilkan dan memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Serta perlu adanya 

perbaikan pada beberapa hal yang menyangkut mengenai lima dimensi 

kualitas tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada RSUD 

tersebut. Dengan pengalaman yang di terima pasien akan kualitas pelayanan 

yang prima maka akan berdampak terhadap kepuasan pasien ke rumah sakit 

tersebut.  

Berdasarkan fenomena kurang baiknya kualitas jasa pelayanan yang 

dimiliki RSUD Darsono Kab. Pacitan yang telah di kemukakan dalam latar 

belakang di atas, maka harus ada perbaikan untuk memenuhi apa yang 

diharapkan konsumen terhadap pihak rumah sakit sebagai perusahaan 

penyedia layanan jasa kesehatan.  

Quality Function Deployment (QFD) memungkinkan organisasi 

untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan 

inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga 

tercapai efektivitas maksimum, terdapat       beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh dari Quality Function Deployment  (QFD) yaitu fokus pada 

pelanggan, efisiensi waktu, orientasi pada kerjasama tim, dan orientasi pada 

dokumentasi (Tjiptono, 2003).  
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Quality Function Deployment (QFD) merupakan metode perbaikan 

yang terfokus pada suara konsumen. Dengan Quality Function Deployment 

(QFD) rumah sakit dapat mengetahui kekurangan apa yang ada dalam 

melayani konsumen pengguna jasa. Dengan demikian peneliti mengambil 

judul “Analisis Perbaikan Kualitas Jasa pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Darsono Kab. Pacitan” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas jasa yang diinginkan oleh pasien RSUD Darsono? 

2. Apa saja kualitas jasa yang perlu diperbaiki oleh pihak RSUD Darsono? 

3. Bagaimana cara perusahaan memperbaiki kualitas jasa?  

C. Batasan Penelitian 

Agar penulisan dalam penelitian ini jelas dan tidak keluar dari pokok 

bahasan penelitian, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan 

mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai dalam penelitian. Penelitian 

ini dibatasi pada kualitas pelayanan kesehatan pada pasien rawat jalan yang 

dilakukan pada RSUD Darsono Pacitan dan RSUD Sogaten Madiun 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui kualitas jasa yang diinginkan oleh pasien rawat jalan 

pada RSUD Darsono 

2. Untuk mengetahui kualitas jasa yang perlu diperbaiki oleh pihak rumah 

sakit 
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3. Untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan memperbaiki kualitas 

jasa 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak rumah sakit 

sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang 

diberikan kepada konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadkan referensi dan acuan 

sehingga dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 

akan mengkaji permasalahan analisis kualitas jasa pada rumah sakit. 
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