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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu yang 

dilakukan oleh pihak manajenen untuk mempertahankan perusahaan agar terus 

berkembang dan berkelanjutan dalam memenuhi sebuah keinginan konsumen. 

Apabila perusahaan memberikan pelayanan yang baik atau sesuai dengan 

keinginan konsumen maka konsumen merasa puas. Jika perusahaan 

memberikan pelayanan yang buruk maka konsumen merasa tidak puas. 

Konsumen sendiri semakin kritis dalam mendapatkan kualitas 

pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pelayanan yang 

beorientasi pada konsumen merupakan salah satu faktor utama dalam 

menunjang keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Karena kualitas 

pelayanan tergantung dari penilaian konsumen, maka meningkatkan kepuasan 

konsumen sangat penting dalam kualitas pelayanan. Mengevaluasi kualitas 

pelayanan sangat penting dilakukan jika perusahaan ingin tetap eksis dimata 

konsumen, untuk mengevaluasi permasalahan ini menggunakan metode 

servqual. 

Penggunaan metode servqual dianggap cukup tepat untuk 

menganalisis tingkat kualitas pelayanan karena melibatkan lima dimensi 
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(Tjiptono dan Diana, 2003) mengemukakan bahwa ada lima dimensi pokok 

kualitas pelayanan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

konsumen yaitu bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Model servqual 

memang dirancang khusus untuk kualitas pelayanan sebagai fungsi 

kesenjangan antara persepsi manajemen dan ekspektasi konsumen.  

Sementara itu, kualitas pelayanan dari perusahaan yang diberikan 

konsumen merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal 

perusahaan. Persepsi perusahaan terhadap ekspektasi konsumen memiliki 

keputusan spesifikasi kualitas pelayanan yang harus diikuti perusahaan dan 

diimplementasikan dalam aktivitas kualitas pelayanan pada konsumen. 

Sebagai suatu komponen kualitas pelayanan yang berkaitan dengan proses dan 

teknis, konsumen mengalami proses produksi dan penyampaian kualitas 

pelayanan yang berkaitan dengan hasil. 

Kualitas pelayanan disebut baik, jika perusahaan memberikan 

kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan kualitas 

pelayanan disebut buruk, jika perusahaan memberikan kualitas pelayanan 

yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Dengan demikian, pencapaian 

kualitas pelayanan memerlukan keseimbangan antara kinerja yang diinginkan 

dengan kinerja yang diharapkan. Agar kualitas pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan keinginan perusahaan, maka ukuran kualitas pelayanan tidak 

muncul dari pihak perusahaan tetapi dari konsumen itu sendiri. 

Klinik Faralindo merupakan salah satu klinik pelayanan pengobatan 

alternatif bekam di Kota Malang. Dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada 
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konsumen, perusahaan meggunakan standar operasional prosedur dan edukasi 

tentang terapi bekam. Apabila ada kesenjangan antara pasien dengan terapis 

yang mengakibatkan kualitas pelayanan menurun, perusahaan perlu 

mengevaluasi tentang kualitas pelayanan yang diberikan. 

Kualitas pelayanan yang tidak sesuai dapat mengakitbatkan tingkat 

kepercayaan konsumen menurun. Bentuk evaluasi dari perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan akan mendapat kepercayaan dari konsumen. 

Sehingga kualitas pelayanan yang diberikan akan meningkat dan 

mempengaruhi kondisi psikis konsumen supaya lebih cepat dalam proses 

penyembuhan. Pada akhirnya, perusahaan dapat memahami dan menyediakan 

apa saja keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan salah satu 

faktor ukuran keberhasilan bagi setiap perusahaan. Citra kualitas pelayanan 

yang baik bukanlah dari sudut pandang perusahaan, melainkan berdasarkan 

sudut pandang konsumen. 

Tabel 1.1. Jumlah Konsumen Pengobatan Alternatif Bekam Klinik Faralindo 

Kota Malang 

Tahun Jumlah Konsumen 

2012 435 

2013 527 

2014 514 

2015 467 

2016               535 

 Sumber: Klinik Faralindo Kota Malang 

Dilihat dari tabel 1, data perkembangan jumlah konsumen 

pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo Kota Malang menunjukkan 

bahwa jumlah konsumen 435 pada tahun 2012, jumlah konsumen 527 pada 

tahun 2013, jumlah konsumen 514 pada tahun 2014, jumlah konsumen 467 

pada tahun 2015, jumlah konsumen 535 pada tahun 2016.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengambil 

penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Pengobatan Alternatif 

Bekam Klinik Faralindo Di Kota Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik suatu rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah kinerja pelayanan yang diterima konsumen pada pengobatan 

alternatif bekam Klinik Faralindo? 

2. Bagaimanakah kinerja pelayanan yang diharapkan konsumen pada 

pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo? 

3. Apakah konsumen puas pada kinerja pelayanan yang diterima dengan 

kinerja pelayanan yang diharapkan pada pengobatan alternatif bekam 

Klinik Faralindo? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai yang telah dijelaskan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini yaitu :   

a. Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diterima konsumen pada 

pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo. 

b. Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diharapkan konsumen pada 

pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo. 
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c.  Untuk mengetahui konsumen puas atau tidak puas pada kinerja 

pelayanan yang diterima dengan kinerja pelayanan yang diharapkan pada 

pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Klinik Faralindo 

Bagi Klinik Faralindo, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

yang diterima dengan kinerja pelayanan yang diharapkan oleh 

konsumen pengobatan alternatif bekam klinik Faralindo.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

kembali pengetahuan umum tentang kualitas pelayanan terhadap 

pengobatan alternatif atau klinik.  


