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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit adalah institusi palayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PermenkesRI, 2017). Semua rumah 

sakit seharusnya memiliki kebijakan yang memfokuskan pada kepuasan pasien, 

dan dievaluasi secara bertahap, yang pertama untuk menjalankan kewajiban yang 

dibuat, kedua untuk mengembangkan pada pelayanan yang lebih baik, dan 

terakhir untuk mendapatkan pengakuan serta akreditasi (Abera et al, 2017). 

Pelayanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut 

akan dipersepsikan oleh konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau 

jasa, sehingga menuntut sebuah lembaga penyedia jasa atau layanan untuk selalu 

memanjakan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik (Assauri, 2008). 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, 

maka fungsi pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. 

Kemampuan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien dapat diukur dari 

kepuasan pasien (Bata, 2013).  

Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan sarana 

penunjang pendidikan dan merupakan salah satu profit center dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Salah satu fasilitas yang ada di RS UMM adalah 

laboratorium yang beroperasi 24 jam nonstop dan dilengkapi dengan peralatan 

laboratorium yang canggih. Rata-rata perbulan pasien rawat jalan rumah sakit 
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Universitas Muhammadiyah Malang dari Januari hingga Oktober 2017 adalah 586 

pasien. (Laboratorium RS UMM, 2017) 

Keberadaan laboratorium klinik sangat diperlukan untuk membantu 

menegakkan suatu diagnosis. Kepuasan pelayanan yang akan menarik pasien 

laboratorium rawat jalan atau pelanggan datang dapat dilihat kemudahan dari 

segala bentuk pelayanan, kenyamanan, dan kepecayaan laboratorium klinik itu 

sendiri (Mardiana, Budiadi dan Kristanto, 2011). 

Berbagai kegiatan dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan yang 

mencerminkan kualitas rumah sakit merupakan determinan utama dari kepuasan 

pasien. Pasien akan memberikan penilaian terhadap berbagai kegiatan pelayanan 

kesehatan yang diterimanya maupun sarana dan prasarana yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penilaian mereka terhadap kondisi rumah 

sakit merupakan gambaran kualitas rumah sakit seutuhnya berdasarkan 

pengalaman subjektif individu pasien. Hasil penilaian ini cenderung merupakan 

faktor penentu terjadinya tingkat kepuasan pasien. Penilaian pasien terhadap mutu 

rumah sakit bersumber dari pengalaman pasien. Aspek pengalaman pasien rumah 

sakit, dapat diartikan sebagai suatu perlakuan atau tindakan pihak rumah sakit 

yang sedang atau pernah dijalani, dirasakan, dan ditanggung oleh seseorang yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan rumah sakit (Utama,2010). 

Kepuasan seseorang terhadap suatu obyek bervariasi mulai dari tingkat sangat 

puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan sangat tidak puas. Pelayanan yang sama 

untuk kasus yang sama bisa terjadi tingkat kepuasan yang dirasakan pasien akan 

berbeda-beda. Hal ini tergantung dari latar belakang pasien itu sendiri, 
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karakteristik individu yang sudah ada sebelum timbulnya penyakit yang disebut 

dengan predisposing factor (Anderson dan Joanna, 2009). 

Penilaian konsumen pada kualitas pelayanan rumah sakit, salah satunya 

laboratorium merupakan hal yang penting sebagai acuan dalam pembenahan 

pelayanan sehingga terciptanya suatu kepuasan pelanggan dan menciptakan suatu 

loyalitas dari konsumen. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dan 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan 

dipersepsikan oleh konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa 

(Tjiptono dan Chandra, 2015). 

Telah dilakukan penelitian di Ethiopia oleh Abera et al (2017) mengenai 

kepuasan pasien pada pelayanan laboratorium klinik di rumah sakit spesialis Tikur 

Anbessa didapatkan nilai P<0,05. Mindaye dan Taye (2012) melakukan penelitian 

pada kepuasan pasien di rumah sakit umum Addis Ababa, Ethiopia terhadap 

pelayanan laboratorium dan mendapatkan nilai P<0,05. Penelitian oleh Bogale, 

Kassa dan Ali (2015) mengenai persepsi dan kepuasan pasien pada kualitas 

pelayanan laboratorium malaria di Ethiopia didapatkan nilai P<0,05. Keempat 

penelitian tersebut membuktikan, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pelayanan laboratorium dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui 

adanya pengaruh pelayanan pada tingkat kepuasan pasien rawat jalan 

laboratorium rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat 

jalan laboratorium RS UMM? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui adanya pengaruh pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan pasien rawat jalan laboratorium RS UMM 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui faktor pelayanan yang memiliki pengaruh 

terbesar terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan laboratorium 

RS UMM 

2. Untuk mengetahui faktor pelayanan yang memiliki pengaruh terkecil 

terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan laboratorium RS UMM 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akedemik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

kepuasan pasien. 

1.4.2 Manfaat Klinis  

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan kualitas pelayanan 

laboratorium rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai 

kualitas pelayanan laboratorium Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 


