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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Pelayanan Kesehatan

Menurut Gronross, mendefinisikan pelayanan sebagai suatu aktivitas 

atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen (pengguna jasa) 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 

layanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen. 

Sedangkan menurut Ivancevich et al, pelayanan adalah produk-produk yang 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia 

dan menggunakan peralatan  (Nasyah, Darwis dan Hasmin, 2017). 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan (Haryanto dan Suryanto, 2012).  

Kualitas pelayanan dalam perusahaan jasa merupakan hal yang sangat 

penting dari sudut pandang pelanggan. Pelanggan tidak hanya menilai dari 

hasil jasa tetapi juga dari proses penyampaian jasa tersebut. Menurut 

Parasuraman et al (1985) bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat layananan yang diterima (perceived 

service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). 

Perusahaan untuk dapat bersaing, bertahan hidup, dan berkembang, maka 
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perusahaan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan berkualitas yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan  (Noerchoidah, 2017). 

Kualitas Pelayanan (Service Quality) adalah seberapa jauh perbedaan 

antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka 

terima. Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan (Mustaqim, 2017). Kualitas pelayanan adalah hal yang 

penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan dipersepsikan oleh 

konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa. Persaingan 

yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa 

atau layanan untuk selalu memanjakan konsumen dengan memberikan 

pelayanan terbaik (Assauri, 2008). 

Setiap orang akan menilai pelayanan kesehatan berdasarkan standart 

dan atau karakteristik/kriteria yang berbeda-beda, sebagai suatu pelayanan 

kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakannya dan 

diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap 

dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya 

atau meluasnya penyakit (Pohan,2006). 

2. 2 Tingkat Kepuasan 

Kepuasan pelanggan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas 

kesehatan dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan. Kepuasan 

pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang 

akan mempengaruhi profitabilitas. Sikap karyawan terhadap pelanggan juga 

akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan 
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dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutannya akan mutu 

pelayanan yang diberikan (Sari dan Wulandari, 2014). 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan yang dapat mencerminkan 

penyedia pelayanan berhasil memenuhi keinginan, harapan dan keperluan 

pelanggan (Tadele et al, 2014). Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila ia 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Ada beberapa faktor 

yang dapat dipertimbangkan oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan, 

yaitu: ketepatan waktu, dapat dipercaya, kemampuan teknis, diharapkan, 

berkualitas dan harga yang sepadan (Faika dan Sianipar 2017). 

Kepuasan adalah keluaran (outcame) dari pelayanan kesehatan, dengan 

demikian, kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan 

mutu layanan kesehatan (Imbalo,2007). Kepuasan pasien mengacu pada 

keadaan psikologis pasien yang melibatkan perasaan atau sikap positif atau 

negatif terhadap pengalaman mereka dan beberapa aspek spesifik dalam 

perjumpaan layanan. Pelanggan selalu selektif sehingga mereka 

membandingkan harapan mereka tentang layanan atau produk tertentu dan 

keuntungan yang mereka dapatkan dari layanan kesehatan (Neupane dan 

Devkota, 2017). 

Kepuasan didefinisikan sebagai perasaan emosi oleh konsumen 

mengenai pengalaman menggunakan jasa. Kepuasan pasien adalah sejauh 

mana pasien merasa bahwa kebutuhan dan harapan pasien terpenuhi dengan 

pelayanan yang diberikan. Kepuasan memiliki kepentingan sebagai 

langkah-langkah tindakan kesehatan klinis dan merupakan sarana utama 

untuk mengukur efektivitas dari pelayanan kesehatan (Bogale et al, 2015). 
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Kepuasan seseorang terhadap suatu obyek bervariasi mulai dari tingkat 

sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan sangat tidak puas. Sukar 

untuk mengukur tingkat kepuasan pasien, karena menyangkut perilaku yang 

sifatnya sangat subyektif. 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, karakteristik individu yang 

sudah ada sebelum timbulnya penyakit yang disebut dengan predisposing 

factor. Faktor-faktor tersebut antara lain  pangkat, tingkat ekonomi, 

kedudukan sosial, pendidikan, latar belakang sosial budaya, sifat umum 

kesukuan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian seseorang (Anderson 

dan Joanna, 2009). 

Penelitian sebelumnya mengenai kepuasan terhadap pelayanan 

laboratorium rumah sakit juga telah dilakukan pada beberapa rumah sakit, 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Abera et al (2017) bahwa 

kebanyakan dari pasien merasa puas dengan pelayanan laboratorium klinis 

dari rumah sakit spesialis Tikur Anbessa, Addis Ababa, nilsi P<0,05 

(signifikan). Kepuasan tertinggi pada faktor kebersihan fasilitas (82%), 

kerahasiaan data pasien (83,2%), dan harga dari laboratorium klinik (86,5%), 

sedangkan untuk ketidakpuasan tertinggi adalah lokasi dari laboratorium 

(56%), kesediaan dan akses dari kamar mandi (58,4%), dan kebersihan dan 

kenyamanan kamar mandi (63,8%). 

Bogale, Kassa dan Ali (2015) bahwa pasien yang merasa puas lebih 

dari setengah (52,6%) terhadap kualitas dari pelayanan diagnosis 

laboratorium malaria di Negara bagian Amhara, nilai P<0,05 (signifikan). 
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Kepuasan tertinggi adalah kebanyakan dari pasien merasa didiagnosis 

dengan baik (89,3%) dan mulai dari pengambilan darah hingga 

pendiagnosisan malaria hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit 

(62,5%). 

Mindaye dan Taye (2012) telah melakukan penelitian mengenai 

kepuasan pasien pada pelayanan laboratorium di klinik terapi antiretroviral 

rumah sakit umum, Addis Ababa dan mendapatkan nilai P<0,05 (signifikan) 

secara keseluruhan puas terhadap pelayanan laboratorium. Kepuasan 

tertinggi pada kepercayaan penyedia layanan (98,3%) dan kemampuan 

petugas untuk mengambil darah dan menjawab pertanyaan (96,3%) 

Teklemariam et al (2013) mendapatkan hasil yang signifikan, nilai 

P<0,05 dari penelitian pasien dan kepuasan klinis terhadap pelayanan 

laboratorium pada rumah sakit pemerintah di Ethiopia. Kepuasan tertinggi 

pada adanya petugas laboratorium pada jam kerja, dan terendah kebersihan 

kamar mandi. 

Pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan dari pengukuran layanan kesehatan, karena kepuasan 

menjadi dimensi yang penting dalam layanan kesehatan. Survei kepuasan 

perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Kemauan/keingin pasien dan/atau masyarakat dapat diketahui melalui surve 

kepuasan pasien. Pengalaman membuktikan, bahwa transformasi ekonomi 

pasti akan mengubah keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pengukuran kepuasan pasien terhadap 
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pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara berkala dan akurat. (Imbalo, 

2007) 

2.4  Rumah Sakit 

2.4.1  Pengertian Rumah Sakit 

 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat 

darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis 

segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di 

Rumah Sakit (Depkes RI,2014). 

 Menurut WHO (2017) Rumah sakit adalah institusi perawatan kesehatan 

yang memiliki staf medis dan profesional terorganisir lainnya, dan fasilitas 

rawat inap, memberikan layanan 24 jam perhari, 7 hari seminggu. Rumah 

sakit menawarkan berbagai perawatan akut, penyembuhan dan perawatan 

akut yang menggunakan layanan diasnotik dan kuratif. Rumah sakit perlu 

diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bekerja sama dengan layanan 

kesehatan dan perawatan sosial lainnya dan berkonstribusi terhadap 

penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas) dan layanan kesehatan 

masyarakat, untuk berkonstribusi secara substansial terhadap Universal 

Health Coverage (UHC). 
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2.4.2  Tipe Rumah Sakit 

 Penetapan klasifikasi Rumah Sakit Umum menurut UU no.49 tahun 

2009 berdasarkan : 

a. Pelayanan; 

b. Sumber daya manusia; 

c. Peralatan; dan 

d. Bangunan dan prasarana 

 Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi : 

a. Rumah Sakit Umum Kelas A 

b. Rumah Sakit Umum Kelas B 

c. Rumah Sakit Umum Kelas C 

d. Rumah Sakit Umum Kelas D 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit Umum UU no.49 tahun 2009 

paling sedikit meliputi: 

a. Pelayanan medik spesialis penunjang; 

Meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi 

anatomi, dan rehabilitasi medik. 

b. Pelayanan medik spesialis lain; 

Meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, 

jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, 

orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik 

c. Pelayanan medik subspesialis; dan 

Meliputi pelayanan subspesialis dibidang spesialisasi bedah, 

penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, mata, telinga 
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hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan 

kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah 

plastik, dan gigi mulut 

d. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut. 

Meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi atau endodonsi, 

periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut. 

2.4.3 Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

 
(hospital.umm.ac.id,2018) 

Gambar 2.1 Rumah Sakit Univeritas Muhammadiyah Malang 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang mulai 

dibangun pada tahun 2009. Proses pembangunannya dilaksanakan 

setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah 

Kabupaten Malang melalui unit pelayanan terpadu perizinan Nomor : 

180/05989/IMB/421.302/2009. Pada bulan Oktober 2012 RS UMM 

mendapatkan izin Mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang dengan Nomor : 503.1/83/421.103/2012. Kemudian 

pada tanggal 20 Juni 2013 RS Universitas Muhammadiyah Malang 

mendapatkan Ijin Operasional Rumah Sakit Sementara dengan Nomor : 
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180/0006/IORS/421.302/2013. Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah  Malang merupakan Rumah Sakit tipe C 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C 

paling sedikit menurut UU no.49 tahun 2009  meliputi:  

i. Pelayanan medik;  

Paling sedikit terdiri atas:  

a. Pelayanan gawat darurat; 

Pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) 

jam sehari secara terus menerus. 

b. Pelayanan medik umum, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi 

mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. 

c. Pelayanan medik spesialis dasar; 

Meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obstetri 

dan ginekologi. 

d. Pelayanan medik spesialis penunjang, meliputi pelayanan anestesiologi, 

radiologi, dan patologi klinik. 

e. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, paling sedikit berjumlah 1 

(satu) pelayanan.  

ii. Pelayanan kefarmasian; 

Meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 

medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

iii. Pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

Meliputi asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta 

asuhan kebidanan. 
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iv. Pelayanan penunjang klinik; 

Meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua 

golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam 

medik. 

v. Pelayanan penunjang non klinik; dan 

Meliputi pelayanan laundry atau linen, jasa boga atau dapur, 

teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, 

ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, 

sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 

pengelolaan air bersih.`  

vi. Pelayanan rawat inap. 

Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai 

berikut:  

a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta; 

b. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari 

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah 

Sakit milik swasta 

Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang diresmikan pada 

tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik 

Indonesia yang ke 68. Rumah sakit ini merupakan sarana penunjang 

pendidikan dan merupakan salah satu profit center dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Lokasi rumah sakit tidak jauh dari Kampus 3 

Universitas Muhammadiyah Malang yaitu tepatnya di sebelah timur 



15 
 

terminal LandungSari dan Wulandari. Berdiri diatas tanah seluas 9 hektare 

dan memiliki bangunan utama setinggi 6 lantai dan beberapa bangunan 

gedung penunjang setinggi 5 lantai dan gedung rawat inap setinggi 3 lantai. 

Bentuk bangunan yang megah dan mewah dengan ciri khas arsitektur 

tiongkok, menjadikan RS Universitas Muhammadiyah Malang ini mudah 

dikenali. 

Ada beberapa layanan yang ada di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang, antara lain: 

1. Instalasi Rawat Inap 

2. Instalasi Rawat Jalan 

3. Instalasi Gawat Darurat 

4. Instalasi Farmasi 

5. Radiologi 

6. Laboratorium 

7. Ruang Anak 

8. Kamar Bersalin 

9. Kamar Bedah 

10. One Day Care Operasi Hemmorhoid 

Instalasi rawat jalan memiliki beberapa poliklinik, antara lain: 

1. Poliklinik Umum 

2. Poliklinik Mata 

3. Poliklinik Gigi 

4. PoliklinikTHT 

5. Poliklinik Anak 
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6. Poliklinik Bedah Tulang 

7. Poliklinik Bedah Umum 

8. Poliklinik Jantung 

9. Poliklinik Kulit dan Kelamin 

10. Poliklinik Saraf 

11. Poliklinik Obgyn 

12. Poliklinik Penyakit Dalam 

13. Poliklinik Fisioterapi 

2.1 Total jumlah pasien rawat jalan laboratorium Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang Januari-Oktober 2017 

Tabel 2.1 Jumlah pasien rawat jalan laboratorium  

 

(Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang,2017) 

 

Bulan Jumlah(pasien) 

Januari 588 

Februari 550 

Maret  704 

   April 552 

   Mei  666 

Juni 360 

Juli 446 

Agustus 631 

September 649 

Oktober  729 
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2. 5 Laboratorium 

Laboratorium klinik adalah bagian dari tim lembaga kesehatan yang 

mengahsilakn informasi penting utnuk preawatan pasien. Pelayanan 

laboratorium diberikan kepada semua institusi kesehatan. Masalah yang 

berkaitan dengan laboratorium klinis yang fatal terutama pada tingkat 

perifer karena kurangnya properti (kursi) diruang tunggu, kurangnya 

pelatihan jangka pendek dan jangka panjang ntuk satf laboratorium, 

kekurangan air, listrik dan peralatan yang kurang lengkap. Tidak adanya 

pemeliharaan alat dan suku cadang, dan kurangnya pengawasan. 

(Teklemariam et al, 2013) 

2.5.1     Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

 
(hospital.umm.ac.id,2018) 

Gambar 2.2 Laboratorium Rumah Sakit Univeritas Muhammadiyah Malang 

Laboratorium Rumah Sakit Muhammadiyah Malang beroperasi selama 

24 jam nonstop dan dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang canggih 

dan sudah dilengkapi peralatan pneumic tube system yang bisa 

mempermudah pengiriman sampel darah dari ruang perawatan pasien ke 

laboratorium. 

Laboratorium Rumah Sakit Muhammadiyah Malang juga melayani 

medical check up yang sangat sesuai dengan kebutuhan pasien. medical 
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check up sangat penting dilakukan untuk mendeteksi penyakit secara dini 

dan untuk memonitor kesehatan pasien secara berkala.  

Pemeriksaan laboratorium , antara lain: 

1. Darah lengkap ( termasuk golongan darah dan rhesus) 

2. Gula darah (puasa, 2 jam PP, HBA1c) 

3. Fungsi hati (SGOT, SGPT) 

4. Fungsi ginjal (Ureum, kreatini, asam urat) 

5. Total lemak (Kolesterol, trigliserida, LDL, HDL) 

6. Urine lengkap 

7. Serologi (HbsAg, HbsAb, PSA, VDRL, TPHA, anti HCV) 

8. TORCH 

 


