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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepuasan pasien adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja produk atau hasil yang pasien rasakan dengan 

harapannya. Dengan konsumen merasa puas terhadap suatu penggunaan 

jangka panjang, sebab rasa puas konsumen akan mempengaruhi tindakan 

yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dimana selanjutnya mereka 

tidak akan mudah berpindah jasa karena stimulasi pemasaran. Era 

Globalisasi telah menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru 

bagi rumah sakit yang beroperasi di Indonesia. Di satu sisi era globalisasi 

memperluas pasar baik produk atau jasa dari rumah sakit di Indonesia dan 

di sisi lain keadaan tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat 

baik antar rumah sakit domestik maupun dengan rumah sakit asing 

(Tjiptono, 2002). 

Ada penelitian sebelumnya di RS Bethesda Yogyakarta tahun 2014 

mendapatkan enam surat saran dari konsumen yang mengeluhkan tentang 

pelayanan terhadap pasien tanggungan BPJS tersebut, dan juga dari 

kantor BPJS Kesehatan cabang Utama Yogyakarta yang menyebutkan 

complain terhadap RS tersebut (Sumber : daftar keluhan pelayanan di RS 

BPJS Kesehatan Yogyakarta 2014). Keluhan pasien yang masuk antara 

lain tentang prosedur yang masih berbelit, ruang tunggu yang dirasa 
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kurang nyaman, jam buka pelayanan yang kurang tepat, sikap petugas 

yang kurang ramah, informasi yang tidak jelas, dan waktu tunggu yang 

masih lama. Dari keluhan-keluhan di atas dapat digolongkan dalam 

aspek-aspek kualitas pelayanan tentang bukti fisik, keandalan, keyakinan, 

responsive dan empati.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya 

untuk menarik satu pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan 

dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan lama. Hukum Pareto 

juga menyatakan bahwa 20 % pelanggan loyal dapat menghasilkan 80% 

laba perusahaan (Setiawan S, 2011). Hasan (2008) juga mengatakan 

diperlukan enam kali lipat biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

pelanggan baru dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama. 

Oleh karena itu perlu diteliti tentang pengaruh pelayanan kesehatan 

Rumah Sakit Sultan Agung Semarang terhadap kepuasan pasien rawat 

inap kelas III di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai kepuasan 

pasien tetapi bukan pada kualitas pelayanan tetapi pada apoteker. 

Upaya kesehatan ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, 

pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan 

kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat karena terwujudnya keadaan sehat 

merupakan kehendak semua pihak. Untuk mewujudkan keadaan sehat 

tersebut banyak hal perlu dilakukan, salah satu upaya yang dinilai 
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mempunyai peranan yang cukup penting yakni pelayanan kesehatan 

(Solikhah, 2008). 

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan 

tekhnologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus mampu 

meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas. Rendahnya suatu mutu 

pelayanan rumah sakit akan berpengaruh pada ketidakpuasan pasien 

terhadap kualitas pelayanan yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

yang diberikan rumah sakit (Pohan, 2012). 

Layanan kesehatan yang berkualitas yakni layanan kesehatan yang 

selalu berupaya memenuhi harapan pasien sehingga pasien akan selalu 

merasa berhutang budi serta sangat berterimakasih. Pemberi layanan 

kesehatan harus memahami status kesehatan dan kebutuhan layanan 

kesehatan masyarakat yang dilayaninya dan mendidik masyarakat tentang 

layanan kesehatan dasar dan melibatkan masyarakat dalam menentukan 

bagaimana cara yang paling efektif (Pohan, 2012). 

Pemberian pelayanan kepada pasien akan berjalan dengan baik 

apabila dilakukan oleh petugas dengan sikap yang ramah, sopan tertib dan 

penuh rasa tangung jawab (Depkes, 1997). Rumah sakit sebagai penyedia 

pelayanan dituntut agar selalu meningkatkan kualitas pelayanannya tanpa 

membedakan latar belakang sosial dan penanggung biaya pasien karena 

pasien yang bertindak sebagai konsumen yang menggunakan pelayanan 
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tersebut ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas sehingga 

menciptakan kepuasan bagi pasien (Sabarguna, 2008). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan.Adakah pengaruh kualitas pelayanan rawat 

inap kelas IIIterhadap tingkat kepuasan pasien di RSI Sultan Agung 

Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan rawat inapkelas III 

terhadap tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 

1.3.2. Tujuan khusus 

1.3.2.1. Mengetahui gambaran karakteristik responden (umur, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal) pasien 

Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang. 

1.3.2.2. Mengetahui kualitas pelayanan rawat inapkelas III pada 

pasien poliklinik rawat inap di RSI Sultan Agung 

Semarang. 
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1.3.2.3. Mengetahui tingkat kepuasan pasien Rawat Inap kelas III 

pada pelayanan rawat inapkelas III di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang. 

1.3.2.4. Mengetahui pengaruh faktor-faktor pada kualitas pelayanan 

yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat praktis 

Memberikan bahan masukan guna pengambilan kebijakan 

terhadap masalah pelayanan rawat inapkelas III di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang. 

 

1.4.2. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, yaitu sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya mengenai kepuasan layanan rawat inap kelas III. 

 

 

 

 

 

 

 


