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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Rumah sakit merupakan organisasi yang memiliki peranan penting dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai organisasi pelayanan 

kesehatan, rumah sakit sangat memerlukan fungsi manajemen baik dari segi 

keuangan, sumber daya manusia, hingga kualitas pelayanan. Dengan menerapkan 

fungsi manajemen rumah sakit yang baik, rumah sakit dapat mencapai tujuan 

organisasinya secara efektif, efisien dan rasional. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Raqwan (2017) mengetahui bahwa penerapan manajemen rumah 

sakit diperlukan sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif, efisien dan rasional. Dari ungkapan tersebut juga dapat dikatakan bahwa 

aspek sumber daya manusia sangat penting bagi tercapainya tujuan organisasi. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Ratnamiasih (2012), 

menyebutkan bahwa dimensi personal (human factor) dianggap penting bagi 

pasien.  

Namun, dalam praktiknya masih banyak pengelolaan sumber daya manusia 

yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan banyaknya opini, 

kritik dan saran masyarakat yang masih mengeluhkan kualitas pelayanannya. 

Seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian Ratnamiasih (2012), menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pasien meliputi kecepatan waktu 

pelayanan, sikap dan perilaku karyawan (dokter dan karyawan lainnya), serta 

kejelasan informasi yang diberikan. Padahal sebagai organisasi jasa, memberikan 

pelayanan yang prima menjadi hal wajib yang harus ditanamkan dalam sebuah 

organisasi dan sumber daya manusia pada rumah sakit. 

Hal tersebut juga disadari oleh Rumah Sakit Semen Gresik terkait dengan 

pentingnya memberikan kualitas pelayanan. Sebagai rumah sakit yang berada di 

bawah naungan perusahaan BUMN terkemuka yakni PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk.  kualitas pelayanan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan 

daya saing perusahaan. Menurut Tjiptono (2005) kualitas pelayanan adalah sesuatu 
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yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana 

pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa 

(pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, 

kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara 

karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.  

Memberikan kualitas pelayanan yang baik selalu menjadi prioritas bagi 

perusahaan jasa agar dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Baik 

buruknya kualitas pelayanan tergantung bagaimana karyawan tersebut memberikan 

dan bagaimana pasien tersebut dapat menerima. Seperti pada Rumah Sakit Semen 

Gresik Bagian Instalasi Rawat Jalan, masih terdapat kesenjangan (gap) persepsi 

antara karyawan dan pasien atau pelanggan. Hal ini didukung dengan data seperti 

pada Tabel 1.1 (contoh rekapitulasi kritik saran). Hal ini dapat menyebabkan bahwa 

kenyamanan, kepuasan pelanggan akan menurun.    

Tabel 1.1  Contoh Rekapitulasi Kritik dan Saran Instalasi Rawat Jalan 2016 

Bulan Kritik dan Saran 

November 

2.1.4.4 Saya sebagai pasien poliklinik umum merasa kecewa 

karena pada saat berobat saya datang pkl.18.30 WIB setelah 

suster penjaga memanggil beberapa No. antrean saya 

mengetahui bahwa pasien yang datang setelah saya dipanggil 

terlebih dahulu lalu saya cek dengan cara lewat di depan meja 

suster penjaga ternyata benar pasien tsb. nomornya lebih besar 

dari pada saya, setelah saya tanya suster hanya jawab “iya 

sebentar lagi dipanggil” apakah memang seperti itu cara 

pelayanannya?  

 Desember 

1. Tadi saya antre ke dokter anak, saya sudah telepon sejak pagi 

jam 07.30, ternyata urutannya tidak sesuai urutan telepon 

tetapi sesuai kedatangan pasien. Namun ada pasien yang 

datang setelah saya namun didahulukan untuk konsultasi ke 

dokter anak.  

 

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan 

kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa (Kotler & Keller, 
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2012). Sebagai pihak yang membeli dan mengonsumsi jasa, pelanggan (dan buka 

penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas sebuah jasa. Ketergantungan penyedia 

jasa pada partisipasi pelanggan bisa menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan 

proses jasa secara efisien dan efektif karena kontribusi pelanggan hanya bisa 

dipengaruhi penyedia jasa sampai pada tingkat spesifik tertentu (Tjiptono, 2016). 

Peningkatan partisipasi pelanggan berpotensi meningkatkan tuntutan atau beban 

bagi perusahaan dalam mengelola proses manajemennya.   

Menurut Parasuraman, et al. (1998) menyatakan bahwa kualitas layanan 

merupakan konsep yang terdiri dari lima dimensi, yaitu tangible (bentuk nyata), 

reliability (ketepatan), responsiveness (keandalan), assurance (jaminan) dan 

emphaty (empati). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan perlu 

melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi 

pegawai melalui pelatihan. Menurut Mondy (2008), pelatihan merupakan 

serangkaian aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka 

pada saat ini. Hasilnya dapat di implementasikan untuk menunjang kinerja mereka 

dalam memberikan pelayanan yang prima.  

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan 

identifikasi kualitas pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan untuk mengetahui 

bagaimana penilaian kualitas pelayanan dari konsumen pengguna jasa Rumah sakit  

agar dapat memberikan perbaikan pelayanan baik dari fasilitas maupun staf atau 

karyawan pada Instalasi Rawat Jalan. Dengan mengetahui hasil identifikasi kualitas 

pelayanan tersebut maka perusahaan dapat  memperoleh informasi  yang berkaitan 

dengan gap antara layanan yang diberikan dibandingkan dengan keinginan 

konsumen. Sehingga peneliti dapat merancang pelatihan yang komprehensif untuk 

menunjang kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan paparan di bagian latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

masalah ini dapat dirumuskan yakni bagaimana  kesenjangan (gap) yang terjadi 

antara ekspektasi (harapan) dan persepsi (yang dirasakan) pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan Rumah Sakit Semen Gresik? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam 

penelitian yakni mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara ekspektasi dan persepsi 

pelanggan menggunakan metode service quality di Instalasi Rawat Jalan.  

Memberikan usulan perbaikan kepada Rumah Sakit Semen Gresik dan mengetahui 

secara rinci penyebab ketidakpuasan konsumen dengan menggunakan metode 

service quality. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

a. Dapat menjadi acuan perusahaan dalam mengevaluasi pelatihan melalui 

identifikasi kualitas pelayanan di bagian Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Semen Gresik. 

b. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada bagian Instalasi Rawat Jalan 

melalui kebutuhan pelatihan tenaga kerjanya. 

2. Manfaat Teoritis  

Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai identifikasi kualitas 

pelayanan pada perusahaan bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan  sumber daya manusia pada perusahaan jasa seperti rumah sakit. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan data yang akan 

digunakan dalam sebuah penelitian. batasan penelitian yang digunakan sebagai 

berikut:  

1. Data responden yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer yakni 

penyebaran kuesioner pada pasien atau pelanggan Rumah Sakit Semen 

Gresik, di mana responden yang dituju adalah pasien yang melakukan 

pemeriksaan pada pukul 07.00-14.00   

2. Objek penelitian dilakukan di Rumah Sakit Semen Gresik bagian Instalasi 

Rawat Jalan.  

1.6 Sistematika Penulisan  
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Pada sistematika penulisan ini, penulis akan menjelaskan secara ringkas 

untuk memahami lebih jelas tiap bab pada laporan ini dengan materi-materi yang 

tertera pada susunan skripsi yang akan disajikan dengan urutan sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan  

Membahas garis besar yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dasar penulis dalam 

melakukan penelitian ini yang diambil dari kutipan buku serta beberapa literatur 

review yang berkaitan dengan penelitian penulis.  

BAB 3 Metodologi Penelitian 

Membahas tentang uraian metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

flow-chart atau tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian instrumen 

yang digunakan dalam penelitian  

BAB 4 Hasil Dan Pembahasan 

Membahas tentang gambaran umum objek penelitian serta uraian pembahasan 

terhadap hasil penelitian. Pengolahan data hasil penelitian akan dilakukan dengan 

hasil uji instrumen, hasil penelitian yang meliputi karakteristik responden serta 

perhitungan menggunakan metode servqual, identifikasi job description serta 

training need assessment yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam 

penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis data dari hasil penelitian. 

Bab 5 Penutup 

Membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis data serta memberikan saran pada 

objek penelitian yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan 

serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.  


