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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Menurut (Kotler, 2012), kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun 

yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian 

pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang 

harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata 

mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 

harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya 

jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan buruk (Tjiptono, 2007). 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara 

sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara 
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dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun 

masyarakat (Azwar, 2010). Jadi kualitas pelayan kesehatan adalah tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri 

setiap pasien yang berpendapat bahwa semakin puas rasa kesempurnaan 

maka makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. 

Secara sederhana ada tiga persyaratan pokok yang harus dimiliki 

untuk disebut pelayanan kesehatan yang baik (Muninjaya, 2011), yaitu : 

a. Sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan. Suatu pelayanan 

kesehatan yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa 

pelayanan. 

b. Dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. Pengertian terjangkau 

disini adalah tidak hanya dari sudut jarak atau lokasi tetapi juga dari 

sudut pembiayaan.  

c. Sesuai dengan prinsip ilmu dan tekhnologi kedokteran. Dengan kata lain 

suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang 

terjamin mutunya. 

Agar masyarakat menghargai pelayanan rumah sakit, maka rumah 

sakit perlu memelihara citra yang baik (Muninjaya, 2011), sebagai berikut : 

a. Kebersihan gedung serta jamban rumah sakit. 

b. Senyum dan sikap ramah dari setiap petugas rumah sakit. 

c. Pemberian pelayanan dengan mutu yang sebaik-baiknya.  

d. Kerjasama yang baik dengan pamong setempat dan petugas sektor lain. 
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e. Selalu menepati janji pelayanan yang telah disepakati bersama. 

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

perlu diupayakan penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi 

dengan sebaik-baiknya. Penerapannya bukan saja yang dapat memuaskan 

para pelaksana pelayanan, tetapi yang terpenting adalah yang memuaskan 

pasien (Nurmawati, 2010). 

Kualitas pelayanan dirangkumkan menjadi lima dimensi pokok yang 

terdiri dari reliability, assurance, tangible, emphaty serta responsiveness. 

(Tjiptono, 2006) penjelasan kelima dimensi untuk menilai kualitas 

pelayanan tersebut adalah : 

a. Keandalan (reliability) yakni kemampuan  memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi 

yang tinggi.  

b. Assurance (jaminan) adanya kepastian yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada pelayanan 

perusahaan. Assurance (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari 

bahaya, risiko dan keragu-raguan. Assurance (jaminan)  memiliki 

beberapa komponen antara lain: 
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1) Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerus 

memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat dengan 

mudah mengerti di samping itu perusahaan hendaknya dapat secara 

cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan dan komplain yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

2) Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan 

yang diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran. 

Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

3) Security (keamanan), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang 

diberikan memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maksimal. 

4) Competence (kompetensi) yaitu keterampilan yang dimiliki dan 

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

dapat dilaksanakan dengan optimal. 

5) Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan  adanya suatu nilai moral 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 

6) Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerus 

memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat dengan 

mudah mengerti di samping itu perusahaan hendaknya dapat secara 
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cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan dan komplain yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

7) Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan 

yang diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran. 

Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

8) Security (keamanan), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang 

diberikan memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maksimal. 

9) Competence (kompetensi) yaitu keterampilan yang dimiliki dan 

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

dapat dilaksanakan dengan optimal. 

10) Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 

c. Tangibles (bukti langsung) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

d. Emphaty (empati),  yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 
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berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Empati meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

e. Responsiveness (daya tanggap) yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Daya 

tanggap (responsiveness), (Tjiptono, 2006) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Membiarkan pelanggan menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

Jadi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih bermutu dan terjangkau 

oleh masyarakat, maka perlu dilaksanakan berbagai upaya. Upaya inilah yang 

harus dilakukan secara sistematik, konsisten dan terus menerus. 

2. Kepuasan Pasien atau Kepuasan Konsumen 

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian/ diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan setelah pemakaiannya (Tjiptono,2006). Sedangkan (Kotler 

,2007) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 
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persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-

harapanya 

Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang 

mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang 

sangat berharga karena apabila pasien merasa puas mereka akan terus 

melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa 

tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang 

lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien, 

rumah sakit harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk 

memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk 

mempertahankan pasiennya. 

Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter dan tenaga kesehatan 

lainnya ditempat praktek (Yuwono, 2010). Sedangkan kepuasan adalah 

perasaan senang seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesenangan terhadap aktivitas dan suatu produk dengan harapannya 

(Nursalam, 2011). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien atau konsumen 

adalah menurut (Lupiyoadi, 2006) antara lain : 

a. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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b. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia apabila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari 

produk tetapi sosial atau self esteem yang membuat pelanggan merasa 

puas terhadap merek tertentu. 

c. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yanglebih 

tinggi kepada pelanggan. 

d. Biaya, yaitupelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau 

jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Penilaian pasien terhadap pelayanan perawat bersumber  dari pengalaman 

pasien. Aspek pengalaman pasien dapat diartikan sebagai suatu perlakuan 

atau tindakan dari perawat yang sedang atau pernah dijalani, dirasakan dan 

ditanggung oleh seseorang yang menggunakan pelayanan perawat. 

Menurut (Pohan, 2007) ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi 

perasaan puas pada seseorang yaitu : 

a. Sikap pendekatan staf pada pasien yaitu sikap staf terhadap pasien ketika 

pertama kali datang di rumah sakit. 

b. Kualitas perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja yang telah 

dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien, seberapa pelayanan 

perawatan yang berkaitan dengan proses kesembuhan penyakit yang 
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diderita pasien dan kelangsungan perawatan pasien selama berada 

dirumah sakit. 

c. Prosedur administrasi yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi 

pasien dimulai masuk rumah sakit selama perawatan berlangsung sampai 

keluar dari rumah sakit. 

d. Waktu menunggu yaitu berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan 

untuk berkunjung maupun untuk menjaga dari keluarga maupun orang 

lain dengan memperhatikan ruang tunggu yang memenuhi standar-

standar rumah sakit antara lain : ruang tunggu yang nyaman, tenang, 

fasilitas yang memadai misalnya televisi, kursi, air minum dan 

sebagainya. 

e. Fasilitas umum yang lain seperti kualitas pelayanan berupa makanan dan 

minuman, privasi dan kunjungan. Fasilitas ini berupa bagaimana 

pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pasien seperti makanan dan 

minuman yang disediakan dan privasi ruang tunggu sebagai sarana bagi 

orang-orang yang berkunjung di rumah sakit. 

f. Fasilitas ruang inap untuk pasien yang harus rawat. Fasilitas ruang inap 

ini disediakan berdasarkan permintaan pasien mengenai ruang rawat inap 

yang dikehendakinya. 

g. Hasil treatment atau hasil perawatan yang diterima oleh pasien yaitu 

perawatan yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit pasien baik 

berapa operasi, kunjungan dokter atau perawat. 
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Tingkat kepuasan antarindividu satu dengan individu lain berbeda.Hal ini 

terjadi karena adanya pengaruh dari faktor jabatan, umur, kedudukan sosial, 

tingkat ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian 

(Kotler, 2007). Kepuasan pasien atau konsumen berdasarkan teori-teori 

diatas tidak hanya dipengaruhi oleh jasa yang dihasilkan oleh suatu rumah 

sakit semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh 

petugas rumah sakit baik dokter, perawat, dan karyawan-karyawan lainnya. 

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan adalah 

badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang 

bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari peserta 

bantuan iur (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu,dan 

golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES (UU BPJS, 2011). 

Menurut UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 7 ayat (1) dan Ayat 

(2), pasal 9 ayat (1) dan UU No.40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 

Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1)). Badan  Penyeleggara Jaminan Sosial 

kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum public yang bertanggung 

jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari BPJS yaitu badan 

hukum publik atau Badan Usaha Milik Negara yang memberikan program 
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jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diutamakan rakyat kurang 

mampu dan termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) 

bulan di Indonesia. 

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), 

yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero),namun sesuai UU No.24 

Tahun 2011 tentang BPJS, PT.Askes Indonesia berubah menjadi BPJS 

Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

Kepesertaan wajib BPJS yaitu Setiap warga negara Indonesia dan 

warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan 

wajib menjadi anggota BPJS.Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.Setiap 

perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. 

Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan 

wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS.Setiap peserta 

BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan 

bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program 

Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di 

sektor formal, namun juga pekerja informal.Pekerja informal juga wajib 

menjadi anggota BPJS Kesehatan.Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya 

dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. 

Iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS:  

a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran 

dibayar oleh Pemerintah.  
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b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 

Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota 

Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri 

sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 

: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) 

dibayar oleh peserta.  

c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 

BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per 

bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja 

dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.  

d.  Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari 

anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 

sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, 

dibayar oleh pekerja penerima upah.  

e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima 

upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

1) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  

2) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.  

3) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 
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f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 

duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, 

iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh 

lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a 

dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh 

Pemerintah.  

g. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 

bulan.(https://www.bpjs-

kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13) 

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai 

tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh 

lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang 

bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan 

denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan 

tertunggak, dengan ketentuan : 

a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 

b. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 

(https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13) 

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 

meliputi:  

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non 

spesialistik mencakup:  

1) Administrasi pelayanan  
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2) Pelayanan promotif dan preventif  

3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis  

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif  

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  

6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis  

7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama  

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi  

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan 

mencakup:  

1) Rawat jalan, meliputi:  

a) Administrasi pelayanan  

b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

 spesialis dan sub spesialis  

c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis  

d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  

e) Pelayanan alat kesehatan implant  

f) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi 

 medis  

g) Rehabilitasi medis  

h) Pelayanan darah  

i) Peayanan kedokteran forensik  

j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan  

2) Rawat Inap yang meliputi:   
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a) Perawatan inap non intensif  

b) Perawatan inap di ruang intensif  

c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Adapun perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a yaitu menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. 

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf b yaitu menyelenggarakan 

program: a.jaminan kecelakaan 

kerja, b.jaminan hari tua, c.jaminan 

pensiun dan jaminan kematian. 

     Sumber:https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13) 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda dan Nahrisah (2015) yang meneliti 

tentang Analisis Tingkat Mutu Pelayanan Rawat Inap Dalam Upaya 

Peningkatan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) 

Adam Malik Medan (Studi Perbandingan Antara Pasien Umum dan Pasien 

BPJS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasien BPJS diketahui 

bahwa mutu pelayanan yang terdiri dari reliability, assurance, tangible, 

emphaty dan responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien BPJS. Sedangkan pada pasien Non BPJS diketahui bahwa 

reliabilitydan assurance tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien Non 
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BPJS, sedangkan tangible, responsiveness dan emphaty berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien Non BPJS. Perbedaan dengan jurnal ini dengan 

peneliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menggunakan 

analisis Importance Performance Analysis (IPA). Sedangkan metode 

penelitian yang digunakan oleh Imelda dan Nahrisah (2015) menggunakan 

analisis regresi liner berganda. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Natassia, SE,MM (2012) meneliti 

tentang Importance Performance Analysis (IPA). Dimensi Kualitas 

Pelayanan Jasa Rumah Sakit Selasih Terhadap Kepuasan Pasien. Hasil 

penelitian tersebut yaitu : 

a. Dia mengumpulkan data dengan menggunakan non probability sampling 

melalui convenience sampling. Ada 170 pasien diambil sebagai sampel, 

mereka dibagi menjadi tiga kelas; I, II dan III. Metode yang digunakan 

dari analisis;analisis kinerja pentingnya, diakui bahwa laboratorium 

check-up, dokter kunjungan, langsungpengobatan; check-up hasil yang 

akurat dan cepat, peralatan canggih tidak efektif tidak memuaskan 

kepada pelanggan.Untuk meringankan masalah ini, manajemen rumah 

sakit diharapkan dapat meningkatkan kompetensi staf medis dan 

pengetahuan. Para dokter, perawat dan staf komitmen juga harus 

ditingkatkan sehingga mereka akan selalu melayani pasien dengan baik 

tanpa memandangkelas mereka. Akhirnya namun tidak sedikit, rumah 

sakit ini disarankan untuk bekerja sama dengan rumah sakit lain yang 

memilikiperalatan yang memadai. 
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b. Berdasarkan hasil analisis skor rata-rata dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi alasan utama pasien memilih rumah sakit selasih sebagai tempat 

perawatan adalah, karena faktor dimensi jaminan (assurance). Oleh 

karena itu pihak manajemen rumah sakit harus memperhatikan dimensi 

ini karena yang diinginkan pasien dalam memilih sebuah rumah sakit 

adalah faktor jaminan terhadap jasa yang akan mereka terima. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Natassia, SE,MM 

(2012) dengan peneliti yaitu, sampel yang digunakan adalah pasien rawat 

inap pada kelas I, II dan III. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Peneliti menggunakan sampel pasien rawat jalan yang dibedakan menjadi 

pasien yang menggunakan BPJS dan non BPJS. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faiqatul Hikmah, Sustin Farlinda dan Reni 

Puspitasari (2014) meneliti tentang Kepuasan Pasien Jamsoskes Terhadap 

Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jember Klinik 

Dengan Metode Servqual dan IPA. Hasil penelitian tersebut 

yaitu:Berdasarkan hasil penelitian, yaitu layanan kesehatan di instalansi 

rawat inap Rumah Sakit Jember Klinik dirasa kurang memuaskan oleh 

pasien dengan adanya informasi yang diberikan kurang jelas, pasien 

mendapat penolakan perawatan, jam praktek dokter tidak tepat waktu, 

barang milik pasien kurang aman, kurangnya gorden penyekat, penjelasan 

dokter yang kurang detail, kurangnya motivasi dari dokter/perawat yang 

diberikan pada pasien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Faiqatul 

Hikmah, Sustin Farlinda dan Reni Puspitasari (2014) masing-masing 
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dimensi dijadikan variabel, sedangkan yang dilakukan oleh Peneliti 

dimensi tersebut dijadikan satu dan dijabarkan masing-masing. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sekaran (2007), kerangka pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Penelitian ini akan 

menganalisis apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Apabila kualitas pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh konsumen 

sesuai dengan persepsi dan harapan konsumen maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, konsumen akan datang kembali untuk 

menggunakan jasa Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap serta memberikan 

rekomendasi atas kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Fatimah 

Cilacap kepada pihak lain. Namun sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk dan tidak memuaskan, maka konsumen akan memberikan 

informasi yang buruk kepada pihak lain serta akan berpindah ke rumah sakit 

lain dengan harapan akan mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, 

maka Rumah Sakit Islam Fatimah harus melakukan perbaikan terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkanpenelitian yang dilakukan oleh Natassia (2012) menunjukkan 

bahwa indikator yang diprioritaskan dan masuk ke dalam kuadran A 

adalahpelayanan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang cepat dan tepat. 
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Jadwal pelayanan rumah sakit dijalankan dengan tepat. Kelengkapan, kesiapan, 

dan kebersihan alat-alat yang dipakai.Sedangkan indikator yang masuk ke 

dalam kuadran B adalah prosedur penerimaan pasien yang cepat dan tepat. 

Pengetahuan dan kemampuan para dokter menetapkan diagnosis penyakit. 

Keterampilan para dokter, perawat dan petugas lainnya dalam bekerja. Jaminan 

keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan. Kerapihan dan 

kebersihan penampilan petugas. Kemampuan dokter dan perawat untuk cepat 

tanggap menyelesaikan keluhanpasien. Petugas memberikan  informasi yang 

jelas dan mudah dimengerti. Tindakan cepat pada saat pasien membutuhkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat sejauh 

mana kepuasan pelanggan berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan menggunakan metode Importance 

Performance Analysis (IPA). Kerangka pemikiran penelitian akan disajikan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan pada penjelasan teoritis diatas,maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1 :   Kualitas pelayanan di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap baik. 

Kualitas Pelayanan 

(reliability,assurance, tangibles, emphaty, 

responsiveness) 

 

Kinerja RS Harapan 

Baik/ Tidak Baik 

BPJS NON BPJS 

Perbedaan 

Kualitas 

Pelayanan  

Dirasakan  
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H2 : Terdapat indikator kualitas pelayanan (Pelayanan pemeriksaan, 

pengobatan dan perawatan yang cepat dan tepat; Jadwal pelayanan rumah 

sakit dijalankan dengan tepat; Kelengkapan, kesiapan, dan kebersihan alat-

alat yang dipakai) yang diprioritaskan antara pasien BPJS dan Non BPJS 

di RSI Fatimah Cilacap. 

H3 : Terdapat indikator kualitas pelayanan (Prosedur penerimaan pasien yang 

cepat dan tepat; Pengetahuan dan kemampuan para dokter menetapkan 

diagnosis penyakit; Ketrampilan para dokter, perawat dan petugas lainnya 

dalam bekerja; Jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap 

pelayanan; Kemampuan dokter dan perawat untuk cepat tanggap 

menyelesaikan keluhan pasien; Petugas memberikan informasi yang jelas, 

mudah dimengerti; Tindakan cepat pada saat pasien membutuhkan) yang 

dipertahankan antara pasien BPJS dan Non BPJS di RSI Fatimah Cilacap. 

H4 : Terdapat perbedaan kualitas pelayanan pasien rawat jalan antara pasien 

BPJS dan Non BPJS di RSI Fatimah Cilacap. 
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