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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (2002) kepuasan adalah: ”Perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya”. Sedangkan 

menurut Umar (2003) kepuasan dibagi dua macam, yaitu: kepuasan fungsional 

dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang 

diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan, sedangkan kepuasan 

psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang sifatnya 

tidak berwujud dari produk”. 

Menurut Nasution (2004) kepuasan pelanggan yaitu: “Perbedaan 

antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan karena pelanggan adalah 

orang yang menerima hasil pekerjaan (produk) seseorang, maka pelangganlah 

yang menentukan kualitas suatu produk”. Ada beberapa unsur penting dalam 

kualitas yang ditetapkan pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pelanggan merupakan prioritas utama organisasi. 

2. Pelanggan yang harus diperhatikan merupakan pelanggan yang paling 

penting, yaitu: pelanggan yang berobat berkali-kali. 

3. Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan prodak ber-kualitas 

tinggi dengan perbaikan terus menerus 
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Menurut Muninjaya (2011), kepuasan pengguna jasa pelayanan 

kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan 

diterimanya.  

2. Sikap peduli yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan.  

3. Tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber moral bagi 

pasien dan keluarganya.  

4. Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan, dan kenyamanan 

ruangan.  

5. Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan.  

6. Keandalan dan ketrampilan petugas kesehatan dalam memberikan 

perawatan.  

7. Kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan 

pasien. 

Menurut Kotler (2002) ada beberapa metode yang bisa dipergunakan 

setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan yaitu :  

1. Sistem Keluhan dan Saran  

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya 

guna menyampaikan kritik dan saran, pendapat serta keluhan mereka. 

Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di 

tempat- tempat strategis, menyediakan kartu komentar, menyediakan 

saluran telepon khusus dan lain- lain mengingat zaman sekarang teknologi 
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sudah maju sekarang perusahaan-perusahaan dapat membuat account di 

jejaring sosial dan megirimkan keluhan atau dapat melalui e-mail.  

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping)  

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian Ghost shopper 

menyampaikan temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian 

produk-produk tersebut.  

3. Lost Customer Analysis  

Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau telah beralih pemasok dan diharapkan diperoleh 

informasi penyebab terjadinya hal tersebut.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan dilakukan dengan metode survei, baik melalui 

pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Dengan melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.  

Salah satu cara mengukur kepuasan konsumen dengan metode 

survei kepuasan konsumen dapat menggunakan pengukuran SERVQUAL 

(service quality) yang dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama yaitu persepsi konsumen atas layanan yang nyata mereka terima 
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(perceived service) dengan layanan yang diharapkan (expected service). 

Pengukuran kualitas jasa model service quality didasarkan pada skala 

multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi 

pelanggan serta gap diantara keduanya pada 5 dimensi kualitas jasa 

(keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan berwujud). Kelima dimensi 

tersebut dijabarkan secara rinci untuk variabel harapan dan variabel 

persepsi yang disusun dalam pertanyaan dan berdasarkan bobot dalam 

skala Likert (Supranto, 1997). 

Dari berbagai pendapat yang dilontarkan para ahli bisa disimpulkan 

definisi kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan 

oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang 

dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan dibawah harapan, 

maka pelanggan akan kecewa, kurang puas bahkan tidak puas, namun 

sebaliknya bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. 

 

B. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan keyakinan suatu pihak akan menemukan apa 

yang diinginkan dari pihak lain bukan apa yang ditakutkan dari pihak lain. 

Dengan kata lain kepercayaan adalah kemauan dari salah satu pihak untuk 

menjadi tidak berdaya (vulnerable ) atas tindakan pihak lainnya (Djati, 2004). 

Dengan demikian kepercayaan merupakan keyakinan mutual dari kedua pihak 

bahwa diantara keduanya tidak akan memanfaatkan kelemahan pihak lain. 

Kepercayaan atau trust didefinisikan sebagai persepsi akan keterhandalan dari 
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sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urut-

urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan 

kinerja produk dan kepuasan.  

Definisi di atas memberikan beberapa elemen penting yaitu kesedian 

dari salah satu pihak untuk menjadi tidak berdaya, keyakinan bersama bahwa 

diantara mereka tidak akan saling memanfaatkan kelemahan mitranya, serta 

adanya harapan bahwa pihak lain dapat memberikan kepuasan atas 

kebutuhannya. Dapat dikatakan menurut berbagai definisi tersebut bahwa 

dalam situasi kepercayaan terdapat unsur resiko yang biasanya dikaitkan 

dengan hasil keputusan yang diambil. Sumber resiko tersebut adalah pada 

keinginan dan kesediaan pihak yang terlibat untukbertindak tepat. 

Secara umum baik bagi industri jasa maupun manufaktur, dasar dari 

hubungan jangka panjang dengan konsumen ada pada kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan. Kepercayaan merupakan sari dari kompleksitas 

hubungan antar manusia. Konsep ini mewakili komponen hubungan kualitas 

yang berpusat pada masa depan. Kepercayaan dapat dikatakan eksis ketika ada 

kerelaan konsumen untuk bersandar sepenuhnya pada perilaku perusahaan 

dimasa depan.  

Dalam upaya pembentukan kepercayaan ini dibutuhkan salah satu 

pihak yang lemah atau tidak berdaya (vulnerable) dimana terdapat 

ketidakpastian sebagai hasil dari keputusan yang diambil. Unsur 

ketidakpastian ini banyak terjadi dalam bidang jasa karena keunikan jasa 

seperti telah disebutkan diatas. 
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C. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan kini sangat dibutuhkan untuk mencapai kepuasan 

pelanggan. Dengan adanya kualitas, berarti perusahaan harus memenuhi 

harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun 

demikian meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, tidak berarti 

bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus menuruti 

semua keinginan konsumen. Dengan kata lain, dalam menetapkan kualitas 

pelayanan, perusahaan harus mempertimbangkan selain untuk memenuhi 

harapan-harapan pelanggan, juga harus melihat tersedianya sumberdaya yang 

memadai dalam perusahaan. 

Menurut Edvardsson (dalam Griselda dan Muda, 2000) kualitas 

adalah bagaimana cara untuk mencari tahu apa yang menciptakan nilai bagi 

konsumen dan perusahaan harus memberikan nilai tersebut. Oleh karena itu, 

kualitas pelayanan harus mendapat perhatian yang serius dari manajemen 

organisasi jasa. Untuk menetapkan kualitas pelayanan yang ingin dicapai oleh 

sebuah organisasi jasa, terlebih dahulu organisasi tersebut harus mempunyai 

tujuan yang jelas. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada presepsi pelanggan (Kotler, 1994). Hal ini berarti bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak 

penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau presepsi pelanggan. 

Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh 

atas keunggulan suatu jasa. 
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Kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan suatu 

fenomena unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda diantara orang-

orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi perbedaan 

dipakai suatu pedoman yaitu hakikat dasar dari penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan, yaitu memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa 

pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan menunjukkan pada tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

setiap pasien (Azwar, 1996). 

Menurut Ovreveit (dalam Nurcaya, 2007) kualitas dalam jasa 

kesehatan terdiri dari kualitas konsumen (yang berkaitan dengan apakah 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dikehendaki pasien), kualitas 

professional (yang berkaitan apakah pelayanan yang diberikan memenuhi 

kebutuhan pasien sesuai dengan yang didiagnosa oleh para professional), dan 

kualitas manajemen (yang berkaitan dengan apakah jasa yang diberikan 

dilakukan tanpa pemborosan dan kesalahan, pada harga yang terjangkau, dan 

memenuhi peraturan-peraturan resmi dan peraturan lainnya). 

Pengertian kualitas pelayanan bersifat multidimensional, yaitu 

kualitas menurut pemakai pelayanan kesehatan dan menurut penyedia jasa 

layanan kesehatan (Azwar, 1996): 

1. Dari segi pemakai jasa pelayanan, kualitas pelayanan terutama 

berhubungan dengan ketanggapan dan kemampuan petugas rumah sakit 

dalam memenuhi kebutuhan pasar dan komunikasi pasien termasuk di 

dalamnya sifat ramah dan kesungguhan. 
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2. Dari pihak penyedia jasa dalam hal ini rumah sakit, kualitas pelayanan 

terkait pada pemakaian yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi.  

Merupakan prioritas utama yang perlu diperhatikan dalam menilai 

pentingnya kualitas pelayanan suatu perusahaan, adalah sejauh mana 

pelayanan itu dapat menciptakan tingkat kepuasan semaksimal mungkin bagi 

konsumen. Karena itu pihak pemasar di dalam menetapkan suatu kebijakan 

pelayanan, harus mengerti dan memahami setiap dimensi sebagai indikator 

yang dianggap penting dan diharapkan setiap konsumen, sehingga antara 

kebijakan pelayanan suatu perusahaan dengan keinginan dan harapan yang 

dianggap penting oleh konsumen untuk dilaksanakan perusahaan, tidak 

menimbulkan suatu kesenjangan. Dalam arti, kualitas pelayanan harus sesuai 

dengan harapan yang diinginkan oleh setiap konsumen. Pada tingkat 

kesesuaian yang semakin tinggi antara harapan dengan kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan, di situlah tercipta nilai kepuasan yang maksimal 

(Kalihutu, 2008). 

Menurut Mills dalam Utama (2003) tuntutan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit telah menjadi masalah mendasar 

yang dihadapi sebagian besar rumah sakit di berbagai negara. Tuntutan ini 

menjadi dasar pengembangan organisasi kesehatan dan sistem pelayanan 

kesehatan diberbagai negara. Pada prinsipnya, definisi kualitas jasa berfokus 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 
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Sunarto (2003:244) mengidentifikasikan tujuh dimensi dasar dari 

kualitas yaitu: 

a. Kinerja 

Yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang 

diidentifikasi para pelanggan.  

b. Interaksi Pegawai 

Yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati ditunjukkan oleh 

masyarakat yang memberikan jasa atau barang. 

c. Keandalan 

Yaitu konsistensi kinerja barang, jasa dan toko. 

d. Daya Tahan 

Yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum. 

e. Ketepatan Waktu dan Kenyaman 

Yaitu seberapa cepat produk diserahkan atau diperbaiki, seberapa cepat 

produk infomasi atau jasa diberikan. 

f. Estetika 

Yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik 

penyajian jasa. 

g. Kesadaran akan Merek 

Yaitu dampak positif atau negatif tambahan atas kualitas yang tampak, 

yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi pelanggan. 

Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang sangat populer dan 

hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model 
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Service Quality yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(Kaihatu, 2008). Parasuraman mengidentifikasi lima kelompok 

karakteristik yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi kualitas jasa. 

Karakteristik ini dijadikan sebagai variabel untuk kualitas pelayanan 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bukti langsung (tangible), atau bukti fisik yaitu penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang 

diberikan 

2. Keandalan (reliability), atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

3. Daya Tanggap (responsiveness), atau ketanggapan yaitu suatu 

kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada pelanggan 

4. Jaminan (assurance), atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan 

5. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan pelanggan.  
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D. Kerangka Pemikiran 

Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa. (Zeithamal dan Bitner, 1996). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan adalah trust (kepercayaan) yang merupakan pondasi 

dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi 

apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan (trust) ini tidak 

begitu saja dapat diakui oleh pihak lain/mitra bisnis, melainkan harus 

dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Mayer et al. (1995) 

mendefinisikan trust adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan 

orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan 

tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada 

kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya. 

Faktor lainnya adalah kualitas pelayanan yang merupakan kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2004). Sehingga 

definisi kualitas pelayanan dapat di ketahui sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2004). Zeithaml (1988) dalam 

Tjiptono (2004) menyatakan bahwa kualitas pelayanan didefinisikan sebagai 

penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau 

layanan secara menyeluruh. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan yang sesungguhnya konsumen harapkan terhadap atribut-atribut 
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H1 

H2 

H3 

pelayanan suatu perusahaan yaitu reliability, responsiveness, emphaty, 

assurance dan tangibles (Parasuraman et. al , 1988) dalam Tjiptono (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis 

1. Kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan 

kefarmasian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo 

Purwokerto. 

3. Kepercayaan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pasien dalam pelayanan kefarmasian di RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekardjo Purwokerto  

4. Kepercayaan pasien lebih dominan mempengaruhi kepuasan pasien 

dibandingkan kualitas pelayanan dalam pelayanan kefarmasian di RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. 

Kepercayaan (X1) 

Kualitas pelayanan 

(X2): 
 

1. Reliability  

2. Responsiveness  

3. Emphaty  

4. Assurance  

5. Tangibles 

Kepuasan konsumen (Y) 
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