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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 

kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan 

penelitian. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan 

pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan 

gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik 

(PERMENKESRI nomor : 410/MENKES/PER/III/2010). Di Indonesia terdapat 

dua macam Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. 

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 

semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialistik 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011:5). Rumah Sakit khusus merupakan Rumah 

Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit 

tertentu atau disiplin ilmu. Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang 

dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1, S2, dan S3.  

Sebagai institusi jasa kesehatan masyarakat umum, Rumah Sakit tidak 

hanya bertugas untuk memenuhi pelayanan kesehatan, namun juga dapat 

bersaingmemberikan mutu pelayanan terbaik dibidangnya. Salah satu pelayanan 

kesehatan yang ada di Rumah Sakit yaitu pelayanan radiologi. Pelayanan 

radiologi sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan secara 
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menyeluruh merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dimana 

kesehatan adalah hak dari setiap rakyat dan amanat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bertolak dari hal tersebut serta makin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka 

pelayanan radiologi sudah selayaknya memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Setiap Rumah Sakit memiliki standar pelayanan tersendiri, tujuan dari 

standar pelayanan adalah untuk mencapai kualitas standar pelayanan yang baik. 

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan 

publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan 

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang 

diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima pelayanan. 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat 

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

atau Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap 

warga secara minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota 

menyelenggarakan pelayanan dasarkesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan. 

Pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 

129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yang 

selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan khususnya Radiologi. SPM Bidang 

Kesehatan khususnya Radiologi sebagaimana yang dimaksud meliputi : 

a. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thoraxtidak lebih dari 3 

jam. 

b. Pelaksana ekspertisi dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. 
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c. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen tidak lebih dari 2%. 

d. Kepuasan pasien tidak kurang dari 80% 

Kepuasan pasien dapat diciptakan melalui kualitas pelayanan(service 

quality) yang diberikan oleh perusahaan kepada para pengguna jasa. Dalam 

menciptakan kepuasan pasien, perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas 

pelayanannya (service quality).Service quality adalah merupakan kemampuan 

usaha untuk menghasilkan sebuah produk barang atau jasa yang semakin baik 

dalam memenuhi kebutuhan dan harapan dari konsumen ataupun pelanggan. 

Dalam keadaan ini dapat menciptakan hasil suatu kepuasan nyata dalam diri 

pelanggan atau konsumen. (Hermanto et al: (2012)). 

Service Quality menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola 

konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Service Quality sendiri yaitu bertujuan untuk melihat 

seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas 

layanan yang mereka terima.  

Menurut Fandy Tjiptono (2012:157) mendefinisikan service quality 

adalahukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan bertujuan untuk menilai kepuasan pelanggan dengan 

menggunakan variabel service quality. Definisi lain service quality menurut 

Wyckof dalam Lovelock yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2012:270) merupakan 

tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.  
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Service quality bertujuan untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara 

harapan dan kenyataan pasien atas layanan yang mereka terima. Service quality 

dapat diketahui dengan cara membandingkan presepsi pasien atas pelayanan yang 

benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. 

RSUD dr. Darsono Pacitan merupakan salah satu Rumah Sakit tipe C yang 

ada di Pacitan. Sebagai institusi jasa kesehatan masyarakat umum, RSUD dr. 

Darsono Pacitan tidak hanya bertugas untuk memenuhi pelayanan kesehatan, 

namun juga dapat bersaing memberikan mutu pelayanan terbaik di bidangnya 

sesuaidengan Standar Pelayanan Minimal. Saat ini penilaian terkait kepuasan 

pasien belum dilakukan, hal ini berakibat belum ada penilaian terkait service 

quality.  

Maka dari dasar inilah peneliti akan melakukan penelitian tentang 

analisaservice quality khususnya pada kepuasan pasien yang ada pada SPM 

dengan menggunakan lima variabel service quality yaitu reability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangible.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu: 

Bagaimana penerapan service quality pada Instalasi Radiologi di RSUD 

dr. Darsono Pacitan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh service 

quality pada Instalasi Radiologi di RSUD dr. Darsono Pacitan terhadap kepuasan 
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pasien dengan menggunakan lima dimensi service quality, dan untuk menganalisa 

pengaruh service quality. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ini adalah : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap 

Rumah Sakit, khususnya bagi Instalasi Radiologi RSUD dr. Darsono Pacitan 

untuk mengevaluasi service quality yang diberikan kepada pasien. 

2. Bagi pasien 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan service quality yang diinginkan 

oleh pasien dapat terpenuhi pada saat melakukan pemeriksaan di Instalasi 

Radiologi RSUD dr. Darsono Pacitan. 

3. Bagi penulis  

Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih 

berfikir ilmiah dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis service quality 

yang diharapkan pasien di Instalasi Radiologi RSUD dr. Darsono Pacitan. 

4. Bagi akademik 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas 

Airlangga, khususnya mahasiswa D-4 Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas 

Airlangga untuk memenuhi syarat kelulusan.  
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1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada Proposal Skripsi ini adalah pelayanan diInstalasi 

Radiologi RSUD dr. Darsono Pacitan. Fokus penelitian yaitu pada penerapan 

service quality di Instalasi Radiologi RSUD dr. Darsono Pacitan. 
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