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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Pelayanan 

2.1.1 Pengetian Kualitas 

Kualitas telah menjadi harapan dan impian bagi semua orang baik 

konsumen maupun produsen. Kebanyakan pelanggan yang peduli biasanya 

menanyakan pada tenaga penjual merek apa yang berkualitas tinggi dan pantas 

dibeli. Suatu bukti pendukung yang biasanya efektif untuk menyatakan produk 

yang berkualitas lebih baik adalah yang paling laris dijual. Bukti ini membuat 

perusahaan dan pelanggan percaya bahwa produk yang berkualitas lebih baik 

akan menang dalam persaingan. 

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam kamus 

modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”, “mutu”, baik buruknya barang” 

(M. Dahlan Al Barry, 2001:329). Kualitas menurut ISO 9000 dalam Lupiyoadi 

& Hamdani (2006:175) adalah degree to which a set of intherent 

characteristics fulfills requirements (derajat yang dicapaioleh karakteristik 

yang intern dalam memenuhi persyaratan). Persyaratan dalam hal ini adalah 

need or expectation that is stated, generally implied or obligatory (yaitu, 

kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib). Jadi, 

kualitas sebagaimana yang diinterprentasikan ISO 9000 merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. 
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Menurut Goetshc& Davis kualitas adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (dalam Tjiptono & Chandra, 

2011:164). Montgomery mendefenisikan kualitas adalah “Quality is the extent 

to which products meet the requirements of people who use them, (suatu 

produk dikatan berkualitas bagi seseorang kalau produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya)” (dalam J. Supranto, 2006:2). 

2.1.2 Pengertian pelayan 

Pada dasrnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 

birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 

yang terjadi pelayanan publik selama ini masih bercirikan berbeli-belit, lambat, 

mahal dan melelahkan. 

Pelayan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak, 

yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Amir, 

2005:11). Pelayanan juga merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung anatara seseorang dengan orang lain dan menghasilkan 

kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang lebih diciptakan. 

Kemampuan tersebut diwujudkan oleh sumber daya manusia dan saran serta 

prasarana yang dimiliki (Kasmir, 2005:31). 
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Defenisi pelayanan itu sendiri merupakan upaya maksimal yang 

diberikan oleh petugas pelayanan industry untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan pelanggan sehingga tercipta kepuasan (Sugiarto, 2002:216). 

Menurut Kloter pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (dalam Laksana, 

2008:85). 

Secara spesifik, Munir membagi pelayanan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Pelayan Lisan 

Pelayanan ini dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain 

yang tugasnya memberikan layanan atau keteranagn kepada siapapun yang 

memerlukannya. 

2. Layanan Dalam Tulisan 

Layanan ini melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tapi juga 

dari segi perannya. 

3. Layanan Perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh 

petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian 

dan keterampilan petugas sangat menetuka tehadap hasil perbuatan atau 

pekerjaan (Munir, 2000:190). 
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2.1.3 Pengetian Kualitas Pelayanan 

Berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan, pada dasarnya kualitas 

pelayanan merupakan suatu konsepyang abstrak dan sukar dipahami 

(Tjiptono, 2004:51). Hal ini dikarenakan adanya empat karakteristik 

jasa/layanan yang unik yang membedakan dari barang, yaitu tidak berwujud, 

tidak terpisah anatara produksi dan konsumsi,outputnya tidak terstandar dan 

tidak dapat disimpan. Pengertian kualitas pelayanan adalah sebuah kata bagi 

penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik (J. 

Supranto, 2006:226). 

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandang perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandnag penilaian 

pelanggan. Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, 

perusahaan harus beroriantasi pada kepentingan pelanggan dengan 

memperhatikan komponen kualitas pelayanan. Untuk memecahkan masalah 

ini, Utami menyatakan bahwa peneliti perlu menelaah tiga dimensi utama 

sebagai alternatif dari dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Kualitas interaksi (interaction quality) adalah kontak yang terjadi proses 

jasa yang disampaikan dalam pertemuan antara penentu evaluasi 

pelanggan terhadap kualiatas pelayanan. 

2. Kualitas hasil (outcome quality) sebagai evaluasi pelanggan terhadap hasil 

dari aktivitas layanan jasa, termasuk ketepatan waktu dalam layanan jasa. 

3. Kualitas lingkungan (tangible feature) terkait dengan seberapa jauh fitur 

berwujud (tangible festure). (Utami, 2006:252). 
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Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry, untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang diarasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran 

kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan. 

Kelima dimensi tersebut, adalah: 

1. Tangibles 

Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, 

administrasi, ruangtunggu, tempat informasi, 

2. Reliability 

Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya. 

3. Renponsiveness 

Kesanggupan untuk membantu dan menyadiakan pelayanan secara cepat 

dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance 

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercyaan konusumen. 

5. Emphaty 

Sikap tegas tetapi penuh perhtian dari pegawai terhadap konsumen. (dalam 

Habani pasolog, 2010:135). 
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Keputusan MENPAN Nomor 15 tahun 2014 menjelaskan prinsip-prinsip 

pelayanan sebagai berikut: 

a. Sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah 

diikuti, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur yang 

jelas dan biaya yang terjangkau bangi masyarakat maupun 

penyelenggara. 

b. Partisipatif, yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapat 

keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

c. Akuntabel, yaitu hal-hal yang di atur dalam standar pelayanan harus 

dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

d. Berkelanjutan, yaitu standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan 

perbaikan sebagai upaya peningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan. 

e. Transparansi, yaitu standar pelayanan harus dapat dengan mudah di 

akses oleh masyarakat. 

f. Keadilan, yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan 

yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda 

status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapasitas fisik 

dan mental. 
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2.2 Pelayanan Rawat Inap 

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanankesehatan yang 

terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan daribeberapa fungsi 

pelayanan.Kategori pasien yang masuk rawat inapadalah pasien yang perlu 

perawatan intensif atau observasi ketat karenapenyakitnya. Menurut Revans 

bahwa pasien yang masuk pada pelayananrawat inap mengalami tingkat proses 

transformasi, yaitu: 

a. Tahap Admission, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dankenyakinan 

dirawat tinggal dirumah sakit. 

b. Tahap Diagnosis, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosisnya. 

c. Tahap treatment, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkandalam 

program perawatan dan terapi. 

d. Tahap Inspection, yaitu secara terus menerus diobservasi dandibandingkan 

pengaruh serta respon pasien atas pengobatan. 

e. Tahap Control, yaitu setelah dianalisa kondisinya, pasiendipulangkan. 

Pengobatan diubah atau diteruskan, namun dapat jugakembali ke proses 

untuk didiagnosa ulang. 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwarawat inap 

adalah pelayanan pasien yang perlu menginap dengan caramenempati tempat tidur 

untuk keperluan observasi, diagnosa dan terapi bagiindividu dengan keadaan 

medis, bedah, kebidanan, penyakit kronis ataurehabilitasi medik atau pelayanan 

medik lainnya dan memerluka pengawasandokter dan perawat serta petugas 

medik lainnya setiap hari. 
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2.3  Kepuasan Pasien 

2.3.1 Pengertian Kepuasan 

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; 

merasasenang;perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan 

sebagainya).Kepuasandapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan 

kelegaanseseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa 

untukmendapatkan pelayanan suatu jasa. 

Menurut Hill, Brierley & MacDougall (dalam Fandy Tjiptono, 2008 : 

169)mendefinisikan kepuasan sebagai ukuran kinerja “Produk Total” 

sebuahorganisasi dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan 

(costumerrequirements). Pendapat ini sejalan dengan Kotler dkk yang 

menyatakan bahwakepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah 

membandingkan kinerjaatau hasil yang ia persepsikan dibandingkan dengan 

harapannya. Jadi kepuasanatau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari 

interaksi antara harapan danpengalaman sesudah memakai jasa atau 

pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah perbandingan antara persepsi 

danharapan. 
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2.3.2 Pengertian Pasien 

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan 

medis.Seringkali,pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan 

bantuan dokter untukmemulihkannya. 

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan 

dalamBab I Pasal 1 ayat 4 bahwa pasien adalah setiap orang yang 

melakukankonsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yangdiperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di 

Rumah Sakit. 

Menurut Gaspersz,2011:36  pelanggan (dalam hal inipasien) adalah 

orarng yang tidak tergantung pada kita, tapi kita yang tergantung pada dia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pasien 

adalahorang yang menderita penyakit dan memerlukan perawatan dan 

melakukankonsultasidengan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya 

dan harusdipuaskan. 

2.3.3 Pengertian Kepuasan Pasien 

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal inipasien 

adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasienyang 

puasmerupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasienpuas mereka 

akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya,tetapi jika pasien 

merasa tidak puas mereka akan memberitahukan duakali lebih hebat kepada 

orang lain tentang pengalaman buruknya.Untukmenciptakan kepuasan pasien 

suatu perusahaan atau rumah sakit harusmenciptakan dan mengelola suatu 
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system untuk memperoleh pasienyang lebih banyak dan kemampuanuntuk 

mempertahankan pasiennya. 

Namun upaya untuk perbaikan atau kesempurnaan kepuasandapat 

dilakukan dengan berbagai strategi oleh perusahaan untuk dapatmerebut 

pelanggan.Junaidi berpendapat bahwa kepuasan konsumenatas suatu produk 

dengan kinerja yang dirasakan konsumen atas poduktersebut. Jika kinerja 

produk lebih tinggi dari harapan konsumen makakonsumen akan mengalami 

kepuasan. 

Hal yang hampir serupa dikemukakan oleh Indarjati yangmenyebutkan 

adanya tiga macam kondisi kepuasan yang bisa dirasakanoleh konsumen 

berkaitan dengan perbandingan antara harapan dankenyataan, yaitu jika 

harapan atau kebutuhan sama dengan layanan yangdiberikan maka konsumen 

akan merasa puas. Jika layanan yangdiberikan pada konsumen kurang atau 

tidak sesuai dengan kebutuhanatau harapan konsumen maka konsumen 

menjadi tidak puas.Kepuasankonsumen merupakan perbandingan antara 

harapan yang dimiliki olehkonsumen dengan kenyataan yang diterima oleh 

konsumen pada saatmengkonsumsi produk atau jasa. 

Pendapat di atas sejalan dengan Kotler (dalam Fandy Tjiptono,2008 

:169) yang menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat kepuasanseseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia persepsikandibandingkan 

dengan harapannya. 

Konsumen yang mengalami kepuasan terhadap suatu produk ataujasa 

dapat dikategorikan ke dalam konsumen masyarakat, konsumeninstansi dan 
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konsumen individu.Dalam penelitian ini penelitimenitikberatkan pada 

kepuasan pasien. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, makadapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pasien adalah perasaan senang,puas yang 

dirasakan oleh pasien karena terpenuhinya harapan pasienatau keinginan 

pasien dalam menerima jasa pelayanan kesehatan. 

2.4 Rumah Sakit dan Pelayanannya  

Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peroranagan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. 

Dari pengertian tersebut rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayananan di 

antaranya pelayanan medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, 

pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan atau penelitian 

medik atau paramedik, sebagai tempat penelitian dan pengembnagan ilmu 

teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari resiko dan gangguan 

kesehatan sebagaimana yang dimaksud. 

Menurut Wolper dan Pena dalam buku Rustiyanto (2010:28) rumah sakit 

adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran, 

serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat dan 

berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan. Sedangkan menurut 

Charles & Amalia (2004:7), rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan 
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tempat menyelenggarakan upayah kesehatan. Upayah kesehatan adalah setiap 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 

mewujudkan derajad kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Implikasinya 

adalah setiap rumah sakit di tuntut untuk untuk senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan pasiennya dalam semua aspek pelayanan, baik yang bersifat 

fisik maupun yang bersifat non fisik agar efektivitas pelayanan dapat terwujud. 

Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan 

harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit 

harus berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai 

tingkat kebutuhannya. Disamping rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang cepat, akurat dan sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran 

sehingga dapat berfungsi sebagai rujukan rumah sakit sesuai dengan tingakat 

rumah sakitnya. Pelayanan kesehatan dirumah sakit adalah kegiatan pelayanan 

berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan administrasi, 

pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjuang medik. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Bangkinang merupakan rumah sakit 

umum tipe C. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi rumah sakit. 

Pasal 14 

1) Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis 

Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. 



24 
 

2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, 

Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan 

Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, 

Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan 

Pelayanan Penunjang Non Klinik. 

3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan 

Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak/Keluarga 

Berencana. 

4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat 

darurat 24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan 

kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, 

melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. 

5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, 

Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi. 

6) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1 (satu) pelayanan. 

7) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan 

Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik. 

8) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan 

keperawatan dan asuhan kebidanan. 

9) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan 

Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik (10) 

Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, 
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Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan 

Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam 

Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. 

 

Pasal 15 

1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat 

pelayanan. 

2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter 

umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. 

3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 

2 (dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang 

dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. 

4) Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 

1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang 

dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. 

5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan 

kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit. 

6) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. 
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Pasal 16 

1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh Menteri. 

2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah. 

 

2.5 Pelayanan Menurut Pandangan Islam 

Memberikan pelayan pada tepat waktu satu hal yang harus diperhatikan 

dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat akan puas dengan pelayanan 

yang diberikan. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menghargai 

waktu, supaya waktu itu digunakan sebaik-baiknya.Karena waktu itu terbatas dan 

tidak dapat kembali lagi, begitu berharganya waktu, sehingga Allah SWT 

bersumpah demi waktu, seperti dinyatakan dalam al-qur‟an surah al-„asr. Allah 

berfirman mengenai waktu sebagai mana berikut: 
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Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal soleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi sekabaran”. 

Dari ayat tersebut , dapat diketahui bahwa penggunaan waktu itu sangat 

penting, dan apabila tidak menggunakan waktu untuk mengerjakan kebaikan dan 

amal sholeh maka kita akan rugi. Selanjutmya, dalam pelaksanaan administrsi 

pelayanan harus efisien waktu, karena waktu sangat tingga nilainya, sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surah yunus ayat 67 sebagai berikut:  

                    

   

Artinya: “dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu 

beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang 

(supaya kamu mencari karunia Allah). 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

allh) bagi orang-orang yang mendengar”. (QS Yunus:67). 

 



28 
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

a. Nurus Shadri universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 2012 

judul: kualitas pelayanan administrasi jasa rawat inap pada rumah sakit 

umum daerah Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

pelayanan administrasi rawat inap di rumah sakit umum daerah Rokan 

Hulu cukup baik. 

b. Tamar Arif universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 2016 

judul: analisis pelaksanaan pada rumah sakit umum daerah Siak. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelayanan di rumah saki 

umum daerah Siak cukup memuaskan. 

c. Depna Kreszafianti universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 

2016 judul: analisis pelayanan kesehatan bagi pengguna kartu BPJS 

kesehatan pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan bagi pengguna kartu BPJS di rumah sakit umum daerah (RSUD) 

Bangkinang cukup memuaskan. 

d. Wahyu Firmiza universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 2016 

judul: alisis kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah 

(RSUD) Dabo kabupaten Lingga. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum 

daerah (RSUD) Dabo kabupaten Lingga cukup baik. 

e. Diana Puspita Sari universitas islam negri sultan syarif kasim riau tahun 

2017 judul: analisis kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa 
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tampan Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa tampan Pekanbaru 

cukup baik. 

2.7 Defenisi Konsep 

Pelayanan adalah setiap tindkan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 

dirasakan seacara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen 

yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut 

yaitu: 

1. Tangibles 

Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, 

administrasi, ruangtunggu, tempat informasi, 

2. Reliability 

Kemampuan dan keandalan untuk menyediaka pelayanan yang terpercaya. 

3. Renponsiveness 

Kesanggupan untuk membantu dan menyadiakan pelayanan secara cepat 

dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance 

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercyaan konusumen. 

5. Emphaty 

Sikap tegas tetapi penuh perhtian dari pegawai terhadap konsumen. 
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2.8 Konsep Operasional  

Referensi Indikator Sub Indikator 

Zeithhaml-

Parasurman-Berry 

1. Tangibles (fisik, 

berwujud 

 

a. Ruaang tunggu 

b. Fasilitas fisik 

c. Ruang rawat inap & 

rawat jalan 

d. Peralatan medis 

2. Reliability 

(kemampuan & 

keandalan 

a. Aktivitas petugas 

pelayanan 

b. Melayani sesuai 

prosedur 

c. Menguasai teknologi 

d. Pelayanan akurat 

3.  Renponsiveness 

(daya tanggap) 

 

a. Pelayanan cepat & 

benar 

b. Menerima kritikan & 

saran 

c. Kemudahan dalam 

pelayanan 

d. Kecepatan dalam 

pelayanan 

4.Assurance 

(jaminan) 

 

a. Menguasai 

administrasi 

b. Menguasai teknik 

pelayanan 

c. Kemampuan untuk 

melayani 

d. Berprilaku baik 

5. Emphaty 

(perhatian) 

 

a. Meluangkan waktu 

untuk konsumen 

b. Nersungguh-sungguh 

c. Selalu ramah 

d. Membrika kemudahan 
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2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis kulitas pelayanan rawat inap dalam 

meningkatkan kepuasan pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

 

Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran 

 

Indikator Pelayanan 

Responsiviness 

(Daya Tanggap) 
Reability 

(Keandalan) 

Assurance 

(Keyakinan) 

Emphaty 

(Perhatian 
Tangibles 

(berwujud) 

Teciptanya kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang 


