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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia Teori adalah serangkaian bagian atau 

variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan 

sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan 

hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan 

maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn 

mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka 

definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel 

dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Dalam ilmu 

pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka 

pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori 

dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga 

merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia 

membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena 

tertentu (misalnya, benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah 

laku hewan). Sering kali, teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan 

(misalnya : apabila kucing mengeong berarti minta makan). Sebuah teori 

membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan 

ide yang koheren dan saling berkaitan.
8
 

Erwan dan Dyah (2007) teori menurut definisinya adalah serangkaian 

konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu 

fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori 

merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami 

seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang 

ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang 

diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk 

hipotesis-hipotesis penelitian. 

                                                             
8
  https://id.wikipedia.org/wiki/Teori 

https://id.wikipedia.org/wiki/Model
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
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1. Teori Interaksi Simbolik 

Teori komunikasi pada penelitian ini adalah menggunakan Teori 

Interaksi Simbolik. Ralph  LaRossa dan Donald C.Reitzes mengatakan 

bahwa asumsi ini didasari oleh pentingnya makna bagi perilaku manusia, 

pentingnya konsep mengenai diri, hubungan antara individu dan 

masyarakat atau konsumen. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya 

berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka.
9
 

Asumsi pada Teori Interaksi Simbolik didasarkan pada ide-ide 

mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat karena ide ini  dapat 

diinpertasikan secara luas, akan dijelaskan secara detail dalam prosesnya. 

Menurut La Rossa dan Reitzes tema ini menggunakan tiga asumsi yang 

diambil dari karya Hebert Blumer (1969) Asumsi sebagai berikut : 

a. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain pada mereka. 

b. Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia 

c. Makna dimodifikasikan melalui proes interpretative 

Dapat diambil kesimpulan dari Teori diatas Manusia bertindak 

terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain 

pada mereka begitu juga dengan pelayanan konsumen akan merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan apabila semua bentuk komunikasi dan 

makna simbolik bernilai baik dan sebaliknya. 

2. Kualitas Pelayanan 

a.  Definisi kualitas pelayanan 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya 

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain 

untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. 

                                                             
9
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Dalam perspektif Humas dalam buku yang bertajuk 

Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik 

(2001:138), Loina beranggapan bahwa :  Pelayanan merupakan 

suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik 

melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara 

internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan 

perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta publik 

lainnya yang berkepentingan.
10

 

Hubungan dengan pelanggan (customer relations) 

merupakan salah satu sasaran pelaksana humas yang berorientasi 

pada publik eksternal. Komunikasi Eksternal adalah berupa 

pertukaran informasi antara managemen dengan publik 

eksternalnya yaitu keseluruhan pelanggan baik 

perorangan/kelompok/organisasi yang dilayani oleh organisasi/ 

perusahaan.  Dalam Publik Relation dalam pelayanan tersebut 

melakukan komunikasi yang berfungsi untuk membangun 

kepahaman bersama dan sikap saling pengertian diantara kedua 

belah pihak sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar/jumlah 

pelanggan, memelihara dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
11

 

Serta tugas utama Publik Relations adalah sebagai alamat 

manajemen organisasi untuk menjalin hubungan baik dengan 

publik dalam rangka mencapai kepercayaan publik dengan 

memberikan pelayanan publik dengan melakukan strategi yang 

terbaik.
12

 Fokus dari pendekatan berbasis hubungan pelanggan 

adalah pemahaman tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

pelanggan dan memandang pelanggan sebagai aset jangka panjang 

                                                             
10

Parangin-Angin, Loina, Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik dengan 

Publik, CV. Lalolo, Bandung, 2001. 
11

  Akh Munafik, Public Service communication,(Malang: UMM Press 2010 ) 71-72 
12

  Akh Munafik, “Public Service communication” ,(Malang :UMM Press.2010) 77 



13 

 

yang akan memberikan pemasukan yang terus menerus selama 

kebutuhan mereka dipuaskan. 

Menurut Bonar (1959 : 58) pelayanan atau customer 

relations adalah hubungan perusahaan dengan pelanggan. 

Hubungan ini menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi 

pelanggan dalam menggunakan jasa dari perusahaan setelah 

kualitas dan harga.Biasanya perusahaan melakukan hubungan 

dengan pelanggan agar para pelanggan merasa puas dengan 

layanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, pendapat dari Bonar 

tentang customer relations adalah bahwa customer relations hanya 

merupakan suatu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan 

guna memenuhi kepuasan para pelanggannya.
13

 

Effendy (1986 : 147-149) menyatakan bahwa bagi suatu 

perusahaan pelanggan itu merupakan faktor yang teramat penting, 

jelas sekali, sebab maju mundurnya suatu perusahaan ditentukan 

oleh pelanggan. Bahkan pailitnya sebuah perusahaan terutama 

disebabkan oleh faktor pelanggan. Maka hubungan dengan 

pelanggan harus tetap dijaga agar pelanggan tidak pindah ke 

perusahaan lain. Pernyataan yang dijelaskan oleh Effendy bahwa 

customer relations adalah merupakan faktor yang paling penting 

agar pelanggan tidak pindah ke perusahaan lain.14 

Menurut Kotler (2002:83) definisi 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. Produksinya dapat dikaitkan 

atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen 

itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat 

                                                             
13

  Bonar, “Humas Modern”, PT. Soeroengan, Jakarta, 1959. 44 
14

Effendy, Onong Uchjana, “Human Relations and Public Relations”, (Mandar Maju, 

Bandung, 1993). 39 
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terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada 

umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata 

kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang 

berbeda akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa 

definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan 

walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada 

elemen sebagai berikut: 

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan 

pelanggan. 

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan 

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala 

bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi 

harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa 

atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam 

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.
15

 

b. Bentuk-bentuk Pelayanan 

Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun  bentuknya 

tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut : 

1) Layanan Dengan Lisan 

Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh petugas-

petugas dibidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang 

layanan informasi dan bidang-bidang yang tugasnya memberikan 

penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 

                                                             
15
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Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan yaitu 

: 

a) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam 

bidang tugasnya 

b) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas, sehingga memuaskan masyarakat. 

c) Bertingah laku sopan dan ramah tamah 

d) Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar  “ngobrol” 

dengan cara yang sopan 

2) Layanan Dengan Tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi 

jumlah dan segi perannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan 

cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. 

Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 

dilayani, satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor 

kecepatanbaik dalam pengolahan maupun dalam proses 

penyelesaiannya. 

Layanan tulisan terdiri dari atas dua golongan, yaitu : 

a) Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis diajukan 

kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan 

mereka berurusan dengan instansi atau lembaga. 

b) Layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, 

keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain 

sebagainya. 

3) Layanan Berbentuk Perbuatan 

Pada umumnya  layanan dalam bentuk perbuatan 

dilakukakan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. 

Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas sangat 

menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. 
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Dalam kenyataan sehari-hari jenis pelayanan ini memang 

tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan 

lisan sering bergabung hal ini disebabkan karena hubungan lisan 

paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. 

Jadi tujuan utama yang berkepentingan ialah mendapatkan 

pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan 

sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.
16

 

c. Dimensi kualitas pelayanan 

Handi Irawan D. MBA Mcom dalam bukunya sepuluh prinsip 

kepuasan pelanggan (2002),  kualitas pelayanan merupakan konsep 

yang paling digunakan oleh pelaku bisnis dseluruh dunia yang 

berkecimpung dalam hal pelayanan pelanggan yaitu : 

1) Dimensi pertama, yaitu Tangible. 

Suatu pelayanan tidak terlihat tidak bisa dicium dan tidak 

bisa diraba. Maka aspek  tangible menjadi penting sebagai ukuran 

terhadap pelayanan, pelanggan akan menggunakan indra 

penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan.  

     Menurutnya, tangible yang baik akan mempengaruhi 

persepsi pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi satu perusahaan 

untuk mengetahui seberapa jauh aspek tangible yang paling tepat, 

yaitu masih memberikan inspirasi yang positif terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan 

pelanggan yang terlalu tinggi. 

2) Dimensi yang kedua, yaitu Reliability. 

Memberikan pelayanan yang konsisten. Ada tiga hal besar 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan 

reliability. Pertama adalah pembentukan budaya kerja “error free” 

atau “no mistake”. Top manajemen perlu meyakinkan pada semua 

bawahannya bahwa mereka perlu melakukan sesuatu benar 100%. 

                                                             
16
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Kesalahan 1% bisa menurunkan tingkat probalitas 5-20%. Kedua 

adalah perusahaan perlu mempersiapkan instruktur yang 

memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan “no mistake”.  

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan 

secara terus-menerus dan menekankan kerja teamwork. Dengan 

kerja teamwork, koordinasi antar bagian menjadi lebih baik. Ketiga 

adalah diperlukan tes sebelum suatu layanan benar-benar 

diluncurkan. Sebelum meluncurkan suatu layanan maka diperlukan 

kesabaran untuk melakukan tes seberapa jauh tingkat reliability 

dari layanan tersebut. 

3) Dimensi yang ketiga yaitu Responsiveness.  

 Kualitas pelayanan yang paling dinamis.  Harapan 

pelanggan terhadap kecepatan pelayanan dapat dipastikan akan 

berubah dengan kecendrungan naik dari waktu kewaktu. 

4) Dimensi keempat yaitu Assurance.   

 Merupakan dimensi kualitas yang berhubungan dengan 

kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staff dalam 

menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para 

pelanggannya. Ada empat aspek dimana assurance ini.Pertama 

yaitu keramahan, keramahan adalah suatu aspek kualitas pelayanan 

yang paling mudah diukur. Ramah berarti banyak senyum dan 

bersikap sopan. Kedua, yaitu kompetensi.  

 Petugas costumer service memiliki pengetahuan tentang 

produk dan hal-hal lain yang sering menjadi pertanyaan pelanggan. 

Aspek ketiga yaitu reputasi, Keyakinan pelanggan akan sangat 

dipengaruhi oleh kredibilitas  atau reputasi dari perusahaan 

tersebut. Aspek yang keempat yaitu security, pelaggan mempunyai 

rasa aman dalam melakukan transaksi. 
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5) Dimensi kelima yaitu Empathy.  

 Dimensi yang memberikan peluang besar untuk 

memberikan pelayanan yang bersifat “surprise”. Sesuatu yang 

tidak diharapkan oleh pelanggan. Ternyata diberikan oleh penyedia 

jasa.
17

 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan 

Faktor-faktor pendukung pelayanan yang dapat mempengaruhi 

pelayanan adalah sebagai berikut : 

1) Faktor kesadaran  

 Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada 

keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau 

melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan 

organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun 

tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja.Karena 

itu dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, 

diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 

kesungguhan dan disiplin. Kelebihan dan tingkah laku orang lain 

jika disadari lalu dikembangkan dapat menjadi faktor pendorong 

bagi kemajuan dan keberhasilan.  

2) Faktor aturan 

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat 

makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat 

hidup layak dan tenang tanpa aturan. Oleh karena itu aturan 

demikian besar dalam hidup masyarakat maka dengan sendirinya 

aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai 

sasaran sesuai dengan maksudnya.  Dalam organisasi kerja dibuat 

oleh manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala 

sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut. Oleh karena setiap 
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orang pada akhirnya menyangkut langsung atau tidak langsung 

kepada orang, maka masalah manusia serta sifat kemanusiaannya 

harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan harus diarahkan 

kepada sebagai subyek aturan, yaitu mereka yang akan dikenai 

aturan itu.  

3) Faktor Organisasi 

 Organisasi pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi 

pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, 

karenasasaran pelayanan ditujukan secara khusus, kepada manusia 

yang mempunyai dan kehendak multikompleks, kepada manusia 

yang mempunyai dan kehendak multikompleks. Oleh karena itu 

organisasi yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam 

perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada 

pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu 

menghasilkan pelayanan yang memadai. 

4) Faktor Pendapatan 

 Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai 

imbalan atas tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan 

untuk orang lain atau  badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, 

maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya 

pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk 

dirinya maupun keluarganya. 

5) Faktor kemampuan dan keterampilan  

 Kemampuan yang dimaksud disini adalah keadaan yang 

ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah 

yang “kecakapan” selanjutnya keterampilan adalah kemampuan 

melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota 

badan dan pengetahuan kerja yang tersedia. Dengan pengertian ini 

dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan 

unsur anggota badan dari pada unsur lain 
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6) Faktor Sarana Pelayanan 

 Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 

pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi 

sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 

dan juga berfungsi sosial  dalam rangka kepentingan orang-orang 

yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi 

sarana pelayanan itu antara lain:  

a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 

menghemat waktu  

b) Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa 

c) Kualitas produk yang lebih baik 

d) Kecepatan susunan dan stabilits terjamin 

e) Menimbulkan rasakenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional 

mereka.
18

 

e. Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana tidak hanya bebas dari penyakit. Sehat adalah sebuah keadaan 

yang dinamis yang berubah secara terus menerus sesuai dengan 

adaptasi individu terhadap berbagai perubahan yang ada di lingkungan 

internal dan eksternalnya untuk mempertahankan keadaan fisik, 

emosional, intelektual, sosial, perkembangan dan spritual yang sehat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis”. 

Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen 

masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan 
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atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab dalam 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi 

penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh setiap  

masyarakat.  

Adapun sumber daya di bidang kesehatan yang dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang kesehatan tersebut adalah segala 

bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat 

kesehatanyang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan 

upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya 

kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya 

kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara 

terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
19

 

3. Kepuasan Pelanggan/Pasien 

Kepuasan berasal dari bahasa latin yaitu satis yang berarti enough 

atau cukup dan facere yang berarti to do atau melakukan. Sebuah kepuasan 

juga bisa didefinisikan sebagai persepsi terhadap sesuatu yang telah 

memenuhi harapannya. Oleh karena itu, seseorang tidak akan puas apabila 

memiliki persepsi apabila harapannya belum terpenuhi. Seseorang akan 
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merasa puas jika persepsinya sama atau lebih besar dari yang 

diharapkan.
20

 

Dalam perspektif  ilmu  komunikasi, persepsi bisa dikatakan 

sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti 

persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses 

komunikasi. Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif  maupun 

negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif 

biasanya muncul apabila kita mempersepsi seseorang secara positif  dan 

sebaliknya.
21

 Sehingga sebuah pelayanan yang dilakukan didalam suatu 

perusahaan atau instansi dapat memberikan sebuah persepsi baik atau 

buruk yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. 

Dalam perspektif  Humas dalam buku yang bertajuk Hubungan 

Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik (2001:138), Loina 

beranggapan bahwa : Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari 

pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk 

budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi 

tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta 

publik lainnya yang berkepentingan.
22

 

Untuk itu pelaksana fungsi Humas pada Rumah Sakit Sansani 

harus memberikan  kualitas pelayanan yang baik yang merupakan sikap 

berhubungan dengan keutamaan melayanai pelanggan, Dengan kata lain 

kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan yang dipandang dari 

kepentingan konsumen dalam hal ini adalah pasien. 
23

 

Menurut Babin dan Grifin (Barnes, 2000 : 61) kepuasan pelanggan 

merupakan perasaan emosional sebagai hasil dari penilaiannya terhadap 
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suatu pelayanan. Penilaian tersebut berisi berbagai kategorisasi yang 

memacu respon afektif atau yang bersifat emosional. Hal ini berpengaruh 

terhadap pilihan pelanggan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan 

pemberi jasa atau tidak. 

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa kesamaan yaitu 

menyangkut komponen kepuasan pelanggan (harapan atau hasil yang 

dirasakan). Umumnya harapan pelanggan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia 

membeli atau mengkomsumsi suatu produk atau jasa. Sedangkan kinerja 

yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima  

setelah mengkomsumsi produk yang dibeli. Jadi dapat dikatakan bahwa 

kepuasan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja berada 

dibawah harapan maka pelanggan merasa tidak puas, sebaliknya jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan merasa sangat puas dan senang.
24

 

Dengan pelayanan yang sama untuk kasus yang sama bisa terjadi 

tingkat kepuasan yang dirasakan pasien akan berbeda-beda. Hal ini 

tergantung dari latar belakang pasien itu sendiri, karakteristik individu 

yang sudah ada sebelum timbulnya penyakit yang disebut dengan 

predisposing faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : pangkat, tingkat 

ekonomi, kedudukan sosial, pendidikan, latar belakang sosial budaya, sifat 

umum kesukuan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian seseorang.   

Beberapa pelanggan layak menerima perhatian dan pelayanan yang 

lebih dibandingkan pelanggan lain. Ada pelanggan yang tidak akan pernah 

memberikan umpan balik tak peduli berapa banyak perhatian yang kita 

berikan pada mereka, dan tak peduli berapa puasnya mereka. Dengan 

demikian, antusiasme tentang kepuasan pelanggan harus didukung oleh 

analisa-analisa yang tajam. 

a. Metode Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (1996) ada empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan antara lain:  
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1) Sistem keseluruhan dan saran.  

Perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan akan selalu 

memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan. Informasiyang 

diperoleh dari pelanggan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat bereaksi dengan cepat dan 

tanggap. 

2) Ghost Shopping  

Salah satu cara unik yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengetahui kepuasan pelanggan dengan memperkerjakan beberapa 

orang untuk berperan atau bersikap sbagai pelanggan atau pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing, kemudian mereka 

melaporkan kepada perusahaan tentang kekuatan dan kelemahan 

para pesaing.  

3) Analysis Lost Customer  

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah 

terhenti dan para pemasok yang dulu pernah diajak kerja sama 

untuk mengetahui dari  mereka kenapa mereka berhenti atau 

pindah perusahaan, dan evaluasi semacam itu bagi perusahaan 

dapat dijadikan sebagai masukan dan perbaikan.  

4) Survey Kepuasan pelanggan Survey  

Secara langsung pada konsumendiharapkan dapat 

memberikan tanggapan dan umpan balik yang positif bagi 

perusahaan, karena dengan survey secara langsung ini bagi 

pelanggan akan memberikan nilai  tersendiri bahwasanya 

perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan diri mereka. 
25

 

Menurut Kotler (1999 ; 52) kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang 

dirasakan dengan harapannya. Menurut Richard Oliver (Barnes, 
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2000:52) satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is a 

judgement that a product or service feature, or the product or service 

itself, provided (or is providing) a pleasureable level of consumption-

related fulfillment, including levels of under or over fulfillment. 

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Pelanggan biasanya dapat mengalami salah 

satu dari beberapa tingkatan kepuasan, seperti kalau kinerja dibawah 

harapan, pelanggan kecewa. Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan 

puas dan kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau 

gembira. Kepuasan dari para pelanggan memiliki harapan-harapan 

tertentu dari suatu jasa. Hal ini dapat menentukan apakah jasa yang 

dipakai atau digunakan dinilai memuaskan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan terjadi setelah seseorang yang 

menggunakan jasa merasakan bahwa kebutuhannya telah terpenuhi 

dan merasa sesuai dengan apa yang diinginkannya. Apabila pelanggan 

merasa cocok maka pelanggan akan merasa puas dan kemungkinan 

akan menggunakan jasa itu kembali, sebaliknya apabila pelanggan 

merasa tidak cocok maka pelanggan merasa tidak puas dan 

kemungkinan tidak akan kembali menggunakan jasa tersebut. Tetapi 

dalam penelitian ini apabila pelanggan merasa tidak puas maka 

perusahaan akan mengganti layanan yang diberikan sesuai dengan 

keinginan pelanggan.  

Agar perusahaan dapat memenangkan pelanggan dan 

mengalahkan pesaing, maka mereka harus dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan pelanggannya. Setiap perusahaan, terutama 

mereka yang menjual jasa akan menekankan kegiatannya pada bentuk 

layanan karena penilaian, kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan. 

Bentuk dari suatu layanan memiliki hubungan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Bentuk layanan memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 
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perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Ikatan seperti ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan kepuasan pelanggan yang  kurang  

menyenangkan. 

Pada akhirnya kepuasan pelanggan dapat menciptakan 

kesetiaan atau loyalitas pelanggan pada perusahaan yang memberikan 

kualitas memuaskan. Menurut penulis, kepuasan merupakan hasil yang 

dapat dirasakan seseorang setelah mereka menerima dan 

membandingkan layanan yang mereka terima dengan layanan yang 

mereka harapkan. Kepuasan juga menjadi salah satu tujuan dalam 

penelitian ini. Arti kepuasan dalam penelitian ini adalah bentuk 

layanan yang telah sesuai dengan harapan pelanggan. 

b. Macam-Macam Kepuasan 

Menurut Umar (2000)  kepuasan dibagi menjadi dua macam 

yaitu : 

1) Kepuasan Fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari 

fungsi yang dimanfaatkan, seperti : 

2) Produk dan pelayanannya. 

3) Kegiatan penjualan terdiri dari variabel-variabel pesan (sebagai 

hasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk dan 

tingkat kepuasan yang diharapkan oleh konsumen), sikap (sebagai 

penilaian konsumen atas pelayanan perusahaan), dan perantara 

(sebagai penilaian consumemen atas perantara perusahaan seperti 

diler dan grosir). 

4) Pelayanan setelah penjualan terdiri atas variabel-variabel 

pelayanan pendukung tertentu seperti garansi serta yang berkaitan 

dengan umpan balik seperti penanganan keluhan dan pengembalian 

uang. 
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5) Nilai perusahaan yang terdiri atas nilai resmiyang dinyatakan oleh 

perusahaan sendiri dan nilai tidak resmi yang tersirat dalam segala 

tindakan sehari-hari. 

6) Kepuasan Psikologi merupakan kepuasan yang diperoleh dari 

atribut yang bersifat tidak terwujud dari sesuatu seperti suasana 

lingkungan took yang hendaknya terasa nyaman dan 

menyenangkan bagi para pengunjung sehingga merangsang para 

konsumen untuk menghabiskan waktu disana.
26

 

c. Teori kepuasan  

Teori dan model kepuasan konsumen sangat beragam , karena 

topik ini masih dikembangkan sehingga belum dicapai suatu 

kesepakatan tentang konsep atau model  yang paling efektif. Namun 

ada beberapa model yang paling banyak dijumpai dan digunakan yaitu: 

1) Model kognitif  

Pada model ini penelitian konsumen didasarkan pada 

perbedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang 

dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang kombinasi 

atribut yang sebenarnya berdasarkan model ini, kepuasan 

konsumen dapat dicapai melalui  dua yakni mengubah penawaran 

perusahaan sehingga sesuai dengan yang meyakinkan konsumen 

bahwa yang ideal tidak sesuai dengan model ini memunculkan 3 

teori : 

a) The expextancy of disconfirmitas 

Model kepuasan konsumen dibetuk oleh adanya dua 

variabel kognitif yaitu harapan sebelum membeli (pre-purchase 

expectation) mengenai kinerja yang diantisipasi suatu produk 

atau jasa dan perbedaan harapan sebelum membeli dan persepsi 

setelah membeli. 
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b) Equity theory 

Konsumen  akan merasa puas terhadap produk atau asa 

yang dibeli jika hasil yang diperolehnya dengan pengeluaran 

yang digunakan dipandang sebagai sesuatu yang adil dan sama. 

c) Atribut theory 

Dalam atribut teory terdapat tiga factor penyebab yang 

menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil yang berkaitan 

dengan puas atau tidaknya konsumen terhadap pembelian 

produk, yaitu Stability (bersifat tetap atau adanya 

keanekaragaman yang bersifat sementara, locus casuality 

(berhubungan dengan konsumen) dan controbility (berasal dari 

kemauan konsumen sendiri atau disebabkan oleh factor luar 

yang tidak dkendalikan). 

2) Model Afektif 

Model afektif ini menyatakan bahwa penilaian pelanggan atau 

konsumen terhadap barang atau jasa tidak semata-mata didasarkan 

perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, 

aspirasi dan pengalaman.
27

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

 Menurut Garvin faktor yang sering digunakan untuk 

mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk antara lain meliputi : 

1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti    

(care product) yang dibeli 

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (feature), yakni kerakteristik   

sekunder atau pelengkap. 

3) Kehandalan (relianility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami   

kegagalan atau kerusakan pada penggunaannya. 
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4) Kesesuaian  dengan spesifikasi (conforms to spesificatios), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya.   

5) Daya tahan (Durabillity) yang berkaitan dengan berapa lama 

produk tersebut dapat diguanakan. 

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan dan 

kemudahan penggunaan serta penanganan keluhan yang 

memuaaskan. 

7) Estetika, yakni daya tarik produk oleh panca indra. 

8) Kualitas yang dipersepsikan, yakni citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahan terhadapnya.
28

 

e. Aspek-Aspek yang mempengaruhi Kepuasan 

Bentuk kongret untuk mengukur kepuasan pasien rumah sakit, 

dalam seminar survei kepuasan pasien di Rumah Sakit, Junadi P 

mengemukakan ada empat aspek yang dapat diukur yaitu: 

1) Kenyamanan, aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang hal 

yang menyenangkan dalam semua kondisi, lokasi rumah sakit, 

kebersihan, kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, 

peralatan ruangan, tata letak, penerangan, kebersihan WC/kamar 

mandi,pembuangan sampah, kesegaran ruangan, dan lain 

sebagainya. 

2) Hubungan pasien dengan petugas Rumah Sakit, dapat dijabarkan 

dengan pertanyaan petugas yang  mempunyai kepribadian baik 

yang mendukung jalannya pelayanan prima terjadi yang 

menyangkut keramahan, informasi yang diberikan, sejauh mana 

tingkat komunikasi, dukungan, tanggapan dokter/perawat di 

ruangan IGD, rawat jalan, rawat inap, farmasi, kemudahan 

dokter/perawat dihubungi, keteraturan pemberian makanan, obat, 

pengukuran suhu dan lain sebagainya. 

3) Kompetensi teknis petugas, dapat dijabarkan dalam pertanyaan 

ketrampilan, pengetahuan dan kualifikasi petugas yangbaik 
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sepertikecepatan pelayanan pendaftaran, keterampilan dalam 

penggunaan teknologi, pengalaman petugas medis, gelar medis 

yang dimiliki, terkenal, keberanian mengambil tindakan,  

4) Biaya, dapat dijabarkan dalam pertanyaan berkaitan dapat 

dijabarkan dalam pertanyaan berkaitan dengan jumlah yang harus 

diberikan atas pelayanan yang telah didapatkan, seperti kewajaran 

biaya, kejelasan komponen biaya, biaya pelayanan, perbandingan 

dengan rumah sakit yang sejenis lainnya, tingkat masyarat yang 

berobat, ada tidaknya keringanan bagi masyarakat miskin. Tentu 

saja faktor diatas bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan 

kondisi rumah sakit sepanjang itu dapat didefinisikan dan diukur. 

Kepuasan pasien memang merupakan nilai subyektif terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan, oleh karenanya subyektifitas 

pasien diperngaruhi oleh pengalaman pasien di masa lalu, 

pendidikan, situasi psikhis saat itu, dan pengaruh keluarga dan 

lingkungan.
29

 

4. Rumah Sakit 

a. Definisi Rumah sakit 

Adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang 

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli 

kesehatan lainnya. Perbandingan antara jumlah tempat tidur rumah 

sakit dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah. Untuk 

10 ribu penduduk cuma tersedia 6 ranjang rumah sakit.
30

 

Rumah sakit adalah bagian yang amat penting dari suatu sistem 

kesehatan. Dalam jejaring kerja pelayanan kesehatan, rumah sakit 

menjadi simpul utama yang berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah 

Sakit adalah organisasi yang bersifat padat karya, padat modal, padat 

teknologi dan padat ketrampilan. 

Definisi struktural rumah sakit adalah suatu fasilitas yang 

memberikan perawatan rawat inap dan pelayanan untuk observasi, 

diagnose dan pengobatan aktif untuk individu dengan keadaan medis, 
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bedah, kebidanan, penyakit kronis dan rehabilitasi yang memerlukan 

pengarahan dan pengawasan seoarang dokter setiap hari dan definisi 

fungsional rumah sakit komunitas adalah suatu institusi dengan tujuan 

untuk menyelenggarakn perawatan kesehatan pribadi dengan 

memanfaatkan sumber yang dimiliki secara efektif untuk kepentingan 

masyarakat. 

b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit, 

yaitu : 

1) Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis 

2) Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang 

medis tambahan 

3) Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman 

4) Melaksanakan pelayanan medis khusus 

5) Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan 

6) Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi 

7) Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial 

8) Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan 

9) Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat 

tinggal (observasi) 

10) Melaksanakan pelayanan rawat inap 

11) Melaksanakan pelayanan administratif 

12) Melaksanakan pendidikan para medis 

13) Membantu pendidikan tenaga medis umum 

14) Membantu pendidikan tenaga medis spesialis 

15) Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan 

16) Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi. 
31
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A. Kajian Terdahulu 

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai 

penelitian terdahulu yang relevan : 

1. Gus Ambarado Gumilar, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau) 

Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Sosial Kesehatan Rumah 

Bersalin Insani Swadaya Ummah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan 

pasien terhadap pelayanan sosial kesehatan di rumah bersalin insani 

swadaya ummah di kecamatan tampan kota pekanbaru. Penelitian ini 

berpedoman dengan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini adalah variabel 

tunggal. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi 

kepustakaan. Dalam penyimpulan ini Gus Ambarado menyimpulkan 

Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Sosial Kesehatan Rumah 

Bersalin Insani Swadaya Ummah di Kecamatan Tampan adalah cukup 

memuaskan dengan hasil kepuasan 70, 25 %. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat yang pernah berobat di Rumah Bersalin 

Swadaya Ummah Kecamatan Kota pekanbaru periode bulan November 

sampai dengan bulan Desember yaitu 717 pasien. Dengan sampel 

sebanyak 71 pasien dari jumlah populasi dengan persentase 10%.
32

 

2. Dika Hamdani, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Uin Suska sebagai 

Pengakses Internet Pada situs Detik.com. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa sebagai 

pengakses internet. Penelitian ini berpedoman dengan tingkat kepuasan 

mahasiswa. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini ada lah variabel 
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tunggal. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi 

kepustakaan. Dalam penyimpulan ini Dika Hamdani menyimpulkan 

bahwa pengakses internet situs Detik.com adalah cukup memuaskan 

dengan hasil kepuasan 65,4.%. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Uin Suska Riau Khusunya jurusan Ilmu Komunikasi tahun 

ajaran 2009/2010 yaitu 648 orang. Dengan sampel sebanyak 64 orang  dari 

jumlah populasi dengan persentase 10%. 
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3. Nadeya Siregar, (Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau) 

Tingkat  Kepuasan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan 

Hukum Uin Suska Riau dalam menonton program acara talkshow 

indonesia lawyears club di tv one. Penelitian ini berpedoman dengan 

tingkat kepuasan mahasiswa. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini adalah variabel 

tunggal. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi 

kepustakaan. Dalam penyimpulan ini Nadeya Siregar menyimpulkan 

bahwa tingkat kepuasan mahasiswa ilmu hukum adalah cukup memuaskan 

dengan hasil kepuasan 80,62%. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Uin Suska Riau Khusunya jurusan Ilmu Hukum tahun ajaran 

2009/2010 yaitu 748 orang.  Dengan sampel sebanyak 88 orang  dari 

jumlah populasi dengan persentase 10%.
34

 

4. Budiarto, (Universitas Hasanudin) Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Dikecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan puskesmas dikecamatan enkerang. Penelitian ini berpedoman 

pada kualitas pelayanan. 
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 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini adalah variabel 

tunggal. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi 

kepustakaan.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini ada lah 

variabel tunggal. Dalam penyimpulan ini Budiarto menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan di puskesmas enkerang adalah cukup memuaskan 

dengan hasil kepuasan 60,62%. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat yang pernah berobat di Rumah Sakit Enkerang 

Kabupaten Enkerang sebanyak 200 per minggu dalam sebulan 800. 

Dengan sampel sebanyak 89 pasien dari jumlah populasi dengan 

persentase 10%.
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5. Wike Diah Anjariyani, (Universitas Diponegoro) Kepuasan Pasien Rawat 

Inap Terhadap Pelayanan  RSUD Tugurejo Semarang. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan pasien rawat inap 

terhadap pelayanan rumah sakit. Penelitian ini berpedoman pada kepuasan 

pasien. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penggunaan variabel pada penelitian ini adalah variabel 

tunggal. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi 

kepustakaan. Dalam penyimpulan ini Wike Diah Anjariyani 

menyimpulkan bahwa kualitas pasien terhadap pelayanan rumah sakit 

Tugu Rejo Semarang adalah cukup memuaskan dengan hasil kepuasan 

60,25. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap RSUD Tugu 

Rejo Semarang sebanyak 150 pasien.
36

 

6. Jurnal Aulia Novita, Hubungan Kualitas Layanan Prima Humas PT. 

Sanggar Mustika Padma (Sky Ring) Mall Taman Anggrek dengan tingkat 

kepuasan pelanggan bermain ice skatting.Jenis penelitian ini menggunakan 
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penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan variabel 

pada penelitian ini adalah variabel tunggal. Teknik pengumpulan data 

yaitu angket, observasi, dan studi kepustakaan. Dalam penyimpulan ini 

Aulia Novita menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan bermain Ice Skating 

adalah (100%). Hal itu disebabkan karena penilaian pelanggan yang merasa 

sangat puas, oleh kualitas layanan yang dirasakan atau diterima sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Untuk dapat menjadi masukkan bagi perusahaan. Populasi 

dalam penelitian ini tidak diketahui jumlahnya.
37

 

7. Jurnal Ike Dewi Kartika Arief, Komunikasi Antar Peribadi perawat dan 

Tingkat Kepuasan pasien RSIA Pertiwi Makasar.  Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penggunaan variabel pada penelitian ini adalah variabel tunggal. Teknik 

pengumpulan data yaitu angket, observasi, dan studi kepustakaan. Dalam 

penyimpulan ini Ike Dewi Kartika Arief menyimpulkan bahwa tingkat 

kepuasan kepuasan (82.4%).Populasi 97 Pasien.
38

 

 

B. Definisi – Definisi dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konsepsional 

 Konsep adalah “abtraksi yang dibentuk 

menggeneralisasikan hal-hal yang berisfat khusus.Kerangka konsep 

merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena 

sosial ataupun alami”. 

 Untuk itu ada beberapa konsep yang diangkat dari 

penelitian ini, yaitu: 

a. Kepuasan Pelayanan 

  Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller pada bukunya 

Manajemen Pemasaran model ini penelitian konsumen didasarkan 

pada pebedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang 
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dipandang ideal untuk individu dan persepsinya, tentang kombinasi 

atribut yang sebenarnya berdasarkan model ini, kepuasan konsumen 

dapat dicapai melalui dua yakni mengubah penawaran sehingga sesuai 

dengan yang meyakinkan konsumen bahwa yang ideal tidak sesuai 

dengan model ini. Salah satu teori tersebut adalah : 

1) Equity Theory 

Konsumen akan merasa puas terhadap produk atau jasa 

yang dibeli jika hasil yang diperolehnya dengan pengeluaran yang 

digunakan dipandang sebagai sesuatu yang adil dan sama.  

Handi Irawan D. MBA Mcom dalam bukunya sepuluh 

prinsip kepuasan pelanggan (2002). Kualitas pelayanan dapat 

diketahui dengan caramembandingkan kepuasan pasien atas 

layanan yang mereka terima dengan layanan yang mereka 

harapkan. Kepuasan pasien terhadap suatu jasa ditentukan oleh 

tingkat kepentingan pasien. Indikator-indikator kualitas pelayanan 

pasien didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 

a) Keandalan (Reliability), yaitu ketepatan waktu dan keakuratan 

informasi terhadap pengelolaan rumah sakit. 

b) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu cepat dan tepat dalam 

merespon permintaan, pertanyaan, dan keluhan pasien 

c) Jaminan (Assurance), yaitu memiliki pengetahuan, kesopanan, 

dan kemampuan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

Yaitu mengarah kepada kemampuan menginspirasi dan 

kepercayaan dan meyakinkan pasien untuk tetap berkompetensi 

dan berkredibilitas, keamanan yang diberikan oleh petugas.  

d) Perhatian (Emphaty), yaitu memberi kemudahan, perhatian, dan 

memahami kebutuhan pelanggan.yaituperlakuan petugas 

terhadap pasien yakni sopan santun etugas terhadap pasien. 

e) Bukti langsung ( Tangible), yaitu terdapat sarana dan prasarana 

yang mendukung. Yaitu pelayanan fisik seperti ruang 
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pelayanan yang memadai, tempat pelayanan yang strategis 

serta mudah dijangkau. 
39

 

1. Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan 

seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkaptentang 

apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan 

memiliki rujukan-rujukan empiris.
40

 Didalam topik ini operasional 

konsep akan berisi dimensi-dimensi yang berkaitan dengan teori dan 

konsep yang digunakan dalam penelitian, dan bagaimana konsep 

tersebut berhubungan dengan indikator yang dapat menjawab 

hubungan-hubungan yang akan diteliti didalam penelitian ini. 

Handi Irawan D. MBA Mcom dalam bukunya sepuluh prinsip 

kepuasan pelanggan (2002).
41

 Reability atau kehandalan adalah 

kemampuan  untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan 

akurat. Kinerja harus sesuai dengan  harapan pelanggan tanpa   

kesalahan. Ada pula yang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. 

Kehandalan petugas pendaftaran adalah kehandalan atau kecermatan 

petugas dalam melayani pendaftaran, kehandalan perawat adalah 

kehandalan perawat dalam standar pelayanan dalam melayani pasien, 

kehandalan dokter adalah kehandalan atau kecermatan dokter terhadap 

memeriksa pasien terhadap, kehandalan petugas apotek adalah 

kehandalan atau cara tepat petugs apotek memberikan obat sesuai 

dengan sakit yang diderita pasien. 

Responsiviness atau  ketanggapan adalah kesanggupan untuk 

membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta 
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tanggap terhadap keinginan konsumen. Ketanggapan petugas 

pendaftaran adalah ketanggapan petugas terhadap merespon 

pendaftaran pasien. Ketanggapan perawat adalah ketanggapan perawat 

dalam melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat. 

Ketanggapan dokter adalah ketanggapan dokter terhadap memeriksa 

pasien. Ketanggapan petugas apotek adalah ketanggapan petugas 

apotek dengan pelayanan waktu yang tepat. 

Assurance atau jaminan adalah kemampuan dan keramahan 

serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan 

konsumen. Jaminan kejelasan petugas pendaftaran adalah petugas 

pendaftaran memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan. 

Jaminan perawat adalah jaminan perawat terhadap memberikan 

jaminan legalitas dalam pelayanan. Jaminan dokter adalah jaminan 

terhadap memberikan jenis penyakit dengan cermat. Jaminan petugas 

apotek adalah petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam 

pelayanan. 

Emphaty atau keramahan adalah sikap tegas tetapi penuh 

perhatian dari pegawai terhadap konsumen.keramahan petugas 

pendaftaran adalah petugas melayani dengan sikap ramah  dan sopan 

santun. Keramahan perawat adalah perawat melayani dengan ramah, 

sopan santun serta tidak adanya diskriminasi. Keramahan dokter 

adalah cara dokter  dan pasien berkomunikasi secara baik. Keramahan 

petugas apotek adalah petugas melayani dan menghargai setiap 

pelanggan. 

Tangible atau penampilan adalah kualitas pelayanan berupa 

sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, 

tempat informasi.Penampilan petugas pendaftaran adalah penampilan 

petugas/aparatur dalam melayani pelanggan. Penampilan perawat 

adalah penampilan dari perawat yang bersih dan rapi akan membuat 

kenyamanan bagi pasien. Penampilan dokter adalah bentuk 

penampilan dan keramahan dari dokter yang membuat kenyamanan 
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pasien. Penampilan petugas apotek adalah penampilan saat petugas 

memberikan pelayanan dengan ramah. Kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu  pendaftaran adalah ruang tunggu pendaftaran terlihat 

rapi dan bersih. Kebersihan dan kenyaman  ruang poli Kebersihan dan 

kenyamanan ruang tunggu apotek adalah ruang poli dan ruang tunggu 

yang bersih membuat pasien nyaman. Dari  Operasional Variabel 

diatas berikut Definisi Operasionalnya : 

Tabel 3.1 

(Definisi Operasional) 

Variabel Dimensi Indikator 

Kepuasan 

terhadap 

pelayanan  

Reliability  

 

Penilaian kenyataan dan harapan pasien 

terhadap atribut reliability, yaitu: 

 Kehandalan petugas 

pendaftaran 

 Kehandalan perawat 

 Kehandalan dokter 

Kehandalan petugas apotek 

 Responsiveness 

 

 

 

 

Penilaian kenyataan dan harapan pasien 

terhadap atribut responsive yaitu, 

 Ketanggapan petugas 

pendaftaran 

 Ketanggapan perawat 

 Ketanggapan dokter 

 Ketanggapan petugas apotek 

 

 Assurance  Penilaian kenyataan dan harapan pasien 

terhadap atribut assurance, yaitu 

 Jaminan Kejelasan petugas 

pendaftaran 

 Jaminan perawat 

 Jaminan dokter 
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 Jaminan petugas apotek 

 

 Emphaty  Penilaian kenyataan dan harapan pasien 

terhadap atribut emphaty, yaitu: 

 Keramahan petugas pendaftaran 

 Keramahan perawat 

 Keramahan dokter 

 Keramahan petugas apotek 

 

 Tangible  Penilaian kenyataan dan harapan pasien 

terhadap atribut tangibles, yaitu: 

 Penampilan petugas pendaftaran  

 Penampilan Perawat 

 Penampilan Dokter 

 Penamilan petugas apotek 

 Kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu  pendaftaran 

 Kebersihan dan kenyaman  ruang 

poli Kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu apotek 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017 

 

 

 

 


