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2.1 Pelayanan 

Menurut Gronross dalam Ratminto dan Winarsih Atik Septi (2005:4) 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain  yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan  untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan. 

Pendapat lain mendefenisikan pelayanan sebagai serangkaian kegiatan atau 

proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk 

jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat 

dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpatisipasi aktif dalam 

proses  mengkonsumsi  jasa  tersebut.  (Paimin  Napitupulu ; 2007:164) 

Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 81 

tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan menteri 

pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan 

sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah, dan dilingkungan badan usaha milik Negara dalam bentuk barang 

dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat mau 

pun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Definisi pelayanan menurut Kotler (2003) adalah: “Berbagai tindakan atau 

kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak 
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dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya 

dapat berkenaan dengan sebuah produk fisik atau tidak.” 

Menurut Peter (2003) mendefinisikan Service is An activity or series of 

activity of a more or less intangible nature that normally, take place in interaction 

between the customer and service employess and or physical resources or good 

and or systems of the service provider, which are providen as solutions to 

customer problems. 

Pengertian yang lebih luas juga disampaikan oleh Daviddow dan Utal ( 

dalam sutopo dan suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja 

yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan melalui 

kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan pendekatan sebagai berikut:  

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan. 

2. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mencapai keluhan. 

Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan 

kebutuhan apabila didukung oleh beberapa faktor: 

1. Adanya aturan yang memadai  

2. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis 

3. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum 

4. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tgas atau pekerjaan 

yang bertanggung jawabkan 

5. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas 
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Menurut Moenir (2003) fungsi pelayanan tersebut antara lain : 

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu 

2. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa  

3. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 

4. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya 

5. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 

sehingga mengurangi sikap emosional mereka 

2.2 Pelayanan Publik 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. 

Sedangkan Lewis dan Gilman (2011) mendefinisikan pelayanan publik 

sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara 

berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan 

sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan 

menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai 

pilar dan kepercayaan publik. 

Pengertian pelayanan publik adalah sebagai berikut: Pelayanan publik 

adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga 

negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai 

pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya 
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diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus 

tersedia untuk semua kalangan tanpa mamandang pendapatan mereka. Bahkan 

apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh 

umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di 

bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk 

sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk layanan 

sipil. 

2.3 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu 

(Bharata, 2011:25) 

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 

layanan. 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal 

ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
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2.4 Kualitas Pelayanan Publik 

kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas umum 

(publik) dalam memberikan pelayanan kepada umum. Pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hubungan kualitas dengan 

pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa:  “kualitas pelayanan 

adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. 

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan 

pelayanan yang baik” (Lukman, 1999). 

 
2.5 Pelayanan kesehatan 

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang 

perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peran yang 

cukup penting ialah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.  Pelayanan adalah 

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 

usaha melayani kebutuhan orang lain (Adunair, 2012). 

Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 

Menurut Prof. Dr. Soekidjo notoatmojo (2012) pelayanan kesehatan adalah 

sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif 
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(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasarannya 

masyarakat. 

Menurut Depkes RI (2012) pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, 

ataupun masyarakat. 

2.6 Pelayanan Prima 

Pelayanan Prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah 

pelayanan  yang terbaik  yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan 

internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan (Suwithi, 

1999; 4) 

2.7 Rumah Sakit 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

rumah sakit , rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secar paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah 

pelayanan yang kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. 
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Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit 

mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Dapat simpulkan rumah sakit adalah merupakan dimana pelayanan 

kesehatan masyarakat, yang mana terdiri dari kedokteran, perawat, kebidanan 

yang bertugas melayani dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

 
2.8 Rawat Inap 

Rawat inap merupakan salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang 

memberikan pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan 

masalah yang dialami oleh pasien, dimana unit rawat inap merupakan salah satu 

revenew center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan pelanggan atau pasien bisa 

dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan (Nursalam, 2001) 

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang 

terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi 
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pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu 

perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Rawat inap adalah 

pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, 

keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana 

kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah 

bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap dan mengalami 

tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga pasien 

dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004). 

Menurut Supranto (1997), alur pelayanan pasien rawat inap dimulai dari 

pelayanan pasien masuk di bagian penerimaan pasien, pelayanan ruang perawatan 

(pelayanan tenaga medis, pelayanan tenaga perawat, lingkungan langsung, 

penyediaan peralatan medis/ non medis, pelayanan makanan/ gizi), dilanjutkan 

pelayanan administrasi dan keuangan, terakhir pelayanan pasien pulang. 

Menurut Azwar (2000), mutu asuhan pelayanan rawat inap dikatakan baik, 

apabila : 

1. Memberikan rasa tentram kepada pasien 

2. Memberikan pelayanan yang profesional dan setiap strata pengelola 

rumah sakit. Pelayanan bermula sejak masuknya pasien kerumah sakit 

sampai pasien pulang. 

Dari kedua aspek ini dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Petugas menerima pasien dalam melakukan pelayanan terhadap pasien 

harus mampu melayani dengan cepat karena mungkin pasien memerlukan 

penanganan segera 
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2. Penanganan pertama dari perawat harus mampu menaruh kepercayaan 

bahwa pengobatan yang diterima dimulai secara benar 

3. Penanganan para dokter dan perawat yang profesional akan 

menimbulkan kepercayaan pasien bahwa pasien tidak salah memilih 

rumah sakit 

4. Ruang yang bersih dan nyaman, memberikan nilai tambah kepada 

rumah sakit 

5. Peralatan yang memadai dengan operator yang profesional 

6. Lingkungan rumah sakit yang nyaman 

2.9 Rawat Jalan 

Rawat jalan adalah aturan atau sistem yang di buat untuk melayani atau 

memenuhi kebutuhan orang lain, dalam hal ini pasien untuk mendapatkan 

perawatan tentang kesehatannya tanpa memerlukan penginapan. 

Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan 

pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang 

dapatdipertanggung jawabkan. (standart pelayanan Rumah sakit, dirjen yanmed 

depkes RI thn 1999). Sedangkan Fungsi dari pelayanan rawat jalan adalah sebagai 

tempatkonsultasi, penyelidikan, pemeriksaan dan pengobatan pasien oleh dokter 

ahli dibidang masing-masing yang disediakan untuk pasien yang membutuhkan 

waktu singkat untuk penyembuhannya atau tidak memerlukan pelayanan 

perawatan. poliklinik juga berfungsi sebagai tempat untuk penemuan diagosis 

dini, yaitu tempat pemeriksaan pasien pertama dalam rangka pemeriksaan lebih 

lanjut dalam tahap pengobatan penyakit. Pelayanan rawat jalan dibagi menjadi 
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beberapa bagian atau poliklinik, menggambarkan banyaknya pelayanan 

spesialistik, sub spesialistik dan pelayanan gigi spesialistik dari staf medis yang 

ada pada rumah sakit. 

Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan 

adalah sebagai berikut: 

 Dokter yang melayani pada Poliklinik Spesialis harus 100 % dokter 

spesialis. 

 Rumah sakit setidaknya harus menyediakan pelayanan klinik anak, klinik 

penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah. 

 Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00 – 13.00 setiap hari kerja, kecuali 

hari Jumat pukul 08.00 – 11.00. 

 Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit. 

 Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %. 

Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pelayanan Rawat Jalan. Jika kita 

mengacu pada analisa Ross, poliklinik rawat jalan yang baik adalah yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Fasilitas fisik rumah sakit yang memadai. 

2.Jam praktek yang tepat, terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang 

baik. 

3. Penjadwalan kunjungan yang efisien, untuk memperpendek waktu tunggu. 
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4. Tarif yang terjangkau oleh sasaran. 

5.Kualitas pelayanan yang oleh pasien biasanya dinilai baik bila pelayanan 

olehdokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap 

kebutuhan pasien dan perasaannya. 

Sama halnya dengan berbagai pelayanan kesehatan lainnya, maka salah satu 

syarat pelayanan rawat jalan yang baik adalah pelayanan yang bermutu. Karena 

itu untuk dapat menjamin mutu pelayanan rawat jalan tersebut, maka program 

menjaga mutu pelayanan rawat jalan perlu pula dilakukan. 

Untuk ini diperhatikan bahwa sekalipun prinsip pokok program menjaga 

mutu pada pelayanan rawat jalan tidak banyak berbeda dengan berbagai 

pelayanan kesehatan lainnya, namun karena pada pelayanan rawat jalan 

ditemukan beberapa ciri khusus, menyebabkan penyelenggaraan program menjaga 

mutu pada pelayanan rawat jalan tidaklah semudah yang diperkirakan, ciri-ciri 

khusus yang dimaksud adalah: 

1. Sarana, prasarana serta jenis pelayanan rawat jalan sangat beraneka ragam, 

sehingga sulit merumuskan tolak ukur yang bersufat baku. 

2. Tenaga pelaksana bekerja pada srana pelayanan rawat jalan umumnya 

terbatas, sehigga di satu pihak tidak dapat dibentuk suatu perangkat khusus 

yang diserahkan tanggung jawab penyelengaraa program menjaga mutu, 

dan pihak lain, apabila beban kerja terlalu besar, tidak memiliki cukup 

waktu untuk menyelengarakan program menjaga mutu. 



 
 

23 

3. Hasil pelayanan rawat jalan sering tidak diketahui. Ini disebabkan karena 

banyak dari pasien tidak datang lagi ke klinik. 

4. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan 

adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri, sehingga penilaian yang 

objektif sulit dilakukan. 

5. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan 

adalah mungkin penyakit yang telah berat dan bersifat kronis, sehingga 

menyulitkan pekerjaan penilaian. 

6. Beberapa jenis penyakit yang datang berobat datang kesarana pelayanan 

rawat jalan mungkin jenis penyakit yang penanggulangannya sebenarnya 

berada di luar kemampuan yang dimiliki. Keadaan yang seperti ini juga 

akan menyulitkan pekerjaan penilaian. 

7. Rekam medis yang dipergunakan pada pelayanan rawat jalan tidak 

selengkap rawat inap, sehingga data yang diperlukan untuk penilaian tidak 

lengkap 

8. Perilaku pasien yang datang kesarana pelayanan rawat jalansukar 

dikontrol, dan karenanya sembuh atau tidaknya suatu penyakit yang 

dalami tidak sepenuhnya tergantung dari mutu pelayanan yang 

diselenggarakan. 

2.10 Pandangan Islam 

Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 

agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan 

beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya 
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kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah : 

 (( خير الناس أنفعهم للناس ))

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

sesamanya”. 

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah 

hadits yang berbunyi : “Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) 

kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan 

kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi 

orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan 

urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang 

muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan 

Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu 

saudaranya.” 

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan 

seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi, 

berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan 

masih banyak lagi. Dan yang juga perlu kita tegaskan disini bahwa hadits ini 

melarang kita untuk mengumbar “aurat (kejelekan)” orang lain, karena 

konsekwensi mengumbar “aurat” orang lain adalah Allah akan membuka “aurat” 

kita dihadapan makhluknya. 
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Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan 

kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh sahabat Anas bin Malik RA :  

 (( ال يُؤِمُن أحُدكم حتى يُِحبَّ ألخيه ما يُِحبُّ لنَْفِسه ))

“Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 

seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhori). Inti hadits ini adalah 

“Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri anda sendiri”. Kita 

pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan baik, kita 

pasti ingin dilayani dengan cepat, maka aplikasikan keinginan anda tersebut ketika 

anda melayani orang lain. 

2.11 Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penafsiran yang 

terdapat dalam penulisan, maka peneliti membuat defenisi konsep. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka defenisi konsep yang digunakan penulis dalam meneliti 

pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandau adalah: 

1.  pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara 

konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/ pelanggan.  

2. pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif 

(peningkatan kesehatan) dengan sasarannya masyarakat. 
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3. Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh 

pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui 

sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta. 

2.12   Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya adalah yang 

dilakukan. 

1. Candra Lya Nilmayanti Universitas Brawijaya Tahun 2014 judul : 

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan Pelayanan Kesehatan keseluruhan di pusat kesehatan 

masyarakat dari Mojoagung sudah cukup baik. 

2. Ira Viranti Mahasiswi UIN SUSKA RIAU Tahun 2015 judul : Analisis 

Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Bengkalis. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh 

Rumah Sakit cukup maksimal dengan hasil 60%. 

3. Intan Kusuma Dewi Mahasiswi Universitas Malang Tahun2015,dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Masyarakat Pada Rumah Sakit Aisyiyah Malang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penanganan 

keluhan terhadap kepuasan pelanggan. Sampel diambil dengan 

menggunakan teknik sample random sampling. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menyatakan bahwa pelayanan penanganan keluhan yang terdiri 

dari variabel empati , kecepatan , kewajaran , dan kemudahan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan , sedangkan dari 
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keempat variabel dalam pelayanan penanganan keluhan yang dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel kecepatan hal 

ini disebabkan karena kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, 

maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan 

tidak dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan ditangani secara cepat, 

maka ada kemungkinan besar bahwa pelanggan akan menjadi puas. 

Pelanggan yang puas dengan penanganan keluhan suatu perusahaan akan 

menjadi pelanggan yang loyal atau pelanggan abadi perusahaan.  
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2.13 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah unsur penelitian yang memberikan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui 

indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. Berikut yang 

menjadi indikator penelitian: 

Tabel II.1 

Konsep Operasional 

 
Variabel Indikator Sub-Indikator 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) Rumah 

Sakit Umum 

Daerah 

Kecamatan 

Mandau 

 

1. Pelayanan Rawat Inap 

Dan Rawat Jalan 

 

 

1. Dokter pemberi pelayanan  

2. Ketersediaan pelayanan 

3. Kepuasan pelanggan  

 

Sumber: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Daerah Kecamatan 

Mandau  

 

2.14 Kerangka Pemikiran 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) Kerangka pemikiran atau biasa 

disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. 

Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses dan Output. 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir pelaksanaan elayanan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau sebagai berikut : 
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Rawat Jalan 

 

Rawat Inap 

Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayan Kesehatan 

Pelayanan RSUD  

Kecamatan Mandau 

SPM   

(Standar Pelayanan Minimal) 


