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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

Komunikasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari–hari manusia, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan 

hidup dengan cara berkomunikasi. Melalui komunikasi seseorang dapat 

berinteraksi, bertukar informasi dan menyampaikan berbagai hal yang ada di 

dalam pikirannya kepada orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal 

sehingga dapat mencapai suatu pengertian makna pesan yang sama. Makna pesan 

yang tersampaikan dengan baik dapat membuat tujuan penyampaian pesan 

seseorang tercapai. 

Proses komunikasi terdiri dari lima unsur pokok yang mutlak harus 

dipenuhi, yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran atau media, dan efek 

(feedback). Kelima unsur komunikasi tersebut merupakan kesatuan yang utuh. 

Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak akan 

terjadi karena keberhasilan komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. 

Perusahaan atau organisasi merupakan tempat dimana kegiatan 

komunikasi banyak terjalin. Pada komunikasi perusahaan, komunikasi terjalin 

antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan 

dengan pemerintah, perusahaan dengan media, dan perusahaan dengan lingkungan 

sekitarnya. Agar terciptanya komunikasi yang baik dibutuhkan seorang Humas 

untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Sehingga 

terciptanya komunikasi dua arah timbal balik, antara perusahaan yang diwakilinya 

dengan semua komponen yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. 

Pada era globalisasi saat ini persaingan bisnis semakin ketat dan tajam, 

untuk dapat memperoleh keunggulan dalam persaingan tersebut maka perusahaan 

harus mampu memenuhi kepuasan pelanggannya dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang sesuai dengan jasa yang di tawarkan. Adapun kepuasan pelanggan 

dapat dipenuhi perusahaan salah satunya melalui pelayanannya. 
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Menyadari akan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan, 

banyak para peniliti yang berusaha lebih jauh meneliti kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan 

yang dilakukan oleh Utama, (Vol. 1, No 2, 2003, hlm.96–110) menjelaskan 

kualitas pelayanan kesehatan merupakan tingkat keunggulan pelayanan kesehatan 

yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Terdapat 5 dimensi dalam memenuhi 

harapan pelanggannya meliputi: Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy 

dan Tangible. Hasil penelitian diatas menunjukkan pasien RSU Cakra Husada 

Klaten memiliki persepsi yang memuaskan atas kualitas pelayanan yang 

diterimanya. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien baik 

secara individual, maupun secara bersama-sama. Hasil analisis tersebut juga 

menunjukkan bahwa dimensi reliability merupakan dimensi yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan diantara kelima dimensi kualitas 

pelayanan pada Rumah Sakit tersebut. 

Perusahaan membutuhkan peran Humas dalam menjalankan kegiatannya. 

Begitu pula dengan rumah sakit, kehadiran seorang Humas memiliki peran 

penting dalam menghadapi persaingan di bidang pelayanan kesehatan saat ini. 

Perkembangan rumah sakit yang semakin maju membuat pihak manajemen rumah 

sakit berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu agar 

terciptanya kepuasan pelanggan. Dengan demikian setiap perusahaan harus 

mampu memenuhi kepuasan pelanggannya melalui kualitas pelayanan yang  

diberikan. 

RSUP Fatmawati adalah salah satu Instansi Pemerintah yang merupakan 

rumah sakit rujukan wilayah Jakarta Selatan yang melaksanakan pelayanan di 

bidang kesehatan dengan layanan unggulan Orthopedi dan Rehabilitas Medik. 

RSUP Fatmawati memiliki 12 instalasi di antaranya adalah IGD, IRNA Teratai, 

IRJ, Instalasi Bougenville, Instalasi Rehabilitas Medik, Instalasi Anggrek & Griya 

Husada, Instalasi Farmasi, IBS, Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi, UTD dan 

Instalasi Prof. Dr. Soelarto. 
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 Instalasi Prof. Dr. Soelarto mempunyai 150 orang pegawai medis dan 

non-medis, memiliki lima pelayanan rawat inap diantaranya: kelas tiga, kelas dua, 

kelas satu, VIP dan Stroke Unit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 147 

tempat tidur. Adapun tugas dan fungsi Instalasi Prof. Dr. Soelarto adalah unit 

pelayanan non struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan rawat inap Orthopaedi, Rehabilitasi Medik, medikal, bedah,  

dan high care, dengan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta 

rehabilitasi yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan, 

senantiasa bekerjasama, berkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan satuan 

kerja lain untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut. Setiap pasien 

yang datang untuk rawat inap di Instalasi Prof. Dr. Soelarto, harus melalui tempat 

penerimaan pasien (TPP) proses penerimaan pasien rawat inap di Instalasi Prof. 

Dr. Soelarto akan dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instalasi Prof. Dr. Soelarto 

Gambar 1 Proses Penerimaan Pasien Rawat Inap Instalasi Prof. Dr. Soelarto 

 

RSUP Fatmawati merupakan rumah sakit rujukan wilayah Jakarta Selatan, 

yang membuat RSUP Fatmawati banyak menampung berbagai pasien dengan 

tingkat penyakit yang beraneka ragam, beraneka karakter, beraneka tingkat 

keinginan, beraneka tingkat ekonomi, sosial dan budaya, sehingga tidak terlepas 

dari keluhan pelanggan. Salah satu contoh keluhan pelanggan yaitu prosedur 

pendaftaran pasien dan administrasi yang berbelit–belit, susahnya mendapatkan 

Pasien IRJ Pasien UGD Pasien IAGH 

Tempat Pendaftara Penerimaan 

Pasien Rawat Inap  

Petugas Melihat Diagnosis dan 

Ruang Rawat yang dibutuhkan 

Instalasi Prof. Dr. Soelarto 
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kamar rawat inap karena penuh, petugas customer service yang kurang ramah 

dalam memberikan informasi kepada pasien, pelayanan yang diberikan kurang 

cepat dan tanggap, kebersihan ruang rawat inap yang kurang terjaga, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga kerja dan fasilitas daya 

tampung yang ada di RSUP Fatmawati, hal ini membuat RSUP Fatmawati tidak 

dapat memberikan pelayanan dengan maksimal sehingga terjadinya keluhan dari 

pasien. Berikut ini adalah jumlah karyawan Instalasi Prof. Dr. Soelarto dan jumlah 

kapasitas tempat tidur di Instalasi Prof. Dr. Soelarto yang akan dijelaskan pada 

tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja Instalasi Prof. Dr. Soelarto 2015–2016 

NO Kelompok LANTAI PNS NON PNS JML 

1. Management  3 1 4 

2. Administrasi  3 - 3 

3. Verifikator  - 1 1 

4. Perawat 

Lantai I 12 12 24 

Lantai II 10 18 28 

Lantai III 15 18 33 

Lantai IV 11 6 17 

Lantai V 9 2 11 

Lantai VI 15 5 20 

5. Pekarya  15 2 17 

JUMLAH 158 

(Sumber: Instalasi Prof. Dr. Soelarto RSUP Fatmawati) 
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Tabel 2 Jumlah Kapasitas Tempat Tidur di Instalasi Prof. Dr. Soelarto 

LANTAI KAPASITAS JUMLAH 

I Kelas III 25 Tempat Tidur 

II 

Kelas III 

Kelas II 

Kelas I 

15 Tempat Tidur 

16 Tempat Tidur 

10 Tempat Tidur 

III 
Kelas II 

Kelas I 

35 Tempat Tidur 

10 Tempat Tidur 

IV 
Kelas III 

Kelas I 

14 Tempat Tidur 

4 Tempat Tidur 

V VIP 7 Tempat Tidur 

VI 
VIP 

Stroke Unit 

8 Tempat Tidur 

3 Tempat Tidur 

JUMLAH 147 Tempat Tidur 

(Sumber: Instalasi Prof. Dr. Soelarto RSUP Fatmawati) 

 

Terkait hal tersebut, RSUP Fatmawati memiliki bagian customer relations 

yaitu Instalasi Pemasaran Kesehatan dan Humas (IPKH). Customer relations tidak 

dapat dipisahkan dari peran humas dalam kegiatannya. Customer relations di 

RSUP Fatmawati memiliki peran penting untuk membangun dan mengembangkan 

hubungan yang saling menguntungkan antara RSUP Fatmawati dengan pasiennya. 

Customer Relations tidak hanya sebagai tugas humas saja, seluruh staff dan 

karyawan di RSUP Fatmawati baik dokter, perawat, petugas administrasi, petugas 

gizi, petugas kebersihan dan petugas keamanan melakukan customer relations. 

Berikut ini adalah jumlah tenaga kerja di Instalasi Pemasaran Kesehatan dan 

Humas (IPKH) yang akan dijelaskan pada tabel 3 sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja Instalasi IPKH 

IPKH 

GOLONGAN 
JUMLAH 

PNS NON PNS 

18 orang 3 orang 21 orang 

(Sumber: Instalasi Pemasaran Kesehatan dan Humas) 
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IPKH RSUP Fatmawati membangun komunikasi dengan pelanggannya 

secara multiteral, dan memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya 

untuk berkomunikasi dan menyampaikan kritik, saran, serta keluhan baik yang 

datang secara langsung ke bagian IPKH, maupun secara tidak langsung. Salah 

satu media yang di gunakan yaitu melalui telepon, surat tertulis, fax, sms hotline, 

email, Website, Facebook, Twitter, kotak saran dan survei kepuasan pelanggan. 

Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengenai keluhan pelanggan diteliti oleh Oktaviani (2011) Strategi 

Customer Relations Dalam Menangani Keluhan Pelanggan di Balai Karantina 

Pertanian Semarang. Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta. [6 April 

2016] mendeskripsikan dan menganalisa secara rinci proses-proses strategi 

customer relations yang digunakan Balai Karantina Pertanian Semarang dalam 

menangani keluhan pelanggannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi yang digunakan Balai Karantina Pertanian Semarang dalam menangani 

keluhan pelanggan yaitu dengan cara kooperatif terhadap konsumen. Berikut ini 

adalah jumlah keluhan pelanggan di Instalasi Prof. Dr. Soelarto yang akan di 

jelaskan pada tabel 4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Jumlah Keluhan Pelanggan Instalasi Prof. Dr. Soelarto Tahun 2015 

No Kotak Saran Keluhan 

1. Januari 26 

2. Febuari 11 

3. Maret 14 

4. April 5 

5. Mei 4 

6. Juni 4 

7. Juli 2 

8. Agustus 8 

9. September 3 

10. Oktober 3 

11. November 5 

12. Desember 6 

JUMLAH 91 

(Sumber: IPKH RSUP Fatmawati) 
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Tujuan adanya customer relations di RSUP Fatmawati adalah proses 

menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan sehingga menambah nilai 

(value) dan kepercayaan pelanggan kepada produk, jasa dan layanan yang dimiliki 

rumah sakit. Customer relation juga merupakan strategi yang mendukung proses 

pemasaran secara efektif. Informasi pelanggan melalui customer relation adalah 

pemberian informasi oleh petugas, yang berguna bagi pelanggan sehingga 

pelanggan tersebut percaya terhadap pelayanan yang ada di RSUP Fatmawati. 

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling utama yang harus dijaga 

dan ditingkatkan agar pelanggan tetap percaya dan tetap bertahan dengan produk, 

jasa dan pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit. Hal ini menjadi sebuah 

tolak ukur bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 

Sehingga sebagai seorang humas memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meciptakan rasa puas kepada 

pelanggan. 

Penelitian sejenis berguna untuk bahan perbandingan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian yang akan 

dilakukan dapat lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Sunarto (VOL. 2, 

NO.1, 2009, Hlm. 71-79) Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan salah satu 

cara untuk mengukur penampilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan kualitas pelayanan 

kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Magelang termasuk kategori sangat baik, dengan rerata kualitas pelayanannya 

adalah 63,69. Tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di Badan 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang termasuk 

kategori puas, dengan rerata kepuasan pasien rawat inap adalah 41,98. 

RSUP Fatmawati melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan eksternal maupun internal. RSUP Fatmawati 

memiliki kepedulian yang tinggi kepada pelanggan atau pasien, yang bertujuan 

untuk memberikan kepuasan pelanggan atau memenuhi keinginan pelanggan, 

dengan memberikan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Sehingga 

pasien merasa puas dan diuntungkan. Kualitas pelayanan customer relations harus 
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dievaluasi kembali secara berkesinambungan. Suatu perusahaan dalam menjalin 

hubungan dengan konsumen, harus mampu memberikan kualitas pelayanan 

customer relations dengan baik. Dengan begitu kepuasan pelanggan merupakan 

tujuan dari setiap perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis 

ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan customer relations humas RSUP 

Fatmawati terhadap kepuasan pelanggan. Maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Relations 

RSUP Fatmawati terhadap Kepuasan Pelanggan (Survei pada Keluarga 

Pasien Instalasi Prof. Dr. Soelarto)”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Customer Relations RSUP Fatmawati terhadap Kepuasan Pelanggan (Survei Pada 

Keluarga Pasien Instalasi Prof. Dr. Soelarto)?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh kualitas 

pelayanan customer relations RSUP Fatmawati terhadap kepuasan Pelanggan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat 

bagi berbagai kalangan : 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi sebagai 

penelitian yang sejenis dalam Ilmu Komunikasi khususnya Public 

Relations. 

b. Dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan untuk 

menganalisa pengaruh antara kualitas pelayanan Customer Relations 

terhadap kepuasan pelanggan.  
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I.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi RSUP Fatmawati dalam kualitas pelayanan customer relations RSUP 

Fatmawati terhadap kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan merupakan 

hal yang paling utama yang harus dijaga dan ditingkatkan agar pelanggan tetap 

percaya dan tetap bertahan dengan produk, jasa dan pelayanan yang telah 

diberikan oleh rumah sakit. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kerangka pada 

penelitian ini, agar pembaca dapat memahami dengan jelas tujuan dari penulis, 

sehingga informasi yang diberikan penulis dapat tersampaikan dengan baik. 

Dalam laporan ini terdapat lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  KAJIAN TEORITIS 

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang memiliki hubungan 

dengan penelitian, serta teori-teori yang mendukung lainnya. 

Definisi konsep, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penelitian ini seperti pendekatan penelitian, jenis 

penelitian, metode penelitian, penentuan populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, operasional variabel, teknik analisis data 

dan waktu penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data, analisis inferensial dan 

pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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