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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pula dengan 

populasi lebih dari 255 juta jiwa menurut biro pusat statistik (2015). Indonesia adalah negara 

berpenduduk terbesar keempat di dunia yang terbagi menjadi 34 provinsi. Salah satunya Pulau 

Jawa yang termasuk pulau terbesar no 13 di dunia dan terbagi menjadi 6 provinsi. Salah satunya 

DIY merupakan kota pendidikan yang dengan penduduknya 3.675.768 jiwa. Jika  untuk penduduk 

dibagian ibukota Yogyakarta sebesar 2.579.321 jiwa menurut  survey badan pusat statistik (2015) 

. Dengan banyak nya populasi diperkotaan maka mengakibatkan meningkatnya jumlah masyarakat 

yang mengalami penurunan kesehatan atau terkena penyakit, dengan adanya penurunan kesehatan 

masyarakat tersebut maka dibutuhkan klinik atau Laboratorium untuk membantu dalam 

menangani  penyakit yang dialami oleh masyarakat. Mahalnya biaya pengobatan dan pemeriksaan 

membuat sebagian masyarakat enggan untuk memeriksakan kesehatanya, tetapi dengan adanya 

BPJS dari pemerintah akan meringankan beban masyarakat dalam masalah biaya. Selain 

meringankan biaya, bekerjasama dengan BPJS berguna untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap 

kesehatan tubuh dalam hal pencegahan maupun pengobatan dalam diri masyarakat. Di era 

persaingan seperti sekarang ini banyak  perusahaan berlomba-lomba untuk memuaskan pelanggan. 

Banyak cara dilakukan perusahaan salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanannya 

guna memenuhi kepuasan pelanggan,  seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Heru Eka 

Lodhita ( 2015) yang  meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

yang didapati hasil konsumen merasa puas terhadap pelayanan took Oen di Malang dengan begitu 

maka bisa dipastikan bahwa dalam memenuhi kepuasan pelanggan toko Oen sudah tepat dalam 

menjalankan pelayanannya. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Hedithya Novel dan  

Humala L Napitulu ( 2013) yang meneliti tentang penilaian tingkat kepuasan pasien terhadap  

pelayanan  jasa puskesmas Medan Johor dengan metode Servperf (Service Performance) dan 

Customer Satisfaction Index yang dengan  hasil tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan Puskesmas Medan Johor secara keseluruhan dikategorikan baik, Berikutnya  penelitian 

yang dilakukan oleh Abdi Setia Putra ( 2014) yang meneliti tentang survey kepuasan pasien rawat 
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jalan rumah sakit islam Ibnu Sina Bukittinggi dengan hasil perhitungan CSI  pasien merasa sangat 

puas terhadap kinerja pelayanan RSI Ibnu Sina Bukittinggi secara keseluruhan. Dan penelitian 

yang dilakukan oleh Rio Yuwono dan Ferida Yuamita (2015) yang meneliti tentang analisa faktor 

K3 dan ergonomi terhadap fasilitas pusat kesehatan universitas untuk mengukur kepuasan pasien 

dengan hasil Perhitungan CSI  konsumen cukup puas terhadap fasilitas dan pelayanan klinik 

Universiti Pahang.  Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

Terdapat 20 laboratorium yang berada di daerah Yogyakarta salah satunya adalah Cito 

Labs yang melayani bidang pemeriksaan kesehatan, keunggulan  CITO labs selain bekerjasama 

oleh BPJS juga memiliki pemeriksaan seperti kimia klinik, immunologi, hematologi, patologi 

anatomi, PCR, dan penanda tumor. Dapat diketahui persentase masyarakat yang mempunyai 

keluhan kesehatan yang ada di kota Yogyakarta sebesar 36.65% pada tahun 2013 dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2014 sebesar 42.28 % menurut badan pusat statistik (2000-2014). Selain itu 

Cito Labs juga mengalami naik turunnya angka minat pelanggan untuk menggunakan jasa Cito 

labs. Seperti fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir ini yang dimana Cito Labs mengalami 

penurunan jumlah pasien yang berkunjung ke Cito Labs maka perlu dilakukan evaluasi ulang 

terhadap kualitas pelayanan di Cito Labs. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan (Lovelock dalam Tjiptono 2004: 

59). Kualitas pelayanan dibagi 5 dimensi, dimensi tangibles, realibiliti, assurance, responsiveness 

dan emphaty. Kualitas pelayanan menentukan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan puas maka 

loyalitas akan tercipta. Sehingga dalam konsteks perusahaan yang bergerak dibidang jasa kualitas 

pelayanan menjadi tolak ukur berhasilnya sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan / cita – cita 

perusahaan. Hal ini juga dialami oleh Perusahaan Cito labs. 

Cito Labs dapat dikatakan Laboratorium klinik yang pengunjungnya selalu ramai setiap 

hari karena lokasinya yang strategis dan suasananya yang nyaman dengan ciri khas yang 

dimilikinya. Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan 

atribut-atribut pelayanan menurut konsumen dengan tingkat kinerja yang telah diberikan Cito 

Labs, mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan Cito Labs, dan 

memberikan rekomendasi alternatif terhadap perbaikan pelayanan Cito Labs. 
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Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan di atas maka saya sebagai peneliti tertarik 

mengambil judul dalam penelitian ini adalah” Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode IPA(Importance Performance Analysis) Dan 

CSI(Customer Satisfaction Index) dengan Studi Kasus di Cito Labs Yogyakarta. 

 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu mengetahui berapa tingkat kepuasan pelanggan CITO labs, dan atribut-

atribut apa saja yang harus diperbaiki dalam memenuhi kepuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan CITO labs serta rekomendasi alternatif apa yang perlu diperbaiki oleh CITO labs. 

 

1.3. Batasan Permasalahan 

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan. 

Sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dengan cepat dan baik. Adapun pembatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus dilakukan di Cito Labs, Yogyakarta  

2. Data diambil dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada konsumen Cito Labs. 

3. Uji Validitas dan reabilitas kuisoner dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20.0 

4. Analisis kualitas pelayanan CITO Labs menggunakan Importance and performance analysis 

dan  Customer Satisfaction index. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui nilai tingkat kepuasan pelanggan CITO labs, 

mengetahui atribut-atribut apa saja yang harus diperbaiki dalam memenuhi kepuasan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan CITO labs, kemudian  memberikan rekomendasi alternatif apa yang 

perlu  Cito Labs lakukan demi terciptanya pelayanan yang baik 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat penelitian: 
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1. Sebagai masukan bagi perusahaan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan sesuai dengan kapasitas dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan dari hasil 

yang telah dicapai untuk dapat digunakan dalam menetapkan strategi bisnis. 

3. Mengetahui atribut–atribut apa saja yang secara prioritas harus diperbaiki dalam memenuhi 

kepuasan konsumen dan peningkatan kinerja pelayanan? 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti dan memenuhi persyaratan, maka penulisannya dibagi 

menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pengantar permasalahan seperti latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori yang langsung mendukung pelaksanaan 

penelitian dan juga menjadi landasan / pedoman dalam pembahasan 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan analisis yang 

dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini mengandung uraian tentang bahan baku atau materi 

penelitian, alat, tata cara penelitian, variable dan data yang akan 

dikaji serta cara analisis yang dipakai dan bagian alir penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan, data-data yang 

diperlukan dalam pemecahan masalah dan pengolahan data dari hasil 

penelitian. 

BAB V PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas hasil penelitian berupa table hasil pengolahan 

data, grafik, persamaan atau model serta analisis yang menyangkut 
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penjelasan teoritis serta kualitatifm kuantitatif maupun statistik dari 

hasil penelitian dan kajian untuk menjawab tujuan penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran bagi perusahaan berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


