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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Parahita Diagnostic Center (PDC) merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan khususnya pada bidang 

laboratorium. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1987 ini telah memiliki 50 

cabang yang tersebar di 11 kota di Indonesia antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 

Jember, Solo, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Jakarta, dan Makassar. 

Tiga cabang diantaranya berada di Kota Surabaya yang salah satu cabang terbesar 

berlokasi di Jalan Dharmawangsa No. 66 Surabaya. Menjadi diagnostic center 

terlengkap, terintegrasi, dan terpercaya dengan pelayanan sepenuh hati merupakan 

visi dari PDC. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan ini 

memiliki beberapa misi untuk mencapai visi tersebut salah satunya yaitu meraih 

kepercayaan masyarakat dengan mendasarkan pada keakuratan dan kejujuran serta 

memberikan pelayanan yang bermutu. PDC memiliki suatu bagian yang 

bertanggungjawab sebagai controller kualitas pelayanan kepada pelanggan yaitu 

Bagian Pelayanan. 

Bagi PDC, pelayanan yang berkualitas merupakan kunci sukses dalam 

membangun keberhasilan dan keuntungan perusahaan. Selama lima tahun terakhir, 

PDC Cabang Dharmawangsa cenderung stabil dalam jumlah pelanggan dan dapat 

dikatakan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Presentase pelanggan 

yang memanfaatkan jasa PDC dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Rata-rata Persentase Pelanggan Umum PDC Dharmawangsa 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Presentase Pelanggan (%) 23% 24% 30% 32% 35% 

Hal tersebut tentu akan dipertahankan oleh PDC karena keuntungan perusahaan 

bergantung pada jumlah pelanggan yang memanfaatkan jasanya. Berlandaskan hal 

tersebut, pemantauan kualitas pelayanan menjadi kegiatan yang harus dilakukan 

perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan.  

Saat ini, pengukuran kualitas pelayanan pada PDC dilakukan dengan 

metode survei. PDC telah membuat sebuah kuesioner untuk mendapatkan data 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Namun 

kuesioner hanya berisi unsur-unsur global pelayanan seperti keramahan petugas, 

penampilan petugas, kebersihan toilet, dan kecepatan pemeriksaan. Penyebaran 

kuesioner dilakukan setiap satu bulan sekali oleh manajemen bagian pelayanan. 

Kuesioner diberikan kepada setiap pelanggan PDC ketika pengambilan hasil tes. 

Hasil dari isian kuesioner dikumpulkan kepada staff Front Office (FO) untuk 

diberikan kepada supervisor (SPV) bagian pelayanan untuk diolah. Kuesioner 

diinput satu per-satu oleh supervisor ke dalam sistem manajemen mutu (SMM) 

yang telah dimiliki perusahaan saat ini. 

SMM saat ini belum dapat mengeluarkan hasil penilaian kualitas 

pelayanan yang spesifik. Menurut Suharto (2014), kualitas pelayanan dapat dibagi 

dalam lima dimensi yang terdiri atas tampilan fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati. Hal tersebut mengakibatkan pihak manajemen PDC 

perusahaan tidak dapat mengetahui faktor-faktor pelayanan apa saja yang sangat 

mempengaruhi kualitas layanan. Selama ini pihak manajemen PDC menganggap 
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bahwa pelayanan yang diberikan saat ini sudah baik karena memiliki sistem 

pelayanan sesuai ISO 9001:2008. Namun nyatanya masih ditemukan keluhan dari 

pelanggan bahkan hingga dimuat dalam surat pembaca di salah satu media masa. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pelayanan antara kinerja 

manajemen dengan persepsi pelanggan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka PDC membutuhkan 

analisis kesenjangan kualitas pelayanannya. Dalam melakukan analisis, dibutuhkan 

suatu aplikasi yang dapat mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan hasil dari 

analisis. Aplikasi ini dapat memudahkan manajemen PDC untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan berdasarkan persepsi 

pelanggan. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut akan digunakan model service 

quality (Servqual). Service Quality merupakan suatu pendekatan yang berfungsi 

untuk membandingkan antara harapan (expectation) dengan kinerja (performance) 

(Tjiptono dan Chandra, 2005). Menurut Parasuraman dkk, (1994) dalam Tjiptono 

dan Chandra (2005), terdapat lima dimensi Servqual yaitu reliabilitas (kehandalan), 

daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik (tampilan fisik). Servqual memiliki 

lima jenis kesenjangan pelayanan yang salah satunya yaitu kesenjangan antara 

harapan pelanggan dan persepsi manajemen (knowledge gap). Analisis kesenjangan 

knowledge gap dilakukan pada penelitian ini dikarenakan terjadi hubungan yang 

kurang baik antara manajemen PDC dengan konsumen. Sebagai contoh, terjadinya 

keterlambatan hasil tes. Staf pelayanan terlambat memberikan informasi kepada 

pelanggan mengenai hal tersebut, sehingga mengakibatkan penilaian pelanggan 

terhadap perusahaan menjadi buruk. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu manajemen PDC menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

kesenjangan kualitas pelayanan antara persepsi pelanggan dengan manajemen. 

Melalui analisis faktor ini diharapkan dapat menentukan langkah-langkah untuk 

perbaikan kualitas pelayanan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun sebuah aplikasi yang dapat 

membantu menganalisis kesenjangan kualitas pelayanan pada Parahita Diagnostic 

Center. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup dan pembahasan fokus, permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Menggunakan metode service quality dalam pembuatan kuesioner. 

2. Penilaian kualitas layanan menggunakan metode gap analysis. 

3. Sampel data pada penelitian ini adalah data kesioner dari pelanggan yang datang 

ke Parahita Diagnostic Center. 

4. Aplikasi berfungsi untuk entri data dan perhitungan analisis kesenjangan 

kualitas pelayanan pada Parahita Diagnostic Center cabang Dharmawangsa. 

5. Aplikasi dibangun menggunakan media website. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi analisis kesenjangan 
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kualitas pelayanan pada Parahita Diagnostic Center yang dapat membantu proses 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis kesenjangan kualitas pelayanan, serta 

menghasilkan laporan karakteristik pelanggan dan laporan analisis kesenjangan 

kualitas pelayanan. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi analisis kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Parahita Diagnostic Center 

a. Membantu manajemen Parahita Diagnostic Center mengetahui tingkat 

kualitas pelayanan yang dimiliki saat ini. 

b. Mempermudah manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja bagian 

pelayanan. 

c. Bermanfaat sebagai bahan masukan untuk perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pimpinan perusahaan dalam pengambilan kebijakan 

untuk meningkatkan kualitas layanan Parahita Diagnostic Center. 

2. Bagi Pelanggan Parahita Diagnostic Center 

a. Mempermudah pelanggan dalam memberikan kritik, saran ataupun keluhan 

terhadap pelayanan Parahita Diagnostic Center. 

b. Mempermudah pelanggan dalam mengisi kuesioner penilaian kualitas 

pelayanan.  

3. Bagi Penulis 

a. Menerapan teori yang telah diterima selama perkuliahan melalui praktik 

studi kasus di lapangan. 
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b. Memperluas ilmu pengetahuan terkait kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan pada sebuah perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

dibedakan dengan pembagian bab yang terdiri atas. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskaN mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan dilakukan 

penilitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dan 

digunakan sebagai acuan saat proses penelitian. Teori tersebut 

terdiri atas aplikasi, jasa, kualitas pelayanan, service quality, lima 

kesenjangan pelayanan, populasi dan sampel, skala likert, uji 

validitas, uji reabilitas, importance performance analysis (IPA), 

tahapan  software development (SDLC), black box testing. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian permasalahan, analisis 

permasalahan dan perancangan sistem yang dijabarkan 

menggunakan Documen Flow, System Flow, Data Flow Diagram 

(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data 

dan desain input/output. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi dari aplikasi yang 

telah dibuat serta memberikan penjelasan dari rancangan input dan 

output serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat 

untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini dan saran untuk proses pengembangan selanjutnya. 
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