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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam usaha 

mencapai laba dan mempertahankan perusahaan, para retailer harus 

menciptakan agar strategi yang dilaksanakan tidak hanya meraih konsumen 

tetapi juga memperhatikan unsur hubungan dengan pelanggannya sehingga 

diharapkan akan terjadi peningkatan profitabilitas perusahaan dari tiap-tiap 

pelanggan. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk menarik, 

mengelola dan mempertahankan pelanggan agar tetap terjaga loyalitasnya 

(Hendrawan, 2005) 

Namun membangun loyalitas pelanggan bukanlah sesuatu hal yang 

mudah apalagi dilakukan dengan proses yang instant. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan 

menentukan strategi yang tepat agar perusahaan tetap mampu bertahan di 

tengah persaingan, mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat 

meningkatkan profitabilitasnya yaitu dengan upaya memberikan layanan yang 

terbaik kepada pelanggan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbaikan 

atas kualitas layanan merupakan strategi yang tepat ketika perusahaan 

menargetkan untuk menciptakan loyalitas pelanggan (Saputra, 2012). 

Loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang telah 

ditawarkan oleh perusahaan dapat diketahui dari kebiasaan konsumen yang 
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salah satunya yaitu intensitas pembelian yang dilakukan. Peter dan Olson 

(2000:162), loyalitas pelanggan adalah sekedar perilaku pembelian berulang. 

Dengan demikian loyalitas merk dapat dipandang sebagai suatu garis 

kontiunitas dari loyalitas merek yang terbagi hingga ke pengabaian merk. 

Berdasarkan teori menurut Rangkuti (2002), loyalitas pelanggan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah persepsi pelanggan, 

nilaipelanggan, daya saing, dan kualitas pelayanan jasa. Variabel loyalitas 

pelanggan, kualitas pelayanan jasa, nilai pelanggan, daya saing, dan persepsi 

pelanggan. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa loyalitas 

pelanggan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan jasa yang 

diberikan oleh perusahaan. 

Kualitas layanan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

penyedia produk atau jasa untuk menjalankan fungsinya yang mencakup daya 

tahan, keandalan, kekuatan, kemudahan pengguna dan reparasi produk serta 

ciri-ciri bernilai lainnya, dalam kunci perbedaan pada produk jasa dan barang 

adalah pada kenyataan bahwa konsumen seringkali menerima dari jasa tanpa 

mendapatkan kepemilikan permanen dari elemen yang berwujud. Kualitas 

pelayanan menjadi salah satu ukuran atas keberhasilan dalam memberikan 

jaminan atas kepuasan bagi konsumen, melalui kualitas pelayanan seorang 

konsumen dapat memberikan penilaian secara obyektif dalam usaha 

menciptakan kepuasan konsumen (Nurcahya, 2012) 

Manfaat dari kualitas layanan yang baik tersebut antara lain 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan, komitmen dan loyalitas pelanggan. 
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Aplikasi kualitas jasa sebagai sifat dari kinerja yang merupakan bagian utama 

dari strategi perusahaan dalam meraih keuntungan menurut Parasuraman, et 

al., (1988) bahwa awalnya mengidentifikasikan sepuluh dimensi pokok 

kualitas jasa tetapi pada saat itu mereka menyempurnakan dan merangkum 

sepuluh dimensi kualitas jasa tersebut. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas 

dan keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance). Sedangkan akses, 

komunikasi dan kemampuan memahami pelanggan dikategorikan sebagai 

empati (empathy). Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama kualitas 

jasa yaitu tampilan fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya 

tanggap(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy) 

(Febrianto, 2011) 

Secara umum layanan adalah rasa menyenangkan yang diberikan 

kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala 

kebutuhan mereka. Layanan merupakan suatu bentuk prosedur yang diberikan 

dalam upayanya memberikan kesenangan-kesenangan kepada orang lain 

dalam hal ini kepada pelanggan. Pelayanan mengandung pengertian setiap 

kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat kepemilikan sesuatu 

(Julita, 2001). 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelenggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah 
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kinerja dari agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut. 

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas layanan yang diberikan, maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan 

pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan 

usaha tersebut (Paulo, 2012). 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu 

perusahaan, akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah 

konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen 

akan membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa 

benar-benar puas, mereka akan membeli ulang serta memberi rekomendasi 

kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama. Oleh karena itu 

perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya layanan pelanggan secara 

lebih matang melaui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa 

pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka 

bertahan dan menentukan loyalitas pelanggan (Hardiayati, 2010) 

Rumah sakit Semen Gresik merupakan rumah sakit milik pemerintah 

kelas C yang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada para pasien. Rumah sakit ini menampung rujukan dari berbagai 

puskesmas yang terdapat di wilayah Kota Gresik. Berbagai upaya dilakukan 

oleh pihak manajemen untuk memberikan jaminan kepuasan kepada pasien 

sehingga menjadikan Rumah sakit Semen Gresik menjadi rumah sakit pilihan 

utama di Kota Gresik. 
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Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan 

Terhadap Loyalitas Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Semen Gresik” 

B. Rumusan Penelitian 

1. Bagaimana tanggapan pasien tentang kualitas layanan, kepuasan dan 

loyalitas pasien rawat inap Rumah Sakit Semen Gresik? 

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pasien rawat inap terhadap loyalitas  

pada Rumah Sakit Semen Gresik? 

4. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

rawat inap di Rumah Sakit Semen Gresik? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tanggapan pelanggan tentang kualitas layanan, kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan rawat inap Rumah Sakit Semen 

Gresik. 

2. Menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan rawat 

inap di Rumah Sakit Semen Gresik. 

3. Menguji pengaruh kepuasan pelanggan rawat inap terhadap loyalitas 

pelanggan pada Rumah Sakit Semen Gresik. 

4. Menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan rawat 

inap di Rumah Sakit Semen Gresik. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran khususnya mengenai kualitas 

layanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

2. Praktis 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

untuk melanjutnya penelitian ini dengan topik penelitian yaitu mengenai 

pengaruh kualitas layanan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. 


