
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Persaingan dalam lingkungan bisnis saat ini semakin ketat, sehingga 

menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk meningkatkan jumlah 

konsumen di pasar yang sudah ada.Hal ini terjadi juga pada industri kesehatan, 

yang tidak saja dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat, tetapi juga 

kompleksitas serta perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.dalam kondisi 

persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup, 

bahkan harus dapat terus berkembang.  

 Persaingan rumah sakit di Malang dipastikan akan semakin ketat. Selain saat 

ini sudah banyak rumah sakit yang berdiri, sejumlah rumah sakit juga siap 

beroperasi, bahkan masih banyak yang akan dibangun. Sebut saja RS UB yang 

cepat atau lambat akan segera berdiri, sebagian bangunan telah tegak berdiri. 

Lalu, ada Persada Hospital yang sudah dibangun di kawasan Araya, yang 

merupakan rumah sakit bertaraf internasional. 

 Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam 

menghadapi persaingan tersebut adalah dengan menganalisis apa yang diinginkan 

oleh konsumen. Meskipun pemasar sudah memiliki segmen konsumen yang 

dianggap bisa mempengaruhi keputusan konsumen agar memilih merek mereka, 

namun tekanan persaingan yang gencar dan yang sengaja diarahkan untuk 

mengubah keputusan konsumen, tidak dapat diabaikan karena akan membuat 

konsumen mengubah keputusannya.   
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 Bagi konsumen, sebuah merek memberikan suatu jaminan terhadap kualitas 

yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa.Kondisi ini menunjukkan bahwa 

merek tidak hanya mempengaruhi pandangan konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa tetapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen dengan rendahnya 

resiko kekecewaan.Jadi dalam setiap bisnis hal yang terlebih dahulu lihat oleh 

konsumen adalah merek.Jadi walaupun sebelumnya konsumen belum pernah 

merasakan produk atau jasa tersebut, namun dengan adanya merek yang sudah 

dikenalnya maka hal itu pula yang dapat membuat konsumen memutuskan agar 

membeli produk atau jasa tersebut. 

 Merek juga merupakan hal terpenting, karena merek akan membawa citra suatu 

perusahaan. Merek adalah sebuah nama ataupun symbol yang bertujuan untuk 

membedakan dan mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau sekelompok penjual yang merupakan pesaing mereka (David Aaker 2005) 

.Persoalan merek menjadi salah satu persoalan yang harus dipantau secara terus 

menerus oleh setiap perusahaan. Merek -  merek yang kuat, teruji, dan bernilai 

tinggi terbukti tidak hanya sukses mengalahkan hitungan-hitungan rasional, tetapi 

juga canggih mengolah sisi - sisi emosional konsumen. Merek bisa memiliki nilai 

tinggi karena ada brand building activity yang bukan sekadar berdasarkan 

komunikasi, tetapi merupakan segala macam usaha lain untuk memperkuat merek 

tersebut. 

 Kepercayaan merek (brand trust) memainkan peran penting dan berkontribusi 

dalam mempengaruhi keputusan konsumen yang pada gilirannya mempengaruhi 

hasil pemasaran yang terkait dengan faktor-faktor elastisitas pangsa pasar (market 
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share) dan harga (relative price). Menurut Aaker (2005) merek dapat juga 

menjadi sebuah sinyal bagi pelanggan atas sebuah produk atau jasa, dan 

melindungi baik pelanggan maupun produsen dari pesaing yang berusaha untuk 

menyediakan produk identik yang akan muncul.  

 Menurut Lau dan Lee . (2012), kepercayaan merek adalah rasa percaya dari 

konsumen pada suatu merek dengan berbagai risiko yang dihadapi karena adanya 

ekspektasi terhadap merek tersebut akan memberikan manfaat positif, dimana 

dengan adanya kepercayaan merek maka akan menimbulkan keinginan konsumen 

untuk melakukan pengambilan keputusan menggunakan produk atau jasa tersebut. 

 Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang 

berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa 

alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh 

alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan ini 

konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya 

tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. Keputusan 

pembelian akan dilakukan dengan menggunakan kaidah menyeimbangkan sisi 

positif dengan sisi negatif suatu merek (compensatory decision rule) ataupun 

mencari solusi terbaik dari perspektif konsumen (non-compensatory decision 

rule), yang setelah dikonsumsi akan dievaluasi kembali. 

 Merek UMM pada Rumah Sakit UMM diambil dari organisasi 

Muhammadiyah, sebagai salah satu gerakan islam terbesar di Indonesia memiliki 

banyak lembaga yang di kelolanya, salah satu nya ada pada bidang kesehatan. 
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Rumah sakit UMM merupakan hasil perkembangan dari Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang merupakan salah satu kampus terkenal di jawa 

timur.Sehingga hanyadengan mendengar nama UMM tentu saja orang – orang 

tidak akan meragukan lagi kinerjanya dikarenakan perusahaan di balik merek 

tersebut sangat dikenal dan dipercaya. 

 Rumah sakit UMM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

pelayanan kesehatan. Lokasinya berada didaerah yang mempunyai potensi yang 

besar dalam bisnis pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas layanan kesehatan 

yang berbeda dari rumah sakit lain adalah Rumah Sakit Pendidikan UMM juga 

akan membuka praktik pengobatan timur khususnya ilmu kedokteran China dan 

pengobatan alternatif. 

 Rumah sakit UMM selalu setia memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

pelanggan serta berusaha melakukan perbaikan secara terus menerus, dengan 

menambah beberapa fasilitas – fasilitas canggih untuk keperluan pelayanan 

kesehatan, sehingga konsumen tidak perlu khawatir karena Rumah sakit UMM 

sudah cukup lengkap. Dengan pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan 

diharapkan pelanggan lebih percaya untuk mengambil keputusan dan memilih 

pelayanan diRumah sakit UMM. Jika pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit 

UMM tidak memuaskan para konsumen, dapat dipastikan konsumen tidak 

mempercayai lagi  nama Rumah sakit UMM, dan jika konsumen tidak percaya 

lagi kepada Rumah sakit UMM maka dapat dipastikan konsumen tidak akan 

memutuskan untuk menggunakan pelayanan diRumah sakit UMM sehingga 

penjualannya pun akan semakin menurun. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pasien Rumah Sakit UMM 
Bulan Januari - November 2014 

Bulan Jumlah Pasien 
rawat jalan 

Jumlah Pasien 
rawat Inap 

Januari  1124 124 
Februari  1106 128 
Maret  1516 179 
April  1487 134 
Mei  1185 169 
Juni  1583 205 
Juli  1050 111 
Agustus  1102 114 
September  1955 154 
Oktober  2225 187 
November  2408 220 

Sumber : Rumah Sakit UMM 

 Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah 

pasien di Rumah Sakit UMM  yang mengindikasikan bahwa pengambilan 

keputusan pasien Rumah Sakit UMM tinggi. Namun, adanya fluktuasi dalam data 

tidak terlalu mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan karna tidak terlalu 

jauh dan signifikan, dan juga mengingat Rumah sakit UMM merupakan rumah 

sakit baru.Adanya peningkatan atas jumlah pasien dapat mencerminkan 

kemampuan dari Rumah Sakit UMM dalam memberikan kepercayaan kepada 

pasien, dimana peningkatan tersebut juga memberikan jaminan atas kepercayaan 

para pasien kepada Rumah Sakit UMM.Rumah Sakit UMM juga menjadi pilihan 

oleh pelanggan dikarenakan adanya kelengkapan peralatan dan ruangan di Rumah 

Sakit UMM menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan 

kepuasan pelanggan dan jaminan kenyamanan pasien Rumah Sakit UMM. 



 6

 Menurut keterangan dari pihak rumah sakit UMM, rumah sakit ini masih 

banyak memiliki kekurangan karena rumah sakit UMM merupakan rumah sakit 

baru tentunya belum bisa maksimal dalam menjalankan perusahaan, seperti 

kurangnya promosi dan belum adanya program BPJS serta kerja sama dengan 

pihak asuransi dengan rumah sakit. Dengan adanya beberapa permasalahan 

tersebut juga tentunya bisa merubah keputusan konsumen. Jika masalah yang 

diatas sudah bisa ditanggapi oleh perusahaan dengan baik, itu sangat 

memungkinkan untuk merubah keputusan konsumen untuk bisa menggunakan 

jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit UMM, sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pasien diRumah Sakit UMM  

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kepercayaan 

Merek Terhadap  Pengambilan Keputusan Pasien Rawat Inap dan Rawat 

Jalan di Rumah Sakit UMM” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kepercayaan merek di rumah sakit UMM ? 

2. Apakah kepercayaan merek berpengaruh  terhadappengambilan keputusan 

pasien rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit UMM ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kepercayaan merek di rumah sakit UMM ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek  terhadap pengambilan 

keputusan pasien rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit UMM 
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D. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang diatas maka manfaat penelitian ini untuk 

menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam rangka dapat melihat 

pengambilan keputusan konsumen dan menumbuhkan rasa kepercayaan 

pada konsumen rumah sakit UMM. Setelah adanya skripsi ini perusahaan 

juga dapat melihat masalah yang terjadi seperti keinginan konsumen yang 

belum ada seperti program BPJS. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pihak lain untuk dapat dijadikan referensi 


