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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, persaingan terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor 

jasa. Salah satunya adalah rumah sakit. Persaingan yang ada membuat rumah 

sakit harus menggunakan berbagai cara untuk dapat bersaing dengan 

lawannya yang lain. Rumah sakit disini merupakan instansi yang berwenang 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak orang lebih 

memilih berobat ke luar negeri seperti Singapore daripada di negeri sendiri 

karena di sana peralatan medis lebih canggih, sarana dan prasarana yang 

diberikan rumah sakit lebih lengkap dibanding di Indonesia, terlihat pada 

tahun 2006 pasien dari Indonesia yang berobat di rumah sakit Singapura 

sebanyak 30% dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 50% (Ahmadi, 

2007). Hal ini membuat rumah sakit di Indonesia perlu untuk memperhatikan 

kualitas pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen dalam hal 

ini adalah pasien yang akan memakai jasa pelayanan di rumah sakit. 

Rumah sakit sekarang ini mengalami kemajuan dan perkembangan 

yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Hal 

ini ditunjukkan dengan banyaknya peralatan medis atau peralatan kedokteran 

yang semakin canggih, sarana dan prasarana yang semakin lengkap. Situasi 

ini mendorong penyedia jasa (dalam hal ini adalah rumah sakit) untuk 

mendapatkan konsumen dan membuat konsumen merasa puas sehingga 

konsumen loyal terhadap rumah sakit. Hal ini pun terbukti dengan adanya 

pembangunan fasilitas pelayanan dibeberapa rumah sakit yang utamanya 

ditujukan untuk memberikan pelayanan dengan standar kualitas internasional 

bagi masyarakat di dalam negeri (Indonesia). Menkes Siti Fadilah Supari 

mengatakan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan rumah sakit tersebut 

juga ditujukan untuk menekan jumlah pasien dalam negeri yang selama ini 

memilih menggunakan fasilitas kesehatan di luar negeri (Anon, 2008).  



2 
 

 
 

Persaingan yang terjadi tidak hanya antara rumah sakit luar negeri dan 

dalam negeri saja, tetapi didalam negeri pun juga mengalami persaingan yang 

ketat antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Semakin 

banyak dan meratanya rumah sakit di wilayah Indonesia yang merupakan 

harapan pemerintah merupakan ancaman bagi pihak rumah sakit itu sendiri, 

karena dengan semakin banyaknya bermunculan rumah sakit yang 

menawarkan bermacam keunggulan, baik dari segi teknologi, harga maupun 

pelayanan, maka rumah sakit akan menghadapi persaingan yang semakin 

kompetitif. Meskipun peranan rumah sakit pemerintah sangat penting, namun 

peranan rumah sakit swasta pun juga tidak kalah pentingnya. Peran sektor 

swasta dirasakan penting dalam memenuhi kebutuhan akses masyarakat 

terhadap kesehatan karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan 

masyarakat yang semakin bertambah, terlebih terkait kualitas pelayanan 

kesehatan dalam Era Globalisasi sekarang ini. sehingga tujuan pembangunan 

kesehatan nasional akan sulit dicapai bila tidak adanya kerjasama yang baik 

antara pemerintah dan swasta (Anon, 2011).  

Kotler (1997) mengatakan bahwa perusahaan yang unggul adalah 

perusahaan yang memuaskan dan menyenangkan pelanggan mereka. Selain 

itu Kotler juga berpendapat bahwa dalam hubungan antara penyedia jasa 

dengan konsumen yang mempunyai sikap loyal terhadap perusahaan tersebut 

lebih mudah untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan 

konsumen yang loyal tersebut  dibandingkan dengan harus mencari konsumen 

baru karena biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru jauh lebih 

besar dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang loyal pada 

perusahaan. 

Evan dan Laskin (1994) mengatakan bahwa pelanggan yang loyal 

atau setia adalah seseorang yang melakukan pembelian ulang dari perusahaan 

yang sama, memberitahukan ke konsumen potensial yang lain dari mulut ke 

mulut. Loyalitas pasien merupakan manifestasi kelanjutan dari kepuasan 

pasien dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan 

oleh pihak perusahaan untuk tetap menjadi pelanggan dari perusahaan 

tersebut (Kotler, 2005). Pasien yang loyal akan menggunakan kembali jasa 
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rumah sakit sebelumnya, pasien yang loyal juga akan ikut mempromosikan 

dan merekomendasikan ke calon konsumen lain untuk ke rumah sakit yang 

pernah pasien tersebut datangi (Evan, 1994). Konsumen (pasien) dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan memilih jasa pelayanan 

kesehatan atau rumah sakit sesuai dengan yang diinginkan. Apabila rumah 

sakit yang dipilih pasien itu dapat memuaskan kebutuhan dan keiginannya, 

maka konsumen (pasien) akan memiliki suatu ingatan yang dalam terhadap 

jasa pelayanan atau rumah sakit tersebut. 

Kepuasan pasien yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan pada 

rumah sakit sehingga pasien tidak akan pindah ke rumah sakit yang lain 

(loyal) apabila mereka mengalami kondisi yang mengharuskan mereka 

dirawat di rumah sakit. Pasien yang loyal merupakan dambaan setiap rumah 

sakit selaku tempat penyedia jasa pelayanan kesehatan, karena pasien yang 

loyal dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit. 

Kemajuan dan perkembangan rumah sakit akan sangat tergantung 

dengan kualitas dan fasilitas yang diberikan. Jika pelayanan dan fasilitas yang 

diberikan sesuai dengan harapan pasien maka pasien yang ada dirumah sakit 

tersebut akan mengevaluasinya dan jika hasil evaluasi terhadap pelayanan dan 

fasilitas yang dipilih memenuhi atau melampaui ekspektasinya, maka pasien 

tersebut kemungkinan besar akan menunjukkan sikap positif, dan memiliki 

keinginan untuk membeli/menggunakan kembali jasa yang sama, dan 

keinginannya untuk bertindak sebagai referensi bagi orang lain (Umar, 2003). 

Fasilitas yang terdapat di dalam rumah sakit adalah salah satu faktor 

yang penting dalam menentukan loyalitas pasien. Sering kali, pasien tidak 

hanya melihat pelayanan yang diberikan namun mereka juga melihat dan 

memperhatikan  fasilitas yang ada di rumah sakit. Dalam hal ini persepsi 

pasien terhadap fasilitas rumah sakit merupakan faktor penting dalam 

menentukan loyalitas pasien. Persepsi pada hakikatnya adalah proses di mana 

individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi 

tersebut, dan memahaminya (Sunarto, 2003). Seorang konsumen mempunyai 

persepsi yang positif apabila apa yang ia lihat sesuai dengan informasi dan 

pengalaman yang didapatnya, dan seorang konsumen yang mempunyai 
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persepsi yang negatif apabila apa yang ia lihat tidak sesuai dengan informasi 

dan pengalaman yang didapatnya. 

Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Maman Putra  

(2010) tentang analisis pengaruh kualitas produk, fasilitas, kualitas pelayanan, 

dan promosi terhadap loyalitas nasabah pada PT. BCA cabang Kanjengan 

Semarang, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang 

menabung di PT. BCA Cabang Kanjengan Semarang, sedangkan sampelnya 

adalah sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling. Hasil dari penelitian ini adalah : variabel produk, fasilitas, 

pelayanan dan promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Faktor 

dominan yang mempengaruhi loyalitas nasabah adalah fasilitas, hal ini 

dibuktikan dengan nilai beta dari standardized coefficient sebesar 0,275 

adalah paling tinggi diantara nilai beta standardized coefficient variabel 

lainnya. Setelah fasilitas adalah variabel pelayanan dengan nilai beta 

standardized coefficient sebesar 0,242, variabel promosi dengan nilai beta 

standardized coefficient sebesar 0,223 dan variabel produk dengan nilai beta 

standardized coefficient sebesar 0,213. 

Masih banyak rumah sakit di Indonesia yang kurang memperhatikan 

pelayanan dan fasilitas yang akan diberikan untuk pasien dan menyebabkan 

pasien merasakan ketidakpuasan dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh 

rumah sakit dan menyebabkan pasien memiliki image negatif terhadap rumah 

sakit sehingga pasien mudah beralih ke rumah sakit lain(Rasmanto, 2011). 

Hal ini pun terlihat dari beberapa permasalahan yang dialami oleh pasien 

selaku pengguna jasa rumah sakit.  

Pada tahun 2007 sekitar bulan juli di UGD sebuah RSUD daerah di 

ibukota terdapat masalah mengenai penanganan pasien yang kurang mampu 

dan fasilitas yang ada pada UGD yaitu kurangnya tenaga medis yang ada di 

UGD dan fasilitas tempat di UGD terbatas selain itu kamar bersalin penuh 

sehingga si pasien melahirkan bayinya di lantai saat berjalan ke kamar 

bersalin (Widiawan, 2010). 

Pada tahun 2011 ini di RSUD Labuang Baji terdapat masalah 

mengenai fasilitas yaitu toilet yang ada di rumah sakit sangat kotor dan bau 
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(Wahyudi, 2011). Di tahun yang sama pun pada awal oktober 2011 di RS 

„Aisyiyah Bojonegoro mendapatkan keluhan dari keluarga pasien yang 

meninggal karena peralatan di ICU yang kurang serta lift yang khusus untuk 

membawa pasien dengan tempat tidurnya rusak dan jalur evakuasi darurat 

tidak ada, maka pasien yang koma itu meninggal saat itu juga yang sedang 

terjebak di lantai 3 (Qomarrudin, 2011). 

Permasalahan-permasalahan yang terpapar di atas dapat menimbulkan 

sikap tidak loyal pasien terhadap rumah sakit selaku penyedia jasa. Dalam hal 

ini Rumah Sakit Islam „Aisyiyah Nganjuk juga mempunyai permasalahan 

dengan fasilitas yang terdapat di rumah sakit yaitu beberapa fasilitas masih 

belum berfungsi dengan baik karena dalam tahap perbaikan dan 

pengembangan, sehingga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa 

fasilitas yang terdapat di RSI „Aisyiyah Nganjuk kurang lengkap. Akan tetapi 

pihak rumah sakit mengatakan bahwa 50 % pasien kembali lagi untuk 

menggunakan jasa RSI „Aisyiyah Nganjuk (Pitayatun, 2012) dan beberapa 

orang diantaranya mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan ke 

keluarga maupun orang terdekatnya untuk menggunakan jasa RSI „Aisyiyah 

Nganjuk jika mengharuskan mereka menggunakan jasa rumah sakit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah terpapar diatas, dapat 

disimpulkan bahwa persepsi terhadap fasilitas rumah sakit memiliki peranan 

penting dalam menumbuhkan loyalitas pasien. Di mana loyalitas yang 

dirasakan oleh pasien bukanlah terjadi dengan sendirinya tetapi itu 

dikarenakan harapan-harapan yang diinginkan oleh pasien terpenuhi. Seorang 

pasien yang loyal akan kembali lagi ke rumah sakit sebelumnya untuk 

menggunakan jasanya dan pasien yang loyal akan mengatakan hal-hal yang 

positif tentang rumah sakit tersebut dan merekomendasikannya ke calon 

konsumen yang lain untuk menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Dalam hal 

ini persepsi terhadap fasilitas rumah sakit merupakan salah satu faktor yang 

menentukan loyalitas pasien. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan antara persepsi terhadap fasilitas rumah sakit dengan loyalitas 

pasien di Rumah Sakit Islam „Aisyiyah Nganjuk. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di ambil rumusan 

masalah “Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap fasilitas rumah sakit 

dengan loyalitas pasien di Rumah Sakit Islam „Aisyiyah Nganjuk?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

terhadap fasilitas rumah sakit dengan loyalitas pasien di Rumah Sakit Islam 

„Aisyiyah Nganjuk. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, mampu memberikan konstribusi bagi 

perkembangan ilmu Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya pada 

psikologi konsumen. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada pihak rumah sakit dan bagian 

pemasaran humas dan dakwah dalam rangka untuk meningkatkan 

fasilitas-fasilitas rumah sakit agar dapat membangun persepsi konsumen 

yang positif. 

 


