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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan jasa pelayanan kesehatan saat ini sangatlah pesat. Ditambah 

dengan kebijakan baru dari pemerintah membuat akses pelayanan jasa kesehatan 

dapat dilakukan oleh masyarakat baik menengah ke atas maupun menengah ke 

bawah. Rumah sakit pun harus mampu memenuhi layanan jasa kesehatan bagi 

pasiennya. Jika pengelolaan rumah sakit tidak baik maka jasa pelayanan 

kesehatanya tidak akan di percaya oleh konsumennya. Masyarakat sendiri sudah 

mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Dengan mudah masyarakat dapat 

mengakses informasi berkaitan dengan kesehatan. Rumah sakit harus mampu 

memberikan informasi sejelasnya berkaitan dengan kesehatan maupun informasi 

pelayanan rumah sakit. Dengan begitu konsumen akan memahami pelayanan 

kesehatan yang seperti apa yang mereka inginkan.  

Konsumen saat ini tidak sembarangan dalam hal memilih rumah sakit 

sebagai tempat untuk berobat maupun konsultasi dalam hal kesehatan. Rumah sakit 

yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik akan dijadikan sebagai tempat 

pelayanan kesehatan yang dituju oleh konsumen. Pelayanan kesehatan yang baik di 

dukung dengan fasilitas yang nyaman dan pegawai yang kompeten inilah yang 

dijadikan sebagai rumah sakit yang ideal bagi konsumen. 

Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, konsumen mampu 

menilai mana rumah sakit yang dapat dipercaya atau tidak. Hal ini membuat rumah 

sakit harus sedikit berupaya untuk menciptakan reputasi dan citra yang baik di mata 
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masyarakat selain selalu meningkatkan kualitas jasa pelayanan  kesehatan rumah 

sakit.  

Besarnya potensi bisnis rumah sakit di Indonesia, membuat banyak rumah 

sakit baru yang bermunculan. Dengan berbagai fasilitas dan kenyamanan yang 

ditawarkan dan tarif yang bervariasi. Tidak hanya rumah sakit pemerintah tapi 

rumah sakit swasta pun mulai bermunculan. Hal ini membuat masyarakat lebih 

banyak pilihan untuk memilih jasa pelayanan kesehatan dari berbagai rumah sakit. 

Sehingga tidak bergantung pada rumah sakit satu saja. Salah satu rumah sakit yang 

baru muncul dan sedang berkembang yaitu rumah sakit UMM yang mulai berdiri 

pada tanggal 17 Agustus 2013. Rumah sakit UMM sendiri diselenggarakan oleh 

Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak universitas lainnya yang 

mengembangkan diri di bidang bisnis ini untuk menunjang aktivitas akademik 

maupun penambahan pemasukan untuk biaya operasional universitas. 

Selain itu Universitas Muhammadiyah Malang memiliki unit bisnis yang 

didirikan mulai tahun 2002-2008 yaitu gedung UMM DOME, Hotel UMM Inn, 

UMM bookstore, UMM medical center, bengkel Yamaha, UMM Farm, serta 

pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLMTH). Perkembangan yang dilakukan 

Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya itu, pada tahun 2009 mulai 

dibangun SPBU UMM dan sudah beroperasi sejak 27 Oktober 2012. Sedangkan 

pada tahun 2008 dibangun Rumah Sakit UMM yang diresmikan pada tanggal 17 

Agustus 2013 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68. 

Yang terbaru, UMM telah mengakuisisi kepemilikan Taman Rekreasi Sengkaling 

(TRS). 
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Dari semua unit bisnis yang telah dibangun oleh UMM maupun yang 

diperoleh dari akuisisi, memiliki kesamaan yaitu memiliki nama brand yang sama. 

Nama UMM selalu dilekatkan pada nama brand dari setiap unit bisnis. Hal ini 

menjadi unik karena nama UMM yang dijadikan nama brand sehingga menjadi 

salah satu identitas yang khas dari setiap unit bisnis yang dimiliki oleh UMM. Dari 

nama tersebut semakin menguatkan bahwa UMM menjadi kampus yang besar dan 

berkembang. Tidak hanya dalam hal akademik tapi mampu membuka lapangan 

pekerjaan dalam bidang bisnis yang nantinya akan mampu membantu dalam 

pembiayaan pengoperasionalan kampus.  

Dari semua unit bisnis yang dimiliki oleh UMM, peneliti tertarik untuk 

meneliti salah satu unit bisnis dari UMM yaitu Rumah Sakit UMM. Rumah sakit 

ini diselenggarakan langsung oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai 

unit bisnis yang baru berkembang, Rumah Sakit ini pasti memiliki citra yang 

diharapkan yang nantinya akan dapat tersampaikan kepada pengguna jasa 

pelayanan rumah sakit. Pemberian nama rumah sakit ini juga tidak terlepas dari 

Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga nama rumah sakit UMM sebagai 

identitas yang menegaskan bahwa rumah sakit ini merupakan salah satu lini bisnis 

Universitas Muhammadiyah malang. Pemberian nama tersebut juga dapat 

menghubungkan antara rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Nama UMM yang melekat di rumah sakit sendiri memiliki nilai tambah bagi 

rumah sakit karena nama UMM memiliki reputasi dan citra yang baik. Hal ini akan 

membuat masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit memiliki 

hal yang positif terhadap rumah sakit. Sehingga dari semua hal tersebut rumah sakit 

 



4 
 

UMM pasti memiliki citra harapan pada pelayanan jasa rumah sakit untuk 

mendapatkan citra yang positif bagi pengguna jasa pelayanan rumah sakit.  

UMM sendiri dikenal dengan nama kampus putih ini merupakan universitas 

yang diminati banyak mahasiswa baik dari kota Malang maupun luar kota Malang. 

Menjadi salah satu perguruan tinggi swasta unggulan, Universitas Muhammadiyah 

Malang  memiliki kepercayaan yang kuat oleh masyarakat dan memiliki reputasi 

yang baik. Dibawah persyarikatan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah 

Malang berdiri tahun 1964 atas prakarsa tokoh-tokoh dan Pimpinan 

Muhammadiyah Daerah Malang. Pada rentang lima puluh tahun perjalanan UMM 

(1964-2014) perkembangan yang paling pesat dimulai pada tahun 1983-an. Sejak 

saat itu dan seterusnya Universitas Muhammadiyah Malang  mencatat 

perkembangan yang sangat mengesankan, baik dalam bidang peningkatan status 

Jurusan, dalam pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, 

maupun penambahan dan peningkatan kualitas tenaga pengelolanya (administrasi 

dan akademik). Kopertis wilayah VII jawa timur  juga telah memberikan  

penghargaan kepada Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Anugerah kampus 

Unggulan (AKU) lima tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, 

2013, dan 2015. 

Dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh dan didukung fasilitas yang 

memadai membuat Universitas Muhammadiyah banyak diminati. Perkembangan 

yang dilakukan oleh kampus ini pun cukup pesat, sehingga Universitas 

Muhammadiyah Malang semakin berkembang dan tumbuh. Reputasi dan citra yang 

didapat pun semakin baik di mata masyarakat. Yang tentunya juga berpengaruh 
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pada pandangan masyarakat terhadap unit bisnis Universitas Muhammadiyah 

Malang, yang khususnya yaitu Rumah Sakit UMM.  

Sekarang ini banyak sekali perusahaan atau organisasi memahami sekali 

perlunya memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang 

menguntungkan bagi suatu perusahaan tidak hanya dengan melepaskan diri 

terhadap terbentuknya suatu kesan publik negatif. Menurut Sukatendel, citra itu 

dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan 

salah satu aset terpenting dari suatu organisasi atau perusahaan.  

Pentingnya citra bagi suatu perusahaan atau organisasi, maka membentuk 

citra yang diharapkan bagi perusahaan sangatlah perlu. Dengan mengetahui citra 

yang diharapkan oleh perusahaan akan membuat perusahaan semakin dipercaya 

oleh masyarakat karena masyarakat membutuhkan informasi perusahaan atau 

organisasi. Citra harapan ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik 

eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Maka dari itu, citra yang 

diharapkan oleh perusahaan atau organisasi harus disesuaikan dengan visi misi 

yang sudah dibentuk oleh perusahaan atau organisasi tersebut. 

Dalam membentuk suatu citra yang positif, dibutuhkan Humas dalam 

sebuah organisasi. Hubungan masyarakat dalam suatu organisasi melaksanakan 

sebagai fungsi manajemen. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan hubungan yang 

baik dan serasi antara publik internal dan publik eskternal dalam rangka 

memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Humas yang baik 

akan membentuk citra yang positif bagi suatu organisasi atau pun perusahaan 

melalui strategi yang kreatif. Namun, sejauh mana keberhasilan tergantung 

daripada upaya dan usaha serta kemampuan organisasi ataupun perusahaan. 
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Dengan berdirinya Rumah Sakit UMM yang masih tergolong baru, pastinya 

rumah sakit memiliki citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan tersebut 

tentunya menginginkan citra yang positif di masyarakat bagi rumah sakit UMM. 

Yang nantinya akan menarik masyarakat untuk memakai jasa pelayanan rumah 

sakit UMM dan bagaimana publik memandang rumah sakit UMM. Citra harapan 

inilah yang nantinya akan membentuk citra perusahaan kedepannya.  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Citra Harapan Pada Rumah 

Sakit UMM. Hal ini akan berdampak pada bagaimana citra rumah sakit UMM akan 

terbentuk di mata pengguna jasa pelayanan rumah sakit kedepannya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Citra yang diharapkan oleh Rumah Sakit UMM ? 

b. Bagaimana upaya Rumah Sakit UMM untuk mencapai citra yang diharapkan 

tersebut ? 
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1.3.  Tujuan  

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui citra yang diharapkan pada Rumah Sakit UMM 

b. Untuk mengetahui upaya Rumah Sakit UMM mencapai citra yang 

diharapkan 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis  

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan penulis baik 

dari segi teoritis  maupun konseptual khususnya tentang citra harapan 

pada oleh Rumah Sakit UMM 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi yang dapat menjadi  bahan perbandingan penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi Rumah Sakit UMM yang merupakan objek penelitian dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas di masa depan. 

 

 


