
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Arus globalisasi menjadikan berbagai aspek mengalami perubahan 

seperti ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan kesehatan. Sekarang kesehatan 

menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. 

Dengan banyaknya kesadaran masyarakat tentang kesehatan menyebabkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah berkembang amat pesat, 

sehingga banyak sekali yang dapat kita lakukan di rumah sakit untuk 

menolong pasien (Aditama, 2002:340). Banyak rumah sakit yang dibangun 

untuk melayani masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, fasilitas 

lengkap, pelayanan ramah dan berkualitas. Sebuah rumah sakit harus 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan sehingga dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan. Pelayanan yang memuaskan adalah 

pelayanan bermutu yang benar-benar memenuhi kebutuhan pasiennya. 

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit tidak akan pernah terpisahkan dari 

pelayanan sehari-hari rumah sakit itu sendiri, karena mutu pelayanan sangat 

terkait dengan segala aspek yang ada di rumah sakit tersebut mulai dari 

manajer, dokter sampai karyawannya.  

Pada umumnya rumah sakit bukan hanya industri jasa biasa, namun 

juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Ini menjadi landasan yang penting dalam manajemen 

mutu di rumah sakit. Jika rumah sakit mengalami kemunduran dalam 

pelayanan, maka dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pemakai  
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jasanya. Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2009, masalah ini terjadi  

karena Prita salah satu pasien RS Omni Internasional merasa kecewa, kesal 

dan tidak puas dengan pelayanan dan perlakuan yang diberikan oleh rumah 

sakit tersebut, ia pun bertukar pikiran kepada temannya melalui via email dan 

email tersebut menyebar luas. Prita tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu 

merugikan RS Omni, dan tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu 

mendapat respon dari RS Omni yang membuat Prita harus berurusan dengan 

pihak berwajib dan pengadilan. Prita digugat oleh RS Omni untuk 

bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis tentang keluhan ketidakpuasan 

Prita terhadap pelayanan yang diberikan saat Prita menjadi pasien di rumah 

sakit tersebut. Pihak rumah sakit merasa ketakutan jika kepercayaan 

masyarakat hilang  terhadap RS Omni Internasional (Rahmayanty, 2010:211).  

Kasus ini menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan sangat penting 

dalam memperoleh kepercayaan dan sikap loyal. Kepuasan pelanggan adalah 

respon berupa perasaan puas yang timbul karena pengalaman mengonsumsi 

suatu produk atau layanan. Untuk memperoleh kepercayaan diperlukan 

hubungan yang baik antar pihak rumah sakit dengan pelanggan. Jika 

kepercayaan tidak ada maka akan timbul konflik dan ketidakpastian hingga 

akhirnya jalinan kerjasama yang diharapkan akan runtuh. Sebuah perusahaan 

tidak akan tumbuh tanpa adanya dukungan atau kepercayaan dari publik. Oleh 

karena itu, sebuah lembaga harus memiliki manajemen yang baik dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

Hal ini berkaitan dengan cara membangun customer relationship 

management yaitu sebuah strategi yang berhubungan dengan 

pelanggan/customer. Customer adalah mereka yang benar-benar menggunakan 
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produk/jasa yang ditawarkan (Chandra Y, 2002:180). Dengan strategi ini 

sebuah perusahaan membangun hubungan baik dengan pelanggan sehingga 

dapat mengelola dan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap produk/jasa 

yang ditawarkan. Customer relationship management dijalankan karena dapat 

meningkatkan perusahaan tersebut dengan cara meningkatkan kepuasan 

pelanggan yang akhirnya akan menumbuhkan rasa kesetiaan pelanggan. 

Tujuan dari customer relationship management adalah untuk mengembangkan 

hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan (Buttle,2004:56). Dengan 

meningkatkan kelangsungan hubungan dengan pelanggan, maka sebuah 

instansi akan mempunyai pengaruh besar terhadap pasar. Customer 

relationship menekankan pentingnya hubungan baik jangka panjang dengan 

pelanggan sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan (Heruwasto dkk, 2012:23). Dengan strategi tersebut, dapat 

membangun citra perusahaan terhadap pelanggan karena pembentukan citra 

akan menghasilkan sikap, pendapat atau perilaku tertentu. 

Peranan customer relations dapat berjalan dengan optimal apabila 

karyawan perusahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Karyawan 

dalam perusahaan sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 

yang diadakan baik internal atau eksternal dalam memberikan layanan, karena 

karyawan salah satu kunci penting bagi perusahaan untuk mencapai sukses 

perusahaan. Dengan karyawan, perusahaan dapat menjaga hubungan yang 

baik dengan pelanggan sehingga dapat mengetahui kebutuhan pelanggan. 

Dalam hal ini pelanggan membantu perusahaan untuk dikenal masyarakat 

luas. Customer relations memiliki fungsi yang paling besar dalam perusahaan, 

karena dapat mengembangkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut.  
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Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan memerlukan strategi 

khusus yang dapat menarik perhatian. Setiap perusahaan memiliki strategi 

yang berbeda-beda, seperti rumah sakit Nahdatul Ulama di Jombang adalah 

salah satu rumah sakit swasta yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asy’ari 

211 Jombang. Rumah sakit ini merupakan salah satu institusi pelayanan 

kesehatan di Jombang yang melakukan pendekatan kepada pasien melalui 

pendekatan keagamaan, sehingga membuat pasien mendapat kenyamanan dan 

kepercayaan diri. Ini merupakan strategi rumah sakit Nahdhatul Ulama 

Jombang untuk menjaga komunikasi dengan pasien. Kebanyakan orang 

menganggap sakit itu beban dan penderitaan, terkadang juga muncul penyakit 

yang berhubungan dengan rohani. Untuk itu, Rumah sakit Nahdhatul Ulama di 

Jombang melakukan hubungan ke pasien melalui pendekatan keagamaan.  

Dengan pendekatan ini, diharapkan agar pasien selalu ingat kepada 

Tuhan dan dalam agama islam meyakini bahwa sakit dapat menghapus dosa 

sehingga senantiasa berdoa untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. 

Selain itu, beberapa karyawan yang melakukan hubungan dengan pasien 

secara langsung dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasien dan dapat 

menangani keluhan pasien dengan cepat dan tanggap. Dengan begitu, akan 

terjalin komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dengan pasien 

sehingga dapat menumbuhkan rasa loyalitas pasien seperti yang diharapkan.  

Dengan menggunakan pendekatan keagamaan, terbukti bahwa pasien 

rumah sakit Nahdhatul Ulama Jombang mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan sehingga banyak pasien yang datang kembali. Dapat dilihat 

jumlah data pasien Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang selama tiga bulan 

( Desember 2016 – Februari 2017)  
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Tabel 1.1. Data Pasien Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang bulan  

Desember 2016-Februari 2017 

 

NO BULAN 
RAWAT JALAN RAWAT INAP 

BARU LAMA BARU LAMA 

1 Desembar 580 984 189 107 

2 Januari 625 1148 175 126 

3 Februari 609 1188 158 107 

(Sumber Data Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang tahun 2016-2017) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pasien lama lebih banyak 

daripada pasien baru. Pasien baru yaitu pasien yang baru mendaftar dan tidak 

mempunyai nomer register atau nomer rekam medis sedangkan pasien lama 

yaitu pasien tetap atau pasien yang telah berkunjung minimal dua kali 

kerumah sakit. Pasien lama telah mengalami peningkatan  setiap bulannya, 

pasien rawat jalan mengalami peningkatan yang signifikan daripada pasien 

rawat inap, namun tetap jumlah pasien lama lebih banyak daripada pasien 

baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan aktivitas 

customer relations melalui pendekatan keagamaan ini, cukup banyak pasien 

yang datang kembali ke rumah sakit. 

Setiap perusahaan memperlakukan setiap customer secara unik, sesuai 

dengan kebutuhan para pelanggannnya. Semakin sesuai produk atau jasa 

dengan kebutuhan pelanggan maka makin tinggi loyalitas terhadap 

perusahaan tersebut. Menurut Leedov & Scott dikutip dalam buku 

Manajemen Administrasi Rumah Sakit (2002:192) menyebutkan transisi yang 

diharapkan dilakukan oleh pimpinan organisasi kesehatan untuk memperbaiki 

mutu pelayanannya terhadap customer, maka organisasi tersebut mampu 

menjawab tuntutan perubahan jaman yang ada. 
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Rumah sakit yang baik memiliki visi, misi dan konsep yang memiliki 

kesesuaian pada pola pikir yang disesuaikan dengan institusi pembuat rumah 

sakit, keterkaitan yang jelas antara bangunan, kualitas dan biaya serta 

program dari rumah sakit tersebut. Strategi yang digunakan juga harus 

mendukung sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut sehingga dapat 

memberikan citra yang baik serta bertahan dalam persaingan antar rumah 

sakit. Rumah sakit sebagai industri jasa harus menempatkan konsumen 

sebagai acuan utamanya. Tugas utama rumah sakit adalah mengutamakan 

kebutuhan para pelanggannya agar mereka mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Aktivitas Customer Relations Rumah Sakit Melalui 

Pendekatan Agama dalam Membangun Relasi (Studi pada Bagian 

Kerohanian Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang Jawa Timur)”. 

Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa strategi yang dilakukan di 

setiap perusahaan pasti berbeda-beda, begitupun di Rumah Sakit Nahdhatul 

Ulama di Jombang yang melakukan aktivitas customer relations melalui 

pendekatan keagamaan. Alasan dipilihnya di RSNU Jombang karena 

merupakan rumah sakit swasta di Jombang yang tergolong baru sehingga 

rumah sakit ini harus mempunyai strategi yang berbeda dengan rumah sakit 

lain agar dapat menarik perhatian para pelanggannya dan calon 

pelanggannya.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat 

dibuat rumusan penelitian: Bagaimana bagian kerohanian melakukan aktivitas 

customer relations rumah sakit Nahdhatul Ulama dalam membangun relasi 

melalui pendekatan keagamaan? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Aktivitas apa yang dilakukan oleh bagian kerohanian Rumah Sakit 

Nahdhatul Ulama Jombang dalam melaksanakan kegiatan customer 

relation ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui bagian kerohanian dalam melakukan aktivitas customer relations 

rumah sakit Nahdhatul Ulama melalui pendekatan agama dalam membangun 

relasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

saran yang bermanfaat bagi rumah sakit maupun instansi lainnya 

khususnya dalam menjaga komunikasi atau berhubungan dengan 

pelanggan agar mendapatkan kepercayaan dan loyalitas. 
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2. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan konstibusi pengetahuan dan

informasi terhadap mahasiswa dalam bidang Ilmu Komunikasi

tentang pendekatan yang digunakan oleh sebuah instansi untuk

menjalin hubungan terhadap pelanggan (customer relations).


