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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Word of mouth (WOM) merupakan perilaku yang dapat 

mempengaruhi orang lain dalam bentuk menyediakan dan menyampaikan 

informasi tentang suatu produk baik barang maupun jasa kepada pihak lain 

(Sulistyowati 2008). Semakin besar risiko yang dirasakan pelanggan 

dalam mendapatkan pelayanan suatu jasa atau produk, maka makin aktif 

mereka mengandalkan berita dari mulut ke mulut untuk membantu 

pengambilan keputusan mereka. Konsumen dapat berbagi informasi 

dengan teman terdekat mengenai penawaran menarik (Peter dan Olson, 

2014 ; 222).   

Penelitian menunjukkan bahwa WOM memiliki kaitan dengan 

tingkat kepuasan. Pelanggan yang mendapatkan kualitas layanan baik 

cenderung lebih sering menceritakan pengalaman kepuasan mereka. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggan yang merasa benar-benar 

tidak puas akan bersuara jauh lebih keras dibandingkan pelanggan yang 

puas (Lovelock dkk., 2010 ; 216). Beberapa peneliti sebelumnya telah 

melakukan penelitian mengenai WOM yang dipengaruhi oleh kualitas 

layanan diantaranya Chaniotakis dan Lymperopulo (2009), Setyawati 

(2009), Novianti dan Artanti (2015), Molinari et.al (2008), Ardani dan 

Suprapti (2012), Primantara dan Jatra (2017). Adapun penelitian yang 

menyatakan WOM dipengaruhi kepuasan diantaranya Setyawati (2009), 
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Novianti dan Artanti (2015), Hangganingrum et.al (2017), Purbandari et.al 

(2018), Kurniawan (2018), Ardani dan Suprapti (2015), Primantara dan 

Jatra (2017) 

Kepuasan merupakan keseluruhan sikap konsumen atas barang 

atau jasa yang telah mereka dapatkan dan gunakan (Mowen dan Minor 

2002 ; 89). Jika seorang pelanggan merasa puas dengan suatu layanan 

maka mereka akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali 

membeli produk yang sama (Lupiyoadi, 2013 ; 231). Kepuasan pelanggan 

merupakan suatu kunci agar perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi 

yang ada, oleh karena itu perusahaan harus mampu menawarkan kualitas 

barang dan jasa yang baik agar pelanggan merasa puas. Pernyataan ini di 

dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra dan Hidayat 

(2010), Setyawati (2009), Novianti dan Artanti (2015), Supartiningsih 

(2017), Purbandari et.al (2018) , Tores (2015), Ardani dan Suprapti 

(2012), Primantara dan Jatra (2017), dan Hanggraningrum et.al (2017). 

Kualitas layanan merupakan aktivitas yang harus diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kualitas layanan 

atau kualitas jasa juga merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Nisa dan 

Harti, 2015). Pemerintah juga berperan dalam menjaga kualitas jasa yang 

menjadi hak masyarakat, hal ini tercermin dari terbitnya Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kualitas layanan juga   
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berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan perilaku konsumen dalam 

melakukan promosi dari mulut ke mulut.  

Pada saat ini, perkembangan jasa rumah sakit sangatlah 

berkembang di Indonesia. Menurut hasil pendataan online Ditjen 

Pelayanan Kesehatan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan 

Kesehatan, Kemenkes RI, 2018) menunjukkan jumlah rumah sakit di 

Indonesia pada tahun 2014 adalah 2406 unit, tahun 2015 berjumlah 2524 

unit, tahun 2016 berjumlah 2601 unit, dan pada tahun 2017 berjumlah 

2776 unit (pusdatin.kemkes.go.id). Kenaikan jumlah rumah sakit di 

Indonesia akan di jabarkan pada Gambar 1.1 : 

                                   Gambar 1.1 

Perkembangan Jumlah Rumah Sakit di Indonesia 

         

 

 Sumber : pusdatin.kemkes.go.id 

 

Pesatnya kenaikan jumlah rumah sakit di Indonesia meliputi 

seluruh jumlah rumah sakit di setiap provinsi maupun kota termasuk Kota 

Malang, Jawa Timur. Rumah sakit umum di kota Malang berjumlah 10 
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unit, dan rumah sakit khusus 14 unit. Hasil data online Pemerintah Kota 

Malang (malangkota.go.id). Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang (RS.UMM) adalah salah satu rumah sakit swasta kelas C di Kota 

Malang. Meskipun terbilang baru, tetapi pada januari 2018 RS. UMM 

telah resmi menjadi rumah sakit terakreditasi bintang 5 atau biasa disebut 

tingkat paripurna. Tingkatan ini merupakan tingkat akreditasi tertinggi di 

KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) (umm.ac.id). Layanan yang 

diberikan RS. UMM meliputi unit gawat darurat, rawat inap, dan rawat 

jalan.   RS. UMM mengalami jumlah penurunan pasien rawat jalan pada 

tiga bulan terakhir tahun 2018. Berdasarkan data dari RS. UMM 

menunjukkan pada Oktober 2018  pasien rawat jalan berjumlah 15514, 

November  14650, dan Desember 14052. Penurunan pasien rawat jalan 

dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut : 

 Gambar 2.1 

  Data Jumlah Pasien Rawat Jalan RS. UMM Tahun 2018 

                         

           Sumber : Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 
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Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan ketiga 

variabel yang telah dipaparkan, yaitu word of mouth, kepuasan, dan 

kualitas layanan jasa. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya 

research gap antara hubungan ketiga variabel. Saraswulandari dan Santika 

(2013) menemukan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap word of mouth. Harrison-Walker (2001) juga 

menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap word of mouth. Berbeda dengan hasil penelitian milik Molinari et 

al. (2008) dan Shao (2013) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kepuasan dengan perilaku word of mouth. Penelitian 

dari Shao (2013) juga menemukan bahwa kualitas layanan tidak memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap word of mouth. 

Berdasarkan data perununan jumlah pasien rawat jalan, 

banyaknya suara ketidakpuasan pasien dan research gap dari uraian 

beberapa hasil penelitian diatas, maka permasalahan tersebut menjadi 

fenomena yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Adapun 

judul yang diangkat adalah ‘’Peran Kepuasan dalam Memediasi 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Perilaku Word Of Mouth (Studi 

pada Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang)’’.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan pada RS. UMM? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap word of mouth 

pada RS. UMM? 

3. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap word of 

mouth pada RS. UMM? 

4. Apakah kepuasan dapat memediasi pengaruh positif kualitas layanan 

terhadap word of mouth pada RS. UMM? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada RS. UMM. 

b. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap word of 

mouth pada RS. UMM. 

c. Untuk menjelaskan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

word of mouth pada RS. UMM. 

d. Untuk menjelaskan peran kepuasan dalam memediasi pengaruh 

kualitas layanan terhadap word of mouth pada RS. UMM. 

 

 



7 

 

 

 

2. Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut: 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 

referensibaru di bidang ilmu manajemen pemasaran terkait 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan word of 

mouth. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang membahas tema dan variabel yang 

sama terkait dengan kualitas layanan, kepuasan dan word of 

mouth 

c. Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen perusahaan RS. UMM dalam 

merumuskan kebijakan pemasaran dalam menentukan kualitas 

layanan sehingga tercapai kepuasan pelanggan yang berdampak 

terhadap word of mouth. 

 


