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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Pada era globalisasi saat ini, dunia perindustrian semakin ketat. Masing – 

masing produsen berusaha merancang perbedaan produk dan jasa mereka dengan 

produsen lain. Produk dan jasa tersebut dibuat semenarik mungkin agar dapat 

menarik pembeli. Tidak hanya menarik pembeli (konsumen) yang banyak tetapi 

para produsen berusaha agar mempunyai pelanggan yang tetap. Pelanggan yang 

tetap akan membawa keuntungan besar bagi para produsen. Pelanggan menurut 

Griffin (2008) adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari produk 

yang dihasilkan. Kebiasaan tersebut terbentuk dari pembelian dan interaksi yang 

sering selama periode waktu tertentu. Pelanggan adalah pembeli yang melakukan 

transaksi secara berulang-ulang. 

      Produsen tentunya menginginkan pelanggan yang banyak, produsen akan 

menempuh banyak cara agar bisa memberikan kepuasan pada pelanggannya. 

Kepuasan pelanggan akan berpengaruh kepada perilaku membeli, hal ini 

diharapkan agar produsen memiliki pelanggan yang loyal. Menurut Griffin (2008) 

loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. Pelanggan yang loyal 

adalah orang yang melakukan pembelian secara berulang, membeli produk dan 

jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukan kekebalan terhadap tarikan 

dari pesaing - pesaing. Kondisi pelanggan yang melakukan pembelian juga 

berpengaruh dalam menumbuhkan pelanggan yang loyal. Menurut Griffin (2008) 

dua kondisi penting yang berhubungan dengan loyalitas adalah retensi pelanggan 
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dan total pangsa pelanggan. Loyalitas pelanggan menurut Bendapudi dan Berry 

(dalam Tjiptono 2007) adalah respon yang terkait dengan ikrar atau janji untuk 

memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas reaksi, dan biasanya 

tercermin dalam pemakaian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar 

dedikasi maupun kendala pragmatis. Faktor - faktor yang mempengaruhi loyalitas 

menurut Mardalis (2005) adalah kepuasan pelanggan, pelayanan (kualitas jasa), 

citra, dan rintangan untuk berpindah. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan lainnya yaitu keterikatan yang tinggi terhadap produk atau 

jasa tertentu dibanding terhadap produk atau jasa pesaing potensial, dan 

pembelian yang berulang (Griffin, 2008). Aspek – aspek dalam loyalitas 

pelanggan adalah melakukan pembelian berulang yang teratur, pembelian antarlini 

produk dan jasa, mereferensikan ke orang lain, menunjukan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing (Griffin, 2008). 

      Persaingan produk jasa yang ketat untuk menarik pelanggan loyal juga terlihat 

pada perusahaan jasa Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan berupaya memberikan pelayanan 

kesehatan yang baik dan berkualitas agar dapat menarik pelanggan. Manajemen 

rumah sakit tentunya menginginkan keuntungan yang banyak dengan memiliki 

pelanggan yang tetap serta loyal. Menurut Tjiptono (dalam Gunawan dkk, 2011) 

penilaian pasien terhadap kualitas ditentukan oleh dua hal yaitu, harapan pasien 

terhadap kualitas (expected quality) dan persepsi pasien atas kualitas (perceived 

quality). Rumah sakit yang merupakan pelayanan jasa dalam bidang kesehatan ini 

tidak akan membiarkan pelanggannya pergi. Pelanggan yang kecewa dengan jasa 

yang di dapatkan, pelanggan tersebut akan cenderung untuk berpindah ke tempat 
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jasa lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik (Lovelock, 2005). 

Konsumen yang secara terus menerus berobat kerumah sakit yang sama dalam 

setiap berobat maka akan dikategorikan sebagai pelanggan, kepuasan dan 

kesetiaan pelanggan akan memberikan keuntungan bagi pihak Rumah Sakit 

(Gunawan dkk, 2011).      

      Kota Surakarta memiliki beberapa rumah sakit diantaranya RSUD Dr. 

Moewardi, RS Brayat Minulyo, RS Kasih Ibu, RS Dr Oen Surakarta, RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, RS Panti Waluyo, RS Orthopedi Surakarta, RSJD 

Surakarta, dan lain - lain. Dari beberapa rumah sakit yang ada, RSUD Dr. 

Moewardi menjadi rumah sakit yang memiliki jumlah kunjungan pasien tertinggi 

dari tahun 2008-2010. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 1.831 kunjungan pasien, 

tahun 2009 sebanyak 3.102 orang, tahun 2010 sebanyak 4.181 orang yang 

berkunjung (Dinas Kesehatan Surakarta, 2010).  

      Data – data statistik tersebut menunjukan bahwa rumah sakit Dr. Moewardi 

mempunyai pasien yang tetap dengan selalu berkunjung untuk berobat ke rumah 

sakit tersebut. Setiap tahun pasien – pasien baru juga berobat ke RSUD Dr. 

Moewardi. Terus bertambahnya kunjungan pasien yang berobat meningkat dari 

tahun ke tahun merupakan hal yang di utamakan perusahaan jasa rumah sakit 

begitu juga dengan RSUD Dr. Moewardi. Terlebih lagi, yang menarik pelanggan 

untuk kembali adalah lokasi yang dimiliki oleh rumah sakit Moewardi sangat 

strategis berada di kota, memiliki tempat yang luas, memiliki tenaga perawat 

sebanyak 491 orang pada tahun 2010. Rata-rata pendidikan para perawat di RSUD 

Moewardi juga memuaskan yaitu pada tahun 2010 Sarjana Keperawatan sebanyak 

60 orang, DIII Perawat sebanyak 372 orang, dan lulusan SPK sebanyak 59 orang, 
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hal ini merupakan  jumlah dokter terbanyak yang dimiliki oleh RS se-Surakarta 

pada tahun 2010 (Dinas Kesehatan Surakarta, 2010). 

      Perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang kesehatan ini memiliki harapan 

dengan terus meningkatkan jumlah kunjungan pasien, juga dapat memiliki 

pelanggan yang loyal agar pelanggannya tidak melalukan switching ke perusahaan 

jasa (rumah sakit) yang lain. Kenyataannya meskipun loyalitas pelanggan ada dan 

jumlah pasien berobat terus bertambah, berdasarkan pengamatan dan penelitian 

kasarnya pelanggan (pasien) yang datang tersebut sebagian besar dari kalangan 

menengah kebawah yaitu mereka yang tidak bisa memiliki alternatif lain untuk 

perawatan kesehatan. 

      Pelanggan yang loyal ini, sebagian diantaranya bukanlah pelanggan yang loyal 

sesungguhnya. Mereka berobat karena keterpaksaan tidak dapat memilih rumah 

sakit lain untuk berobat. Pelanggan yang datang dari kalangan menengah kebawah 

hanya di mudahkan dalam menggunakan askes yang mereka punya. Keterpaksaan 

yang mereka rasakan juga disebabkan keluhan yang mereka alami belum di 

perbaiki oleh rumah sakit Dr. Moewardi. Tidak terdapatnya kotak keluhan atau 

fasilitas di costumer service rumah sakit untuk menampung keluhan dari pasien 

maupun keluarga pasien menambah keluhan – keluhan yang di alami pasien dan 

pelanggan tidak terjawab. Keluhan para pelanggan yang sering di dengar juga dari 

jasa pelayanan yang di berikan oleh rumah sakit Dr. Moewardi khususnya jasa 

pelayanan perawat yang di berikan perawat pada pasien.  

      Pada interview kelas III mendapatkan hasil enam dari sepuluh pasien yang 

berada di kelas III mengaku memang setiap berobat akan kembali ke RSUD Dr. 

Moewardi karena jaminan askes yang mereka miliki dapat di terima di rumah 
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sakit ini, lokasi rumah sakit yang strategis dan dokter di rumah sakit Dr. 

Moewardi yang lengkap, namun pasien dan keluarga pasien belum puas karena 

seringnya di periksa saat kontrol di ruang rawat inap bukan dengan dokter 

melainkan dengan mahasiswa yang masih praktek dan bukan dokter spesialis. 

Kemudian, ruang inap yang diterima masih sempit, bergabung dengan keluarga 

lain dan tidak adanya ruang istirahat yang bersih bagi para keluarga pasien yang 

menunggu.  

      Loyalitas pelanggan akan tercipta sendiri dari konsumen yang menikmati jasa 

yang diberikan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terbentuknya loyalitas pelanggan. Pelayanan yang baik pada pelanggan dan 

tingkat kualitas pelayanan yang tinggi merupakan cara terbaik yang konsisten 

untuk dapat mempertemukan harapan konsumen dan sistem kinerja cara 

pelayanan (Yamit, 2002). Para pelanggan akan melihat pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dengan pelanggan itu sendiri. 

Konsumen yang merasa pelayanan yang diberikan kepada mereka memuaskan 

akan berfikir untuk kembali suatu saat bila membutuhkan jasa yang sama. 

Konsumen yang datang berkali – kali kemudian akan menjadi pelanggan yang 

tetap. Menurut Griffin (2008) para konsumen semakin peduli dengan pelayanan 

dan bagaimana mereka diperlakukan bila mereka membeli atau menikmati sesuatu 

bukan sekedar harga saja. Oleh karena itu, pelayanan di rumah sakit dijaga 

kualitasnya oleh manajemen rumah sakit. 

      Persepsi pelanggan terhadap pelayanan memegang peranan yang sangat 

penting. Kualitas pelayanan akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari 

pemberi jasa kepada pasien (pelanggan) sesuai dengan apa yang dipersepsikan 



 

6 

 

 

 

oleh pasien (pelanggan) (Gunawan dkk, 2011). Salah satu pelayanan jasa yang 

penting dalam industri rumah sakit adalah pelayanan keperawatan yang diberikan 

perawat kepada pasien. Hal ini dikarenakan perawat sebagai orang pertama yang 

secara langsung memberikan pelayanan paling banyak kepada pasien. Interaksi 

perawat dengan pasien sangatlah sering, konsumen pun akan memikirkan untuk 

kembali ke rumah sakit tersebut karena merasa diperlakukan dengan baik dengan 

di beri kepuasan pada pelayanan yang diberikan oleh perawat. Maka, kualitas 

pelayanan keperawatan sangat di jaga betul oleh manajemen Rumah Sakit sebagai 

salah satu hal yang membuat loyalitas pelanggan dalam rumah sakit tersebut 

tinggi.  

      Menurut Muchlas (2008) persepsi jauh lebih kompleks dan luas dari sensasi, 

persepsi lebih menitikberatkan pada objek – objek panca indera sebagai data 

kasar, proses kognitif dapat menfilter, memodifikasi atau mengubah. Persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan tentunya akan menitikberatkan pada objek – 

objek yang dilihat saat menggunakan pelayanan jasa juga melibatkan panca indra 

seperti apa yang di dengar, di rasakan. Aspek – aspek dari persepsi terhadap 

pelayanan keperawatannya itu sendiri yaitu dipengaruhi oleh kognisi, afektif, 

konasi (Walgito, 2010), serta  keandalan (reliability), ketanggapan 

(responsivennes), jaminan (assurance), emphati atau kepedulian (emphaty) dan 

bukti langsung (tangibles) (Simamora, 2012). Faktor – faktor yang mempengaruhi 

persepsi terhadap pelayanan keperawatan adalah gabungan antara faktor persepsi 

menurut Menurut Travis dan Wade (2009) kebutuhan, kepercayaan, emosi, 

ekspektasi dan faktor pelayanan keperawatan itu sendiri menurut Simamora 

(2012) efektif dan efisiensi.  Pelayanan yang baik akan memberikan persepsi 
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positif pasien sehingga memiliki kaitan dengan kondisi psikologis pasien yang 

pada akhirnya menimbulkan rasa puas, rasa ingin kembali berkunjung sehingga 

menimbulkan kesetiaan (loyalitas), begitu juga sebaliknya pelayanan yang buruk 

akan menimbulkan persepsi negatif pasien. 

      Berdasakan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan penelitian ini 

yaitu: apakah ada hubungan antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

dengan loyalitas pelanggan RSUD Dr. Moewardi di Surakarta ? 

      Dari uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP PELAYANAN 

KEPERAWATAN DENGAN LOYALITAS PELANGGAN RSUD DR. 

MOEWARDI DI SURAKARTA”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari  

penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap pelayanan 

keperawatan dengan loyalitas pelanggan RSUD Dr. Moewardi di 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap pelayanan keperawatan 

RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat loyalitas pelanggan RSUD Dr. Moewardi di 

Surakarta. 
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4. Untuk mengetahui berapa persen sumbangan efektif persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan dengan loyalitas pelanggan RSUD Dr. Moewardi 

di Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pimpinan RSUD Dr. Moewardi di Surakarta 

      Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

RSUD Dr. Moewardi di Surakarta mengenai loyalitas pelanggan RSUD 

Dr. Moewardi di Surakarta, juga informasi tentang kondisi persepsi 

terhadap pelayanan keperawatan yang dipersepsikan oleh pasien, dan 

sebagai bahan evaluasi atas pelayanan keperawatan selama ini agar dapat 

membantu dalam meningkatkan pelayanan keperawatan dan peningkatan 

loyalitas pelanggan pada  pasien RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. 

b. Bagi Subjek Penelitian 

      Sebagai bahan informasi mengenai loyalitas pelanggan di RSUD Dr. 

Moewardi di Surakarta dan sebagai informasi tentang persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan yang dipersepsikan pasien di RSUD Dr. Moewardi 

di Surakarta. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini memberikan informasi 

dan hasil secara empiris tentang permasalahan loyalitas pelanggan, 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 


