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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

      Dewasa ini setiap rumah sakit berlomba – lomba mengunggulkan kualitas jasa 

untuk menarik komsumen. Maka dari itu pihak manajemen rumah sakit harus 

menyusun strategi – strategi dasar sebagai landasan awalnya. Strategi yang 

diterapkan harus mampu mempengaruhi atau menarik minat konsumen. Berhasil 

atau tidaknya perusahan ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

menumbuhkan kepercayaan konsumen.  

      Rotters (dalam Prima, 2005) kepercayaan adalah harapan dari seseorang atau 

kata lainnya adalah dapat dipercaya. Trust adalah keadaan psikologis berisi 

keinginan untuk menerima kekurangan berdasarkan perilaku yang positif terhadap 

perilaku dalam keadaan beresiko serta ketergantungan antara satu pihak dengan 

pihak lain yang bersangkutan. Kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak 

mengenai dan perilaku pihak yang lainnya. Costabile (dalam Djati dan 

Ferrinadewi, 2004) menyatakan bahwa kepercayaan adalah proses persepsi akan 

keterhandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau 

lebih pada urut-urutan tranksaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya 

harapan kinerja produk dan kepuasan. 
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      Kepercayaan merupakan faktor yang penting dalam pengembangan hubungan 

pemasaran dan ada ketika salah satu pihak memiliki keyakinan dengan integritas 

dan reliabilitas rekan bisnis. Kepercayaan juga bisa menjadi lebih kuat jika rekan 

kerja menjadi lebih responsif terhadap mitra kerjanya dan ikut serta menegaskan 

pentingnya arti kebutuhan bagi mitra kerja. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan diantaranya kompetensi tenaga penjual, etika, 

keakraban, kualiatas produk, dan kualitas pelayanan (Kennedy, 2001). Keahlian 

tenaga penjualan merupakan pengetahuan yang dikuasai oleh tenaga penjualan 

terhadap produk yang ditawarkan, etika merupakan seberapa tinggi tingkat 

kepedulian perusahaan maupun tenaga penjualan terhadap pelanggan, keakraban 

adalah hubungan sosial yang dapat mendorong rasa saling membutuhkan, kualitas 

produk merupakan kekuatan produk yang ditawarkan, dan kualitas pelayanan 

adalah kondisi apakah harapan sudah terpenuhi atau belum terpenuhi.  

      Kepercayaan memiliki tiga aspek meliputi kredibilitas, integritas, dan niat 

baik (Djati dan Ferrinadewi, 2004). Kredibilitas adalah kemampuan merek atau 

perusahaan jasa untuk memenuhi syarat - syarat pertukaran dalam bentuk kinerja 

yang diharapkan, integritas adalah motivasi konsumen untuk setia pada suatu 

merek atau produk sesuai dengan syarat – syarat pertukaran, dan niat baik adalah 

seberapa besar konsumen percaya kepada perusahaan jasa untuk berperilaku baik 

kepada konsumen. 

      Kepercayaan pasien kepada pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit 

menjadi dasar dalam berlangsungnya hubungan antara pemberi jasa pelayanan 

kesehatan dengan pasien. Perusahaan yang memiliki track record yang baik akan 
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lebih menarik konsumen karena yakin bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kualitas yang baik dan dapat dipercaya (Setyorini, 2012). Di dalam rumah sakit 

tidak hanya dokter yang harus memiliki track record yang baik, juga sistem 

pelayanan seperti pelayanan tenaga perawat juga harus baik.  

      Setiawan (2011) dalam bukunya menyebutkan sikap percaya lebih terfokus 

pada pihak lain. Seseorang dapat memepercayai karakteristik tertentu dari orang 

lain, misalnya kebaikan hatinya, kejujuran, dan kompetensinya dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Berkembangnya kepercayaan merupakan investasi 

penting dalam membina hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka 

panjang. Seorang pasien yang percaya terhadap tenaga keperawatan akan 

menggunakan jasanya lagi apabila pasien tersebut membutuhkan di masa dating, 

dan akan menyebabkan halo effect terhadap rumah sakit tersebut. 

      Kepercayaan konsumen dihubungkan secara langsung untuk memenuhi 

harapan, maka kepuasan sepanjang waktu dapat memperkuat reliabilitas yang 

dirasakan (preceived reliability) dari RSUD dan memberi kontribusi pada 

kepercayaan konsumen  dan masyarakat (Ganesan, dalam Setyorini 2008). Dalam 

hal ini konsumen di rumah sakit yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan, 

mayoritasnya adalah pasien. Rumah sakit berupaya memberikan jasa yang 

maksimal, agar pasien tersebut dapat mempercayai rumah sakit dan akan 

menggunakan jasa rumah sakit secara terus menerus. 

      RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit di Solo yang memiliki total 

tenaga kesehatan termasuk bidan dan perawat sebanyak 526 SDM dari total 
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seluruh praktisi kesehatan RS di Solo sebanyak 1929 SDM. Jumlah pasien yang 

menggunakan data RSUD Dr. Moewardi setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2009 tercatat 3.102 pasien, sedangkan pada tahun 2010 tercatat 4181 

pasien yang berkunjung ke RSUD Dr. Moewardi (Dinas Kesehatan Surakarta, 

2010). Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

sebanyak 1079 pasien dalam kurun waktu satu tahun dan RSUD Dr. Moewardi 

merupakan RSUD yang paling banyak dikunjungi pasien dibandingkan dengan 

RS lain di Solo. 

      Harapan rumah sakit tentunya adalah untuk selalu menjaga kepercayaan 

pasien agar pasien tersebut tetap bertahan dan kembali menggunakan jasa 

kesehatan di rumah sakit tersebut. Kenyataannya pasien yang dirawat tidak begitu 

menunjukkan adanya kepercayaan terhadap rumah sakit. Data statistik yang telah 

disebutkan menunjukkan pengguna pelayanan yang bertambah. Pasien yang 

kembali ke RSUD menggunakan jasa rumah sakit tersebut karena tidak dikenakan 

biaya. RSUD memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat digunakan seperti 

jamkesmas, askes, dan asuransi lainnya. Sulistyo (2010) juga menyebutkan bahwa 

banyak kalangan menengah ke atas memilih RS swasta dikarenakan pelayanan di 

RSUD yang kerap dikeluhkan berbelit dan lamban dalam penanganan. 

      Rumah sakit dalam menunjang kesembuhan bagi pasien harus memberikan 

pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memiliki 

fasilitas fisik yang baik, memberikan pelayanan yang tanggap dan segera, dapat 

memiliki kompetensi, dan memahami kebutuhan konsumen. Namun hal tersebut 

belum terjadi pada rumah sakit umum daerah, seperti yang disebutkan oleh 
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Sulistyo (2010) beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov 

Jateng, menjadi sorotan kalangan dewan karena kinerjanya dinilai kurang optimal. 

Pelayanan RSUD Dr. Moewardi ke sejumlah pasien yang menggunakan jasa kartu 

Asuransi Kesehatan (askes) memunculkan keluhan. Pasien merasa dibedakan dari 

pasien biasa dan mendapatkan pelayanan kurang baik dari tenaga medis di rumah 

sakit tersebut. 

      Tidak semua pasien yang berkunjung berulang-ulang dapat dikatakan percaya 

terhadap rumah sakit, pasien dari status ekonomi menengah kebawah datang 

karena diberi kemudahan dengan menggunakan askes sehingga pasien yang 

berobat terpaksa karena tidak bisa memilih rumah sakit lain untuk berobat. 

Keterpaksaan yang dirasakan oleh pasien juga disebabkan keluhan yang di alami 

langsung oleh pasien yang belum teratasi. Keluhan yang muncul diantaranya dari 

pelayanan tenaga perawat.   

      Seorang pasien mengeluhkan lambannya penanganan pasien yang 

menggunakan fasilitas askes, pasien menunggu hampir 7 jam untuk mendapatkan 

ruangan rawat inap. Pasien tersebut juga mengeluhkan fasilitas AC yang terdapat 

di ruang rawat inapnya rusak, ketika ditanyakan kepada perawat, perawat 

meminta untuk menerimanya saja karena pasien tersebut bebas biaya dengan 

menggunakan askes (Suara Merdeka, 2003). Pasien juga tidak merasa puas karena 

yang mengontrol pasien di ruang rawat inapnya adalah mahasiswa kedokteran 

yang masih praktek dan bukan dokter spesialis. Juga ruang rawat inap yang 

diterima sempit, antara kamar pasien satu dengan lainnya hanya dibatasi dengan 

tirai, dan tidak ada tempat untuk keluarga pasien yang bersih. 
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      Subjek dalam penelitian ini adalah pasien yang sudah memasuki usia 27 tahun 

ke atas, karena usia tersebut merupakan usia dewasa awal. Menurut Santrock 

(2003) pada masa perkembangan dewasa awal seseorang sudah memiliki 

kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Serta pasien 

yang sudah berkunjung ke Rumah Sakit tersebut sebanyak lebih dari 1 kali, 

karena pasien sudah pernah merasakan pelayanan keperawatan yang diberikan 

oleh perawat di rumah sakit  tersebut. Karena kepercayaan juga dipengaruhi 

pengalaman masa lalu dan reputasi dari pemberi kepercayaan (Butler dalam 

Isstianto, 2011) 

      Kepercayaan terhadap perusahaan akan tercipta dari konsumen yang 

menikmati pelayanan di rumah sakit tersebut. Kualitas pelayanan adalah salah 

satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap perusahaan. Kekuatan 

pelayanan yang baik dan akurat akan bisa memenuhi harapan dari pelanggan. 

Menurut Yamit (2002) pelayanan yang baik kepada pelanggan dan tingkat 

kualitas pelayanan yang tinggi merupakan cara terbaik yang konsisten untuk dapat 

mempertemukan apa yang diharapkan konsumen dan sistem kerja cara pelayanan. 

      Tjiptono (Asmuji, 2012) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan aktivitas, 

manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual sehingga dapat dikatakan 

bahwa pelayanan itu merupakan suatu aktivitas yang ditawarkan dan 

menghasilkan sesuatu yang tidak berwujud, namun dapat dinikmati atau 

dirasakan.Rumah sakit memiliki tenaga keperawatan yang menjadi ujung tombak 

dalam memberikan pelayanan, karena perawat langsung berinteraksi dengan 
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pasien. Kozier (Asmuji, 2012) menyatakan bahwa hubungan perawat dengan 

pasien menjadi inti dalam pemberian asuhan keperawatan. 

      Faktor psikologis yang memperngaruhi pasien untuk menggunakan jasa 

adalah persepsi, karena aspek persepsi menurut Walgito (2010) yaitu kognisi, 

afeksi, dan konasi. Pasien menilai, merasakan, dan akan membuat keputusan apa 

yang dialami selama diberikan pelayanan keperawatan. Persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan adalah penerimaan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh tenaga perawat. Menurut Muchlas (2008) faktor yang 

mempengaruhi persepsi terhadap pelayanan keperawatan yaitu ilmu pengetahuan 

dan teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, ekonomi 

dan politik. Aspek – aspek persepsi terhadap pelayanan keperawatan menurut 

Simamora (2012) adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty. 

      Dari  latar belakang, maka rumusan masalah penelitian yaitu apakah ada 

hubungan antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan dengan kepercayaan 

(trust) pasien terhadap RSUD Dr. Moewardi? 

      Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul hubungan antara persepsi terhadap pelayanan keperawatan dengan 

kepercayaan terhadap RSUD Dr. Moewardi. 
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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 kepercayaan terhadap RSUD Dr. Moewardi 

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap pelayanan keperawatan  

RSUD Dr. Moewardi 

3. Untuk mengetahui  tingkat kepercayaan terhadap RSUD Dr. Moewardi 

4. Untuk mengetahui berapa sumbangan efektif antara persepsi terhadap 

pelayanan keperawatan mempengaruhi kepercayaan terhadap RSUD Dr. 

Moewardi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pimpinan RSUD Dr. Moewardi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta mengenai pelayanan keperawatan pada 

pasien, juga informasi tentang kondisi pelayanan keperawatan hingga saat 

ini, dan masukan dalam meningkatkan kepercayaan RSUD Dr. Moewardi. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

menegenai permasalahan kepercayaan terhadap rumah sakit dan 

hubungannya dengan persepsi terhadap pelayanan keperawatan, sehingga 
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subjek penelitian atau pasien dapat meningkatkan kepercayaanuntuk 

berobat di RSUD Dr. Moewardi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini memberikan informasi dan 

hasil secara empiris tentang permasalahan kepercayaan terhadap rumah 

sakit, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 


