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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pelayanan kesehatan termasuk tempat fisioterapi merupakan salah satu 

bentuk sarana pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh 

pemerintah dan swasta. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di 

poliklinik dan tempat fisioterapi dapat berupa kegiatan pelayanan rawat jalan, 

pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat yang mencakup pelayanan 

medik dan penunjang medik. Adapun fisioterapi merupakan pelayanan non 

medis yang dapat memberikan jasa terhadap pelayanan kesehatan untuk 

memelihara dan berusaha mempertahankan kesehatan yang dimiliki 

seseorang.  

 Berdasarkan Permenkes RI No. 80 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi dalam ketentuan umum 

pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa : (1) Fisioterapis adalah setiap orang 

yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; (2) Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi. 

 Pelayanan kesehatan adalah pelayanan jasa, jasa berbeda dengan 

barang. Jika barang merupakan suatu obyek, benda atau alat, maka jasa adalah 
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suatu perbuatan, kinerja (perfomance). Seseorang tidak dapat menilai hasil 

dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. Setelah menerima jasa pelayanan 

kesehatan, pasien akan membandingkan jasa yang dialami dengan dengan jasa 

yang diharapkan. Jika jasa yang dirasakan tidak sesuai dengan jasa yang 

diharapkan, maka pasien tidak puas dan akhirnya tidak akan loyal kepada 

rumah sakit. Namun jika jasa yang dirasakan memenuhi atau bahkan melebihi 

harapan pasien maka pasien akan puas dan tetap bersedia menjalin hubungan 

jangka panjang dengan jasa fisioterapi serta menjadi pasien yang loyal kepada 

jasa pelayanan fisioterapi kesehatan.  

 Tempat fisioterapi perlu mendesain program pemasaran agar produk 

mendapat respon dari pasar sasaran. Karena itu perlu alat supaya program 

tersebut mencapai sasaran. Alat disini adalah program yang bisa dikontrol oleh 

organisasi, alat tersebut lazim disebut bauran pemasaran (marketing mix) atau 

prinsip 4P (Product, Price, Promotion, Place). Bauran pemasaran diharapkan 

dapat meningkatkan Perceived quality konsumen yaitu penilaian konsumen 

terhadap suatu produk. Bila persepsi konsumen terhadap mutu pelayanan yang 

diberikan oleh rumah sakit baik maka image konsumen (corporate image) 

terhadap rumah sakit akan positif, kondisi ini dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen atau pasien (customer satisfaction). Dampak dari kepuasan pasien 

adalah Customer Loyality yang merupakan perilaku konsumen sebagai akibat 

dari layanan yang diberikan. Guna menciptakan loyalitas pelanggan, 

perusahaan perlu mengelola permintaan menjadi inelastis dengan cara 

penyesuaian bauran pemasaran, dengan memperhatikan kualitas pelayanan, 

melakukan promosi yang intensif, dan melakukan relationship marketing 

(Radfa, dkk, 2015). 
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 Loyalitas pelanggan merupakan suatu kesetiaan yang ditunjukkan 

dengan perilaku pembelian teratur yang dalam waktu panjang melalui 

serangkaian keputusan pelanggan (Lupiyoadi, 2008).  Klinik Fisioterapi 

“Physioterapi-Klinik Fisioterapi & Physio Suport” merupakan salah satu jasa 

fisioterapi yang ada di kota Ngawi dan termasuk salah satu fisioterapi yang di 

minati oleh pasien atau masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke 

bawah dan ada juga menengah ke atas. Klinik Fisioterapi “Physio Suport” 

mempunyai  lokasi strategis berada di tengah kota Ngawi dan mudah 

dijangkau karena dilalui oleh jalur kendaraan umum dari dalam maupun dari 

luar kota.  

 Dilihat dari profil kabipaten Ngawi, Kabupaten Ngawi terletak di 

wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi 

Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2, di mana 

sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km
2
 berupa lahan sawah. Secara 

administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 217 desa, dimana 

4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Ssecara geografis Kabupaten Ngawi 

terletak pada posisi 7
o
21’-7

o
31’ Lintang Selatan dan 110

o
10’-111

o
40’ Bujur 

Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. 

Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, 

Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Dilihat dari 

demografi kesehatan, di wilayah Kota Ngawi terdapat satu RSUD (Rumah 

Sakit Umum Daerah) Kabupaten Ngawi dan satu rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Ngawi. Adapun jumlah poliklinik terdapat kurang lebih 

belajasan tempat diantaranya adalah klinik fisioterapi.  

 Walaupun pelayanan klinik fisioterapi di rumah sakit negeri maupun 

swasta serta poliklinik yang lain yang ada di daerah Ngawi juga melayani jasa 
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fisioterapi, namun keberadaan klinik fisioterapi “Physioterapi-Klinik 

Fisioterapi & Physio Suport” cukup dipertimbangkan oleh pasien yang akan 

menggunakan jasa klinik fisioterapinya dengan tempat yang strategis, harga 

yang lebih terjangkau dan prosedur pelayanan yang tidak rumit. 

 Pelayanan di Klinik Fisioterapi “Physio Suport” Ngawi diantaranya 

adalah pelayanan fisioterapi berupa pelayanan modalitas, SWD, Tens, IR dan 

Traksi, dan pasien yang datang ke tempat ini kebanyakan kasus OA, LBP, dan 

stroke. Pelayanan fisioterapi ini ditangani oleh ahli fisioterapi di bidangnya. 

Fasilitas umum yang disediakan untuk pasien di fisioterapi ini antara lain: 

televisi di ruang tunggu, tempat tunggu yang nyaman dan kondisi lingkungan 

yang asri, sehingga para pasien dan pengguna jasa fisioterapi ini nyaman 

untuk menunggu antri. 

 Untuk melayani pasien yang tidak bisa ditangani pada pagi hari maka 

tempat ini juga membuka pelayanan pada sore hari. Berdasarkan data bahwa 

pasien selaam 3 bulan terakhir (Februari-April 2017) sebanyak 1.125 pasien, 

setiap bulannya mengalami peningkatan untuk pasien baru dan mengalami 

penurunan terutama untuk pasien lama. Penurunan jumlah pasien lama ini 

mengindikasikan terjadinya penurunan loyalitas pasien kepada Klinik 

Fisioterapi “Physio Suport” Ngawi. Kondisi menurunnya jumlah kunjungan 

pasien lama menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh manajerial 

fisioterapi, karena menurunnya loyalitas dapat menyebabkan menurunnya 

angka kunjungan pasien yang akan berpengaruh kepada pemasukan 

fisioterapi. Selain itu dengan semakin banyaknya bermunculan fisioterapi-

fisioterapi baru yang akan semakin memperketat persaingan, sehingga untuk 

itu dibutuhkan strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat menjalani 

fisioterapi.  
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 Hasil studi pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 6 

responden berkaitan dengan prinsip 4P dan loyalitas responden diketahui 

bahwa dari 6 orang tersebut, sebagian respanden menilai produk yang ada di 

Klinik Fisioterapi “Physio Suport” di Ngawi menilai cukup yaitu sebanyak 

66,7%, price (harga) tergolong cukup (83,3%), promotion (promosi) yang ada 

tergolong baik (66,7%), dan berkenaan dengan tempat sebagian besar 

tergolong sesuai dengan harapan klien (66,7%), adapun loyalitas yang ada 

pada responden tersebut sebagian loyal (66,7%). 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Penerapan 4P 

(Product, Price, Promotion, Place) terhadap Loyalitas Pasien di Klinik 

Fisioterapi “Physio Suport” Ngawi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada pengaruh 

penerapan 4P (Product, Price, Promotion, Place) terhadap loyalitas pasien di 

Klinik Fisioterapi “Physio Suport” Ngawi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh product terhadap loyalitas pasien di Klinik 

Fisioterapi “Physio Suport” Ngawi  

2. Untuk mengetahui pengaruh price terhadap loyalitas pasien di klinik 

fisioterapi “Physio Suport” Ngawi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promotion terhadap loyalitas pasien di klinik 

fisioterapi “Physio Suport” Ngawi. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh place terhadap loyalitas pasien di klinik 

fisioterapi “Physio Suport” Ngawi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Klinik Fisioterapi 

Memberi masukan kepada manajerial untuk mengetahui apakah program 

marketing yang dibuat sudah efektif dan tepat sasaran dan sebagai dasar 

untuk mengetahui loyalitas pasien atas pelayanan di klinik fisioterapi. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang mutu program bauran 

pemasaran di klinik fisioterapi Ngawi dan menambah wawasan tentang 

pengaruh prinsip 4P terhadap loyalitas pasien. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Untuk menambah kepustakaan tentang penerapan manajemen pemasaran 

klinik dan dapat memberikan masukan bagi peneliti di masa mendatang 

mengenai prinsip 4P (Product, Price, Promotion, Place) pengaruhnya 

terhadap loyalitas pasien. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat disajikan 

hasil beberapa penelitian yang dapat dijadikan penguat, antara lain : 

1. Radfan, dkk (2015) yang meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap 

loyalitas pasien di poliklinik paru rumah sakit Paru Batu. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan cross sectional terhadap 100 pasien di 

poliklinik paru Rumah Sakit Paru Batu. Pengambilan sampel secara non 

random sampling. Variabel bebasnya adalah produk, harga, tempat, 
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promosi, petugas, proses, dan bukti fisik sedangkan variabel 

tergantungnya adalah loyalitas pasien yang berobat di poliklinik paru 

Rumah Sakit Paru Batu, yang diukur dengan instrumen quesioner. 

Pengujian terhadap validitas instrumen menggunakan korelasi product 

moment dan uji reliabilitasnya menggunakan metode alpha cronbach. Data 

dianalisis menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak semua elemen bauran pemasaran 

berpengaruh positip terhadap loyalitas pasien yang berobat dipolikinik 

paru. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah variabel yang akan diukur penggunaan variabel yaitu 

people/SDM, process/proses pelayanan serta perbedaan pada tempat dan 

jenis layanan yang digunakan. Adapun persamaannya adalah pada 

penggunakan variabel marketing mix (product/pelayanan, place/tempat, 

price/harga, promotion/promosi) sedangkan untuk variabel terikat yang 

diteliti adalah loyalitas pasien. 

2. Poernomo (2015), yang meneliti tentang Analisis pengaruh persepsi pasien 

tentang bauran pemasaran terhadap loyalitas pasien di poliklinik rawat 

jalan RS. Baptis Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian observasional 

dengan metode survey dan pendekatan crossectional. Instrumen penelitian 

menggunakan kuisioner kepada 150 orang pasien lama yang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di poliklinik RS Baptis Kediri. Data 

penelitian dianalisis secara kuantitatif dengan metode univariat, bivariat 

dan multivariat dengan uji analisa regresi logistik program SSPS. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui persepsi pasien tentang product 

baik sebesar (56%), persepsi pasien tentang price baik sebesar (58,7%) , 

persepsi pasien tentang place baik sebesar (52,7%), persepsi pasien 
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tentang promotion kurang baik sebesar (52%), persepsi pasien tentang 

people baik sebesar (58,7%), persepsi pasien tentang process baik sebesar 

(56,7%) dan pasien yang loyal sebesar (60,7%). Hasi penelitian 

menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang product 

(p=0,604), place (p=0,062), promotion (p=0,201), people (p=0,291) 

dengan loyalitas pasien dan ada hubungan antara price (p=0,016), process 

(p=0,019) dengan loyalitas pasien. Hasil penelitan juga menunjukkan 

adanya pengaruh bersama-sama antara persepsi tentang price dan process 

terhadap loyalitas pasien. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel yang akan diukur 

penggunaan variabel yaitu people/SDM, process/proses pelayanan serta 

perbedaan pada tempat dan jenis layanan yang digunakan. Adapun 

persamaannya adalah pada penggunakan variabel marketing mix pada  

product, place, price, dan promotion sedangkan untuk variabel terikatnya 

adalah sama-sama menggunakan variabel loyalitas. 

3. Izah (2008) meneliti tentang analisis pengaruh informasi media promosi 

rumah sakit terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan layanan 

studi kasus pada Semarang Eye Center RS Sultan Agung Semarang. Jenis 

penelitian observasional dengan metode survey dengan pendekatan cross 

sectional. Sample sebanyak 74 pasien. Metode analisis univariat, bivariat 

dan multivariate, uji analisis regresi logistik. Hasil penelitian ada 

hubungan ketersediaan informasi, beban informasi dan cara informasi 

disajikan dengan keputusan konsumen menggunakan layanan. Perbedaan 

dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini 

adalah variabel yang akan diukur penggunaan variabel yaitu ketersediaan 

informasi, beban informasi dan cara informasi disajikan dengan keputusan 
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konsumen menggunakan layanan serta perbedaan pada tempat dan jenis 

layanan yang digunakan. Adapun persamaannya adalah pada penggunaan 

variabel keputusan menggunakan jasa lagi (loyalitas). 

4. Asmita (2008) meneliti pengaruh persepsi pasien tentang mutu pelayanan 

dokter terhadap loyalitas pasien di Poliklinik Umum Instalasi Rawat Jalan 

RS Panti Wilasa Citarum Semarang. Jenis penelitian obsevasional dengan 

pendekatan cross sectional. Sample 10 orang dengan metode pengambilan 

sample adalah concecutive sampling . Data penelitian diolah secara 

kuantitatif dengan menggunakan metode univariat, bivariat dan multivariat 

dengan uji analisa regresi logistik program SPSS 11.5. Hasil penelitian ini 

menunjukkan persepsi pasien tentang dokter kurang baik, dan loyalitas 

pasien kurang dan hasil analisis pengaruh bersama-sama didapatkan 

bahwa persepsi tentang ketrampilan teknik medis, sikap, penyampaian 

informasi, ketepatan waktu pelayanan dan ketersediaan waktu konsultasi 

dokter berpengaruh terhadap loyalitas pasien. Perbedaan dari penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel 

yang diukur penggunaan variabel yaitu mutu pelayanan serta perbedaan 

pada tempat dan jenis layanan yang digunakan. Adapun persamaannya 

adalah pada penggunakan variabel loyalitas pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 


