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PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
LOYALITAS PASIEN RS PKU ‘AISYIYAH BOYOLALI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap
Loyalitas Pasien Rs Pku ‘Aisyiyah Boyolali. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100
pasien di RS PKU Aisyiah Boyolali dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan
data. Teknik pengambilan sampel dengan metode non probability sampling. Teknik analisa
data menggunakan Analisis regresi liner berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :
1) assurance tidak berpengaruh terhadap loyalitas. 2) tangible, responsiveness, reliability dan
empathy memiliki pengaruh terhadap loyalitas.

Kata kunci : dimensi kualitas pelayanan, loyalitas pasien RS PKU Aisyiyah Boyolali.

Abstract

This study aims to influence the dimensions of service quality on patient loyalty of Rs Pku
'Aisyiyah Boyolali. The sample in this study amounted to 100 patients at PKU Aisyiah
Boyolali Hospital using a questionnaire for data collection. The sampling technique used non
probability sampling method. The data analysis technique used multiple linear regression
analysis. The results of this study indicate that: 1) assurance has no effect on loyalty. 2)
tangible, responsiveness, reliability and empathy have an influence on loyalty.

Keywords: dimensions of service quality, patient loyalty of PKU Aisyiyah Boyolali

Hospital.

1. PENDAHULUAN

Adanya tuntutan perubahan jaman saat ini membuat perubahan sifat pelayanan

rumah sakit dari yang hanya bersifat sosial berubah menjadi pelayanan yang bersifat

sosial-bisnis dengan memasukkan unsur aspek bisnis dalam pelayanan sosial rumah sakit.

Artinya kini rumah sakit harus berusaha meningkatkan aspek bisnis layanannya untuk

menarik konsumen supaya mau memanfaatkan layanan rumah sakitnya. Salah satu

langkah yang perlu dilakukan adalah dengan manajemen pemasaran rumah sakit

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan loyalitas pasien.

Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pasien untuk menjalin ikatan

hubungan dengan rumah sakit. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan
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perusahaan untuk memahami dengan seksama apa yang menjadi harapan pasien dan

kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja

perusaahaan dari sistem dan standar operasional hingga sumber daya yang dimiliki,

perusahaan dapat meminimalisir kekurangan dan kelemahan serta meningkatkan kualitas

pelayanan dan kepuasan pasien dimana perusahaan memaksimalkan pengalaman pasien

yang menyenangkan. Adanya kepuasan pasien itu menjadikan konsumen lebih harapan

yang diinginkan terpenuhi oleh perusahaan.

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapat keunggulan kompetitif harus

dapat memberikan produk berupa barang dan jasa yang berkualitas dan pelayanan yang

baik kepada para pasien dari pesaingnya. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pasien

dan berakhir pada persepsi pasien (Kotler, 1994). Jasa pelayanan kesehatan adalah salah

satu bidang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan bidang yang selalu

mengarah pada perkembangan yang lebih baik. Berpadu dengan teknologi yang semakin

canggih, maka kemampuan sumber daya manusia yang menggunakan juga harus

semakin di tingkatkan, dengan demikian akan menciptakan keakuratan pelayanan,

penggunaan sarana prasarana yang efisien dan pemenuhan ekspetasi pasien.

Persaingan yang semakin ketat akhir–akhir ini menuntut sebuah lembaga

penyedia jasa untuk selalu memanjakan pasien dengan memberikan pelayanan terbaik.

Para pasien akan mencari produk berupa barang atau jasa dari perusahaan yang dapat

memberikan pelayanan terbaik kapadanya.

Dalam pola interaksi sosial, persepsi pasien sangat berperan dalam

menggambarkan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Berdasarkan

persepsi ini akan timbul kesan pasien terhadap rumah sakit, yang selanjutnya dapat

disebut sebagai kualitas pelayanan rumah sakit. Kesan yang didapat dibangun atas

persepsi masing–masing individu yang berelasi. Sebuah rumah sakit yang mempunyai

sebuah posisi citra tertentu di benak pasien akan sulit sekali bagi pesaing untuk

menggantikan posisi tersebut. Namun apabila posisi dari suatu produk layanan RS berada

dibawah posisi pesaing, maka pihak RS perlu melakukan langkah strategik pada produk

layanan baik dengan cara membuat posisi dari atribut lain, atau dengan cara differensiasi

produk,  ataupun dengan cara menggeser posisi pesaing yang telah ada.

Penentuan posisi sebuah RS dapat dilihat dari beberapa atribut pelayanan RS.

Parasuraman et al., (1988) seperti dikutip Christina (2011) menjelaskan bahwa atribut

sebuah layanan jasa bisa dilihat dari unsur tangible (yang berasal dari produk layanan
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tersebut) seperti harga dan tampilan fisik, serta unsur intangible yang berupa ciri-ciri

diluar produk yang mempengaruhi sebuah produk layanan seperti keamanan,

kenyamanan, kesan, privasi, respek, keakraban, kompetensi, keselamatan, empati,

reliabilitas, daya respon, kesopanan, dan kejujuran. Namun Munandar (2008) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa atribut yang melekat dalam pelayanan RS antara lain

terdiri dari layanan dokter, layanan keperawatan, harga, fasilitas, serta bangunan RS.

Sampai tahun 2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Boyolali sebanyak 10 buah

yang terdiri dari 3 RS Pemerintah dan 7 RS Swasta seperti yang nampak pada tabel 1 di

bawah. Dengan melihat tabel tersebut dapat dilihat bahwa selain RSU Hidayah yang

relatif masih muda, RS PKU ‘Aisyiyah Boyolali mempunyai pesaing-pesaing dalam

layanan RS. Dengan visinya dalam mewujudkan layanan yang unggul kabupaten

Boyolali, menembus ke tingkat Jawa Tengah pada tahun 2020, RS PKU ‘Aisyiyah

Boyolali mau tidak mau harus berjuang keras dalam meraih pasar layanan RS di

Kabupaten  Boyolali

RS PKU ‘Aisyiyah Boyolali merupakan salah satu pemberi layanan kesehatan

rumah sakit swasta keagamaan di daerah  Boyolali  bersama 6 RS pesaing lainnya (RSU

Umi Barokah, RS. Asy Syifa Sambi, RS. Sisma Medika, RS. Hidayah dan RS. Banyu

Bening).

Tabel 1. Daftar Rumah Sakit di Kabupaten  Boyolali tahun 2020

No Nama Rumah Sakit Tahun
Berdiri*

Kepemilikan Tipe Akreditasi*

1 RSUD Pandan Arang 1989
Pemerintah
Kabupaten

C Paripurna

2 RSUD Waras Wiris 2007
Pemerintahan

Kabupaten
D Dasar

3 RSUD Simo 2007
Pemerintahan

Kabupaten
D Dasar

4
RS PKU ‘Aisyiyah
Boyolali

2007 Swasta D Paripurna

5 RS Umi Barokah 2006 Swasta
D

Madya

7
RS Asy Syifa Sambi

2010 Swasta D
Madya

8
RS Hidayah

2012 Swasta D
Madya

9 RSU Natalia 2016 Swasta D Dasar
10 RSU Banyubening 2004 Swasta D Dasar
11 RSU Indriati 2020 Swasta D Belum
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Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020
*(Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2020)

Sebagai perbandingan, sampai saat ini masing-masing dari ketujuh RS swasta

tersebut telah berusaha memberikan layanan dokter baik dokter umum dan dokter

spesialis seperti yang nampak pada tabel 1.2. Sebagai sebuah RS swasta, RS PKU

Aisyiyah telah melakukan langkah differensiasi pembeda layanan dari RS yang lain

walaupun dari segi jumlah dokter masih lebih banyak di RS dr. Oen Sawit.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Kunjungan Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan di
RS di  Boyolali pada tahun 2018

RS
Rawat Inap Rawat Jalan

Jumlah
Baru Lama Baru Lama

RS PKU ’Aisyiyah 4.627 4.271 36.209 32.107 68.316
RS. Umi Barokah 637 3.783 2.655 22.987 25.6542
RS. Hidayah 5.789 4.709 16.940 13.762 30.702
RS. Asy Syifa Sambi 3.506 6.151 21.417 32.740 54.157
RS. Banyubening 659 828 14.300 17.389 31.689
RS. Natalia 642 - 3.986 - 3.896
RS. Sisma Medika 1.643 1854 16.636 18.403 35.039
RS. Oen sawit 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2019

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PKU AISYIAH untuk tingkat

loyalitas masih kurang karena data 2018 masih menunjukkan bahw pasien yang lama jauh

lebih sedikit, adanya para konsumen untuk memilih salah satu layanan rumah sakit salah

satunya dipengaruhi oleh faktor persepsi masyarakat itu sendiri yang berbeda dari tiap-

tiap RS. Persepsi yang mempengaruhi cara pandang ini pada nantinya akan menbentuk

sebuah Image atau citra produk layanan sebuah rumah sakit tertentu dan

memposisikannya dalam benak mereka. Citra produk rumah sakit yang sudah

terposisikan dalam benak pasien, akan sangat sulit sekali untuk digeser oleh saingannya

dengan melihat mutu pelayanan.



5

Kualitas pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari dari kemewahan fasilitas,

kelengkapan teknologi dan penampilan fisik akan tetapi dari sikap dan perilaku karyawan

harus mencerminkan profesionalisme dan mempunyai komitmen tinggi. Pada

pelaksanaannya, survei kepuasan pasien dilakukan untuk memperbaiki lingkungan rumah

sakit, fasilitas pasien, dan fasilitas dalam konteks konsumerisme. Efektivitas diukur

berdasarkan umpan balik pasien untuk meningkatkan ketrampilan penyedia layanan

kesehatan dan praktik–praktik yang menjadi kontroversi.

Persepsi masyarakat Boyolali terhadap layanan RS di  Boyolali yang nantinya

akan sebuah membentuk posisi di dalam benak konsumen tentang layanan rumah sakit di

Boyolali tersebut saat ini belum diketahui karena memang belum pernah dilakukan

penelitian sebelumnya. Persepsi tersebut dapat didasarkan atas atribut layanan RS yang

terdiri dari kualitas dokter, kualitas perawat, biaya secara keseluruhan, peralatan medis,

serta sarana bangunan sehingga akan terbentuk sebuah posisi dari masing – masing rumah

sakit tersebut berdasarkan masing-masing atribut.

Selain memberikan pelayanan yang berkualitas rumah sakit juga harus

membangun loyalitas kepada pasien, namun membangun loyalitas pasien bukanlah

sesuatu hal yang mudah apalagi dilakukan dengan proses yang instan. Salah satu cara

yang dapat ditempuh untuk meningkatkan loyalitas pasien adalah dengan menentukan

strategi yang tepat agar perusahaan tetap mampu bertahan di tengah persaingan,

mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan profitabilitasnya yaitu

dengan upaya memberikan layanan yang terbaik kepada pasien. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa perbaikan atas kualitas layanan merupakan strategi yang tepat ketika

perusahaan menargetkan untuk menciptakan loyalitas pasien (Saputra, 2012).  Loyalitas

pasien terhadap suatu produk atau jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan dapat

diketahui dari kebiasaan konsumen yang  salah satunya yaitu intensitas pembelian yang
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dilakukan. Peter dan Olson (2000), loyalitas pasien adalah sekedar perilaku pembelian

berulang. Dengan demikian loyalitas merek dapat dipandang sebagai suatu garis

kontinuitas dari loyalitas merek yang terbagi hingga ke pengabaian merek. Menurut

Rangkuti (2002), loyalitas pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah

persepsi pasien, nilai pasien, daya saing, dan kualitas pelayanan jasa. Variabel loyalitas

pasien, kualitas pelayanan jasa, nilai pasien, daya saing, dan persepsi pasien. Berdasarkan

teori tersebut menunjukkan bahwa loyalitas salah satunya ditentukan oleh kualitas

pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan atau rumah sakit

2. METODE

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah pasien RS PKU

‘Aisyiyah Boyolali dengan sampel penelitian 100 responden dengan metode pengumpulan

metode non probability sampling. Untuk Indikator Tangible Menurut Rachman et al. (2018)

tangible yaitu ketersediaan dan kelengkapan fasilitas fisik yang disediakan oleh perusahaan

dalam mendukung penyediaan jasa. Indikator yang digunakan menurut Supranata dan

Iskandar (2013) yaitu Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi.

Reliability Menurut Rachman et al. (2018:13) reliability yaitu kemampuan perusahaan dalam

menyelesaikan jasa secara tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan dan memberikan

pelayanan yang akurat tanpa melakukan kesalahan agar dapat dipercaya oleh konsumen.

Indikator yang digunakan menurut Supranata dan Iskandar (2013) yaitu Kemampuan untuk

melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Resposiveness Menurut

Rachman et al. (2018:13) responsiveness, yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk

membantu memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Indikator yang digunakan menurut

Supranata dan Iskandar (2013) yaitu Kesediaan untuk membantu Pasien dan memberikan

layanan yang cepat. Assurance Menurut Rachman et al. (2018:13) assurance, yaitu keadaan

dimana pelanggan akan merasa aman dan terbebas dari risiko ketika orang yang disediakan

oleh perusahaan melayani dengan pengetahuan, kemampuan, keramahan, kesopanan yang

baik dan dapat dipercaya. Indikator yang digunakan menurut Supranata dan Iskandar (2013)

yaitu Keandalan dan jaminan kompentesi yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan.

Empathy Menurut Rachman et al. (2018:13) emphaty, yaitu kemampuan perusahaan dalam
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memahami kebutuhan dan kesulitan dari pelanggan dengan memberikan komunikasi yang

baik dan perhatian yang cukup sehingga membuat pelanggan merasa mudah dalam

melakukan hubungan dengan perusahaan. Indikator yang digunakan menurut Supranata dan

Iskandar (2013) yaitu Sikap peduli, perhatian serta benar-benar memahami apa yang

dirasakan serta dibutuhkan oleh pelanggan. Loyalitas konsumen yang berniat untuk membeli

kembali dari perusahaan jasa yang sama, untuk menjaga sikap optimis terhadap perusahaan

jasa, dan bersedia merujuk layanan kepada orang lain (Shoemaker & Bowen, 2003). Indikator

yang digunakan menurut Supranata dan Iskandar (2013) yaitu Pasien setia memberikan

umpan balik yang jujur dan produktif, mereka menggabungkan volume pembelian kategori

mereka dengan perusahaan, mereka tidak pernah menganiaya karyawan perusahaan, dan

mereka dengan antusias memberikan rujukan kepada keluarga dan teman mereka)

Hipotesis

H1 : Tangible memiliki pengaruh terhadap loyalitas

H2 : Reliability memiliki pengaruh terhadap loyalitas

H3 : Resposiveness memiliki pengaruh terhadap loyalitas

H4 : Assurance memiliki pengaruh terhadap loyalitas

H5 : Empathy memiliki pengaruh terhadap loyalitas

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tangible

Reliability

Resposiveness

Assurance

Empathy

Loyalitas
Pasien

Kualitas Pelayanan
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Jumlah Responden berdasarkan Umur

No Usia Jumlah Prosentase
1 < 30th 37 37.0
2 31-40th 21 21.0
3 41-50th 17 17.0
4 51-60th 18 18.0
5 >61th 7 7.0

Jumlah 100 100%
Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020

Tabel 4. Karakteristik Orang Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 44 44%
2 Perempuan 56 56%
Jumlah 100 100%

Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020

Tabel 5. Karakteristik Orang Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Prosentase
1 Tidak Bekerja 8 8.0
2 Pelajar/Mahasiswa 11 11.0
3 PNS/TNI/Polri 7 7.0
4 Karyawan Swasta 38 38.0
5 Wiraswasta 36 36.0
Jumlah 100 100%
Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020

Tabel. 6 Karakteristik Orang Berdasarkan pendidikan

No Pendidikan Jumlah Prosentase
1 SD 21 21.0
2 SMP 17 17.0
3 SMA 41 41.0
4 D3 9 9.0
5 S1 12 12.0
Jumlah 100 100%
Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020

Tabel 7. Karakteristik Status Domisili
No Jarak Jumlah Prosentase
1 <5km 37 37%

2 >5km 63 63%

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Primer 2020, Diolah
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Tabel 8. Karakteristik Orang Berdasarkan pendapatan

No Pendapatan Jumlah Prosentase
1 <1,5jt 20 20.0

2 1,5jt-3jt 73 73.0

3 >3juta 7 7.0

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Primer 2020, Diolah

Analisis

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel β Std. Error t hitung Sign.

(Constant) 3.042 0.982 3.098 0.003

Tangible (X1) 0.095 0.041 2.298 0.024

Assurance (X2) -0.027 0.091 -0.293 0.770

Resposiveness (X3) 0.571 0.088 6.489 0.000

Reliability (X4) 0.342 0.133 2.570 0.012

Empathy (X5) -0.277 0.075 -3.671 0.000

R                    0,830

R Square        0,688

Adjusted R²   0,672

F hitung 41.511

Probabilitas F     0,000

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Pembahasan

Pengaruh tangible Terhadap loyalitas pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangble memiliki pengaruh terhadap

loyalitas pasien. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.000 yaitu 0,024 <0.05. Hasil yang dilakukan

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M Lenin kumar (2016) menunjukkan

bahwa tiga variabel Servqual, yaitu reliability, tangibility dan empathy memiliki

pengaruh terhadap loyalitas.

Tangibles menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan Loyalitas, hal

ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sureshchandar dalam Kheng
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(2013) “menganggap tangibles sebagai pengukuran, sehingga perlu adanya

peningkatan pada interior mereka agar meningkatkan Loyalitas.

Hal senada ditunjukkan dalam hasil uji deskriptif terhadap data kuesioner yang

berkaitan dengan variabel Tangibles ini menunjukan mayoritas orang memilih setuju

dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan indikator Tangibles yang terdiri

Kenyamanan tempat melakukan pelayanan, Kerapihan Penampilan karyawan dalam

melayani, Kebersihan dan kerapihan selalu terjaga

Pengaruh Assurance Terhadap Loyalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa assurance tidak memiliki pengaruh

terhadap loyalitas pasien. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji t

dimana nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu 0,770 > 0.05. Hasil

yang dilakukan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Keshavarz et.,al

(2016) menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap

loyalitas pasien. Penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh marcel dan

adiwijaya (2017) yang menunjukkan assurance tidak memiliki pengaruh terhadap

loyalitas.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil assurance mulai dari paramedis tepat

waktu, pemerikasaan secara cermat, pelayanan yang teliti pasien percaya dengan

paramedis karena mereka yang lebih tau dan pasien rata-rata tidak memiliki

pendidikan yang terlalu yang dijadikan disampel.

Pengaruh Resposiveness terhadap Loyalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Resposiveness memiliki pengaruh

terhadap loyalitas pasien. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji t

dimana nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu 0,000 < 0.05. Hasil

yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Keshavarz et.,al (2016)

menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas

pasien.

Responsiveness menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan

Loyalitas karena pada umumnya orang menilai baik (setuju) untuk pelaksanaan yang

berkaitan dengan responsiveness, hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan

oleh Kheng (2013) yang menyatakan bahwa Responsivenes menjadi hal penting dalam

membangun sebuah loyalitas seorang pasien, sehingga loyalitas tersebut dipastikan

RS untuk menigkatkan keuntungan.
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Hal senada ditunjukkan dalam hasil uji deskriptif terhadap data kuesioner yang

berkaitan dengan variabel Responsiveness ini menunjukan mayoritas orang memilih

setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan indikator Responsiveness

yang terdiri Merespon permintaan pasien, Karyawan melakukan pelayanan dengan

cepat, Karyawan melakukan pelayanan dengan tepat, Semua keluhan pelanggan

direspon oleh Karyawan

Pengaruh Reliability terhadap loyalitas

Variabel reliability memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Pernyataan tersebut

dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai probabilitas signifikan lebih besar dari

0.05 yaitu 0,012 < 0.05. Hasil ini tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan

oleh Keshavarz et.,al (2016) menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan

memiliki pengaruh terhadap loyalitas pasien.

Reliability menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan Loyalitas,

hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Leblanc serta

Bellini dalam Kheng (2013) yang menyatakan bahwa Reliability, memiliki hubungan

yang positif terhadap loyalitas pelanggan.

Hal senada ditunjukkan dalam hasil uji deskriptif terhadap data kuesioner yang

berkaitan dengan variabel Reliability ini menunjukan mayoritas orang memilih setuju

dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan indikator Reliability yang terdiri

Memiliki standar pelayanan yang jelas, Kemampuan Baik Karyawan mampu

memberikan informasi dengan jelas, petugas administrasi mampu memberikan

informasi dengan jelas

Pengaruh Empathy terhadap Loyalitas

Berdasarkan hasil analisa menunjukka bahwa empathy memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap loyalitas. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan hasil

uji t didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan

bahwa semakin buruk empathy yang ditunjukkan akan menurnkan  loyalitas pasien.

Hasil ini tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh M Lenin kumar

(2016) menunjukkan bahwa tiga variabel Servqual, yaitu reliability, tangibility dan

empathy memiliki pengaruh terhadap loyalitas
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4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) tangible, respsosiveness, reliability

dan emphaty memiliki pengaruh terhadap loyalitas. (2) assurance tidak memiliki

pengaruh terhadap loyalitas.

Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penelitian ini Diharapkan pihak

Bank Muamalat dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tangibles,

Emphaty, Responsiveness, Reliability, yang sudah baik agar terus menjadi yang lebih baik

untuk mencapai terbaik, sehingga sikap loyalitas yang dimiliki pasien RS PKU Aisyiyah

akan terus terjaga dan semakin meningkat yang kemudian akan berdampak pada

meningkatnya pula Kinerja yang akan diperoleh oleh RS PKU Aisyiyah. Dengan cara

meningkatkan kualitas kinerja seluruh karyawan RS PKU Aisyiyah untuk tetap

berdisiplin, bersemangat, memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien.

Diharapkan pihak RS PKU Aisyiyah lebih memperhatikan dan meningkatkan

kembali kualitas pelayanan dalam hal karyawan tidak bertindak diskriminatif (membeda-

bedakan) saat melayani pasien yang datang, dengan pelayanan yang sama maka setiap

pasien akan merasa lebih nyaman saat berobat di RS PKU Aisyiyah. Untuk

menghilangkan rasa membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien,

pihak RS PKU Aisyiyah dapat memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang

melakukan tindak diskriminasi dengan melakukan membeda-bedakan pasien, serta

mengarahkan kepada seluruh karyawan untuk memandang bahwa setiap pasien yang

datang adalah raja atau tuan mereka, sehingga mereka akan memberikan pelayanan

terbaiknya untuk para pasien

Peneliti menghimbau kepada para pelaku usaha pada industri UMKM untuk

memperhatikan pentingnya kompetensi SDM yang merupakan modal manusia dan alat

strategis, yang tidak mudah ditiru dan memiliki competitive advantage bagi perusahaan

apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal

Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih mendalam mengenai

variabel yang akan digunakan dan dilakukan di Rumah Sakit lain sehingga dapat

mengetahui apakah variabel yang digunakan dapat konsisten untuk dijadikan sebagai

dasar untuk perbaikan.
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