
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai penghasil jasa harus selalu meningkatkan kualitas 

layanan melalui strategi dan kegiatan pemasaran dengan menumbuhkan nilai 

pelanggan, fasilitas, sistem layanan berbasis teknologi serta pengalaman 

emosional bagi pelanggan tersebut. Karena jasa berkaitan langsung dengan 

pelanggan, maka manajemen harus menyediakan jasa dengan kriteria 

cheaper, better, faster dan smarter, sehingga mampu menciptakan 

experiential marketing yang mendorong pelanggan merasa puas dilayani serta 

dalam jangka panjang pelanggan yang puas secara akumulatif akan menjadi 

pelanggan yang loyal (Azizah, 2013). 

Masalah yang sering dihadapi secara umum oleh rumah sakit adalah 

rumah sakit belum mampu memberikan sesuatu hal yang benar-benar 

diharapkan pengguna jasa. Faktor utama tersebut karena pelayanan yang 

diberikan berkualitas rendah sehingga belum dapat menghasilkan pelayanan 

yang diharapkan pasien. Rumah sakit merupakan organisasi yang menjual 

jasa, maka pelayanan yang berkualitas merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi. Bila pasien tidak menemukan kepuasan dari kualitas pelayanan 

yang diberikan maka pasien cenderung mengambil keputusan tidak 

melakukan kunjungan ulang pada rumah sakit tersebut (Muninjaya, 2011). 
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Tingginya biaya kesehatan semakin menyulitkan masyarakat untuk 

memperoleh layanan kesehatan. Salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam meringankan beban pembiayaan kesehatan dengan menggunakan 

asuransi. Upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberikan jaminan 

kesehatan untuk masyarakat seperti adanya Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menggantikan sejumlah lembaga 

jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan 

kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal 2014, 

PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari tingkat awal 

hingga pelayanan paripurna (Putri, 2014). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum 

publik yang diciptakan guna melaksanakan program jaminan sosial. BPJS ini 

meliputi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan 

merupakan badan hukum yang diciptakan guna melaksanakan program 

jaminan kesehatan. Pelaksanaan BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 

tanggal 1 Januari 2014 (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Pasien yang puas merupakan asset yang sangat berharga karena apabila 

pasien merasa puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa 

pilihanya, tetapi jika pasien tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali 

lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk 

menciptakan kepuasan pasien, Rumah Sakit harus menciptakan dan 
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mengelola suatu sistem untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan 

kemampuan untuk mempertahankan pasienya. Sedangkan kepuasan 

(Satisfaction) adalah perasaan senang seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesenangan terhadap aktivitas suatu produk dengan 

harapanya (Nursalam; 2011). 

Loyalitas pada pasien di sini merupakan dampak dari kesetiaan pasien 

atas suatu layanan atau jasa medis tertentu yang diwujudkan secara 

berkelanjutan dari kepuasan pasien dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit serta untuk menjadi pengguna 

secara berulang di rumah sakit yang bersangkutan. Loyalitas menjadi suatu 

bentuk nyata atas kesediaan pasien untuk menggunakan kembali, yang 

memiliki kekuatan dan sikap positif terhadap rumah sakit (Tjiptono, 2010). 

Faktor trust terhadap sebuah merek merupakan aspek krusial dalam 

pembentukan loyalitas, karena sebagai kesediaan konsumen untuk 

mempercayai atau mengandalkan produk/ jasa dalam situasi resiko 

dikarenakan adanya ekspektasi bahwa produk/ jasa yang bersangkutan akan 

memberikan hasil yang positif. Hal itu dikarenakan kepercayaan akan 

membentuk hubungan timbal balik yang bernilai sangat tinggi. Jadi dapat 

dikatakan loyalitas adalah suatu proses yang berkesinambungan sebagai 

akibat dari terbentuknya kepercayaan. Kesetiaan akan muncul dengan adanya 

kepercayaan dibuktikan dengan pembelian ulang atau berkelanjut dengan 

perusahaan. Dalam hal ini loyalitas pasien akan muncul dengan adanya 

kepercayaan terhadap layanan yang diberikan sehingga akan terjadi 
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penggunaan jasa ulang atau berkelanjutan dengan perusahaan (Tjiptono, 

2010). 

Penelitian Ellena (2011) yang menyatakan bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas. Hal yang sama terjadi pada penelitian 

yang dilakukan oleh Bahrudin (2015) hasil penelitian ini menunjukkan 

kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Begitu halnya 

dengan penelitian yang dilakukan Nguyen (2013) dengan hasil penelitian 

influence of trust to loyalty is significan.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bloemer dan Odekerken-Schroder 

(2002) dalam Ratnasari (2008) menemukan bahwa kepercayaan dan 

komitmen yang dibangun oleh pelanggan merupakan mediator atau perantara 

dari hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan secara positif menguatkan kepercayaan 

pelanggan dan mengarahkan komitmen mereka hingga akhirnya mampu 

meningkatkan word of mouth, niat membeli/ loyalitas pelanggan dalam 

bentuk purchase intention, dan ketidakpekaan terhadap harga (price 

insensitivity). 

Komitmen adalah ketika lebih banyak orang yang berdedikasi kepada 

sebuah kelompok dan memberi nilai pada keanggotaannya, semakin 

termotivasi mereka dalam mengikuti kelompok tersebut (Solomon 2006). 

Kaitan komitmen dan loyalitas pelanggan dikemukakan oleh Nielsen (2011) 

yaitu meningkatnya komitmen akan berpengaruh terhadap peningkatan 

loyalitas pelanggan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingginya 
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komitmen akan membuat pelanggan menjaga hubungan baik yang telah 

terjalin dengan penyedia jasa 

Komitmen merupakan faktor penting lainnya dalam pemasaran 

hubungan, dan variabel yang berguna untuk mengukur kecenderungan 

pelanggan yang akan loyal dan memprediksi frekuensi pembelian yang akan 

terjadi di masa depan. Dalam konteks pemasaran, Moorman (1995) dalam 

Ndubisi (2007) mendefinisikan komitmen sebagai keinginan untuk 

mempertahankan hubungan yang bernilai. Komitmen akan menjadi lebih 

tinggi bagi setiap individu yang percaya bahwa mereka menerima nilai lebih 

dari adanya sebuah hubungan. Mowday (1979) dalam Ndubisi (2007) 

menyebutkan bahwa pelanggan yang memiliki komitmen tinggi akan secara 

terus menerus dapat menikmati keuntungan dari hubungan yang terjalin. 

Fasilitas yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 

dapat diperhatikan dari fasilitas gedung yang di lengkapi dengan fasilitas 

parkir, masjid, lift, lobby. Ada fasilitas Instalasi Radiologi yang melayani 

selama 24 jam. Ada juga fasilitas medis, pemeriksaan kesehatan dokter 

umum, dan dokter spesialis. Serta ada pula fasilitas UGD 24 jam, rawat inap, 

rawat jalan, kamar bedah dan ICU. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 

dibangun pada tanggal 25 April 1925 di Kota Banyumas oleh Daerah Untuk 

Masyarakat. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kepercayaan dan komitmen konsumen 

terhadap loyalitas pasien dengan kepuasan sebagai variabel intervening. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari berbagai acuan 

penelitian menurut Bahrudin dan Zuhro (2015) yang berjudul Pengaruh 

Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan hasil 

penelitian berpengaruh signifikan dan Affandi dan Sulistyawati (2015) 

dengan judul Peran kepercayaan tamu dalam memediasi pengaruh kepuasan 

konsumen terhadap loyalitas pelanggan Hotel Taman Agung yang hasil 

penelitiannya berpengaruh signifikan dan Sutanto dan Djati (2017) dengan 

judul Effect of Trust, Satisfaction, and Commitment on Customer Loyalty At 

the Alfamart Retail in Surabaya yang hasil penelitiannya berpengaruh 

signifikan, East Java-Indonesia. Pada penelitian ini penulis menambahkan 

kepuasan sebagai variabel intervening serta menambahkan perbedaan 

loyalitas pasien BPJS dan Non BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen 

Konsumen Terhadap Loyalitas Pasien dengan Kepuasan Konsumen 

Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pasien BPJS dan Non BPJS 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ? 

 Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen…, Krisna Sudaryanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 
 

 7 

2. Apakah Komitmen Konsumen berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ? 

3. Apakah Kepuasan Konsumen berpengaruh positif terhadap Loyalitas 

Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ? 

4. Apakah Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif terhadap Loyalitas 

Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ?  

5. Apakah Komitmen konsumen berpengaruh positif terhadap Loyalitas 

Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas? 

6. Apakah Kepercayaan Konsumen berpengaruh terhadap Loyalitas Pasien 

melalui Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas? 

7. Apakah Komitmen Konsumen berpengaruh terhadap Loyalitas Pasien 

melalui Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas? 

8. Apakah terdapat perbedaan loyalitas pasien BPJS dan Non BPJS di Rumah 

Sakit Umum Daerah Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini meneliti sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Konsumen terhadap  Kepuasan 

Konsuen Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 
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3. Untuk menganalisis Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pasien 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

4. Untuk menganalisis Kepercayaan Konsumen terhadap Loyalitas Pasien 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

5. Untuk menganalisis Komitmen Konsumen terhadap Loyalitas Pasien pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

6. Untuk menganalisis Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Pasien 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

7. Untuk menganalisis Komitmen Konsumen terhadap Kepuasan Pasien pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

8. Untuk menganalisis perbedaan loyalitas pasien BPJS dan Non BPJS 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Keilmuan 

Sebagai sumber literature dan referensi serta dapat menjadi rujukan 

bagi yang ingin melakukan penelitian dan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan teoritis dan melengkapi khasanah perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai bentuk usaha untuk menerapkan secara langsung atas 

teori-teori yang diperoleh pada saat kuliah dapat dijadikan sebagai 

media untuk menambah pengethauan serta wawasan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan Manajemen Pemasaran.  

b. Bagi Ilmu Pemasaran 

Untuk menambah wawasan dalam hal mengenai Kepuasan, 

Kepercayaan Komitmen, dan Loyalitas yang berkaitan langsung 

dengan Strategi Pemasaran. 

c. Bagi RSUD Banyumas 

Sebagai masukan bagi Runah Sakit dalam pengambilan keputusan 

khususnya dalam strategi membangun Kepuasan serta Loyalitas 

Pasien pada Rumah sakit Umum Daerah Banyumas. 

d. Bagi Konsumen  

Sebagai referensi dan wawasan tambahan keputusan bagi 

konsumen untuk menjadikan sumber acuan dalam kepuasan 

konsumen yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 
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