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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

         Jika dicermati apa yang dituliskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea keempat Tahun 1945  

dengan jelas tertulis; 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar 

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tertulis di atas 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk diraih, karena untuk dapat 

mewujudkan tujuan negara Indonesia di atas setiap warga negara Indonesia harus 
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sehat secara jasmani dan rohani. Apabila, masyarakat terjangkit penyakit akan 

menghambat bahkan tidak memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas. 

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah maupun 

swasta adalah rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah 

Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang terdiri dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan 

gawat darurat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

“Pelayanan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 

kesehatan. Pelayanan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 

suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kuratif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, 

pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita 

dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan rehabilitatif adalah kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 

dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat 

yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya.” 

Pada dasarnya, pelayanan kesehatan ditujukan bagi semua masyarakat 

Indonesia, tanpa adanya diskriminasi dari sejak dalam kandungan hingga tutup usia. 

Pembiayaan di sektor kesehatan yang cukup dapat menciptakan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan yang maksimal, dalam rangka memenuhi hak seluruh 
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masyarakat Indonesia akan akses ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 

Rumah Sakit terbagi dalam 3 klasifikasi. Pertama penggolongan Rumah Sakit 

berdasarkan jenis pelayanan terbagi atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit 

Khusus. Kedua, berdasarkan penyelenggaraannya, terbagi atas Rumah Sakit 

Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. Ketiga, berdasarkan perbedaan tingkat menurut 

kemampuan pelayanan kesehatan terbagi dari Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D. 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2019), fenomena rumah 

sakit saat ini, rumah sakit harus dapat memberikan value yang lebih bermanfaat untuk 

pasien. Rumah sakit diharapkan untuk selalu meningkatkan profesionalisme dari para 

karyawan baik medis dan non medis, serta peningkatan fasilitas atau sarana 

pelayanan kesehatan untuk memberikan kepuasan kepada pasien yang pada akhirnya 

dapat menciptakan loyalitas pasien. Semakin ketatnya persaingan di industri rumah 

sakit diikuti dengan pasien yang lebih berhati-hati dan memiliki tingkat wawasan 

yang tinggi membuat rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan diminta 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam rangka mengoptimalkan kualitas 

pelayanan kesehatan, langkah utama dapat diawali dengan melihat dan menganalisis 

apakah pelayanan yang telah disediakan kepada pasien sesuai atau berada di bawah 

ekspektasi. Fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia merupakan aset penting 

bagi rumah sakit untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pasien, dimana fokus rumah 

sakit ada pada pasien. Fokus pada pasien terkait dengan upaya kedekatan pada pasien 

dan stakeholder rumah sakit. 
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         Selain itu pasien sebagai pelanggan penyedia pelayanan kesehatan harus 

mendapatkan afeksi yang cukup dari karyawan medis dan non medis sehingga 

kebutuhan kesehatan  dan ekspektasi yang dimiliki pasien sesuai dengan realita yang 

ada. Namun, realitas yang ada berbeda dengan ekspektasi pasien. Eskalasi kualitas 

rumah sakit dari pelayanan medis dan non medis perlu dilakukan. Kekecewaan pasien 

terhadap pelayanan kesehatan, seperti kualitas, kemudahan administrasi, harga, dan 

sumber daya manusia dapat memperburuk pengalaman pasien akan penyedia layanan 

kesehatan. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara kualitas intelektual dengan 

integritas yang tinggi dari para karyawan penyedia layanan kesehatan untuk dapat 

melayani pasien dengan baik sesuai nilai dan norma di dalam masyarakat 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2019).     

Di Provinsi Banten, terdapat 110 rumah sakit di wilayah Kota Tangerang, 

Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2018). Salah satu rumah sakit swasta di Provinsi Banten adalah Siloam 

Hospitals Lippo Village. Siloam Hospitals Lippo Village mendapatkan akreditasi dari 

Joint Commision International (JCI) serta akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah 

Sakit (KARS) yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain 

akreditasi, Siloam Hospitals Lippo Village juga mendapatkan penghargaan dari Frost 

dan Sullivan sebagai Indonesia Healthcare Services Provider of the Year tahun 2014 

sebagai rumah sakit yang memiliki kualitas pelayanan yang baik dan memiliki 

teknologi peralatan medis terbaru yaitu Gamma Knife. Karyawan dari Siloam 

Hospitals Lippo Village diharapkan menyampaikan pelayanan berkualitas, akurat, 

dan cekatan yang seimbang dengan ekspektasi pasien. Kebutuhan akan pelayanan 
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kesehatan yang sejalan dengan ekspektasi pasien menjadi salah satu faktor yang 

menimbulkan kepercayaan akan Siloam Hospitals Lippo Village sehingga 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. 

Oleh karena itu, dikarenakan semakin banyaknya rumah sakit di Kabupaten 

Tangerang, Siloam Hospitals Lippo Village perlu meningkatkan pelayanan kesehatan 

agar lebih unggul daripada kompetitornya dan mempertahankan loyalitas pasien. 

Sebagaimana menurut Giovanis et. al. (2018), kualitas layanan dan kepuasan 

merupakan jalan untuk mendapatkan intensi perilaku pasien yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil eksplorasi tentang behaviour loyalty kepada 30 responden yang 

pernah melakukan pengobatan di Siloam Hospitals Lippo Village, terdapat 19 

responden dengan persentase 63,3% yang tidak ingin berobat kembali di Siloam 

Hospitals Lippo Village. Sedangkan 11 responden dengan persentase 36,7% ingin 

berobat kembali di Siloam Hospitals Lippo Village. Berikut adalah diagram lingkaran 

dari hasil eksplorasi:  

 

Gambar 1.1 Hasil Eksplorasi Behaviour Loyalty 
Sumber: Dibuat untuk penelitian ini (2019) 
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Berdasarkan gambar 1.1, persentase responden yang tidak ingin berobat 

kembali di Siloam Hospitals Lippo Village lebih besar daripada persentase responden 

yang ingin berobat kembali di Siloam Hospitals Lippo Village. Dari hasil eksplorasi 

dan fenomena rumah sakit yang ada, maka penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut.  

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang pelayanan kesehatan 

rumah sakit, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Tahun) Dimensi Healthcare 
Service Quality 

Dependent Variable 
(Mediating/Intervening 

Variable) 

Negara  

1 Amankwah et al. 
(2019) 

  

Quality healthcare 
delivery 

Patient satisfaction 
(Healthcare facility management 

service quality)  
  

Ghana  

Quality healthcare 
personnel 

 

Adequacy of healthcare 
resources 

 

Quality of 
administration process 

 

2 Padma et al. 
(2009) 

Infrastructure Behavioral intentions 
(Customer satisfaction) 

India  

Personnel quality  

Process of clinical care  

Administrative 
procedures 

 

Safety indicators  
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Hospital image  

Social responsibility  

Trustworthiness of the 
hospital 

 

3 Fatima et al. 
(2018) 

Physical environment Patient loyalty 
(Customer Satisfaction) 

Pakistan  

Customer friendly 
environment 

 

Communication  

Privacy & safety  

Responsiveness  

4 Pai & Chary 
(2018) 

Healthscape Behavioral intention 
(Customer satisfaction) 

India  

Personnel  

Hospital image  

Trustworthiness  

Clinical care process  

Communication  

Relationship  
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Personalisation  

Administrative 
procedure 

 

5 Amin & 
Nasharuddin 

(2013) 

Admission Behavioral intention 
(Patient satisfaction) 

Malaysia  

Medical service  

Overall service  

Discharge  

Social responsibility  

Sumber : Dibuat untuk penelitian ini (2019) 
  

Dari tabel 1.1, terdapat lima penelitian terdahulu mengenai healthcare service 

quality. Terdapat beberapa dimensi service quality dari penelitian terdahulu, seperti 

pada penelitian Amankwah et. al (2019) menggunakan dimensi quality of healthcare 

delivery, quality of healthcare personnel, adequacy of healthcare resources, dan 

quality of administration process. Amankwah et. al (2019) melakukan penelitiannya 

pada rumah sakit di Ghana melalui 660 pasien sebagai responden, di mana tujuan 

penelitiannya yaitu menilai efek mediasi dari kualitas pelayanan manajemen fasilitas 

kesehatan. Hasil dari penelitian Amankwah et al. (2019) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan manajemen fasilitas memediasi hubungan antara kepuasan pasien dan tiga 

dari empat dimensi inti penyampaian kesehatan, yaitu dimensi quality of healthcare 

delivery, quality of healthcare personnel, adequacy of healthcare resources, dan 
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quality of administration process. Sedangkan, dimensi quality of administration 

process tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan manajemen fasilitas 

kesehatan. 

Penelitian Padma et al. (2009) bertujuan untuk menentukan dimensi kualitas 

layanan pada rumah sakit di India, baik dari sudut pandang pasien dan anggota 

keluarga atau teman pasien. Melalui penelitian Padma et al. (2009) yang dilakukan 

melalui model terdahulu dan literatur pada layanan kesehatan, menyatakan bahwa 

dimensi infrastructure, personnel quality, process of clinical care, administrative 

procedures, safety indicators, hospital image, social responsibility, trustworthiness of 

the hospital untuk mengukur kualitas layanan kesehatan dari kedua sudut pandang 

yang ada pada tujuan penelitian. 

Pada penelitian Fatima et al. (2018) menggunakan dimensi physical 

environment, customer friendly environment, communication, privacy and safety, dan 

responsiveness dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Fatima et al. (2018) 

melakukan penelitiannya di Pakistan melalui 611 pasien sebagai responden pada 

enam rumah sakit swasta, di mana penelitiannya fokus pada kualitas layanan rumah 

sakit dan menganalisis signifikansi relatif dari pengukuran kualitas dalam 

mengantisipasi kepuasan dan loyalitas pasien. Peran mediasi dari kepuasan pasien 

pada penelitian ini dinilai antara kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan 

loyalitas pasien. Fatima et al. (2018) pada hasilnya menyatakan bahwa kelima 

dimensi kualitas pelayanan kesehatan berhubungan positif dengan loyalitas layanan 

yang dimediasi melalui kepuasan pasien. Sehingga, kualitas layanan kesehatan yang 
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lebih baik cenderung untuk membangun kepuasan dan loyalitas di antara pasien 

(Fatima et al., 2018). 

Pada penelitian Pai dan Chary (2016) menggunakan dimensi healthscape, 

personnel, hospital image, trustworthiness, clinical care process, communication, 

relationship, personalization, dan administrative procedures dalam mengukur 

kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kerangka 

konseptual Pai dan Chary (2016) dalam mengukur kualitas layanan rumah sakit yang 

dirasakan pasien. Hasil penelitian Pai dan Chary (2018) menyatakan bahwa 

kesembilan dimensi kualitas layanan kesehatan tersebut valid dan reliabel dalam 

mengukur kualitas layanan kesehatan. Pada penelitian Amin dan Nashruddin (2013) 

menggunakan dimensi admission, medical service, overall service, discharge, dan 

social responsibility dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini 

dilakukan di Malaysia melalui 216 responden dan memiliki tujuan untuk 

menginvestigasi kualitas pelayanan rumah sakit dan efeknya terhadap kepuasan 

pasien serta niat perilaku. Amin dan Nasharuddin (2013) menyatakan pada hasilnya 

bahwa kelima dimensi merupakan konstruk pembeda untuk kualitas pelayanan rumah 

sakit dan masing-masing dimensi memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas 

pelayanan rumah sakit. Penetapan tingkat kualitas layanan rumah sakit yang lebih 

tinggi akan mengarahkan pelanggan untuk memiliki tingkat kepuasan dan niat 

perilaku yang tinggi. 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Amankwah et al. (2019) dengan 

pertimbangan keempat dimensi healthcare service quality yang ada mencerminkan 

keseluruhan kegiatan dari pelayanan kesehatan kepada individu saat melakukan 
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perawatan atau pengobatan di fasilitas kesehatan dimana setiap individu yang 

melakukan perawatan atau pengobatan di fasilitas kesehatan pasti melalui proses 

penyampaian layanan, berinteraksi dengan karyawan fasilitas kesehatan, 

menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, dan melakukan proses 

administrasi. Selain itu, kelima penelitian terdahulu dilakukan pada negara lain di 

Asia dan Afrika, namun tidak ada yang dilakukan di Indonesia. Sehingga penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai pengaruh healthcare 

core service delivery terhadap customer satisfaction dan dampaknya terhadap 

behaviour loyalty di Indonesia terutama di Kabupaten Banten dan wilayah sekitarnya 

berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu yang sudah dilakukan di benua Asia dan Afrika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

         Perusahaan yang bergerak di bidang jasa memiliki titik kunci yang penting, 

yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan penting karena industri jasa memiliki 

karakteristik yang unik dibandingkan industri lainnya. Rumah sakit sebagai penyedia 

jasa di bidang kesehatan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimilikinya, 

baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga peralatan dan perlengkapan 

medis memiliki kualitas yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan. Mengingat 

persaingan yang ketat di industri kesehatan, maka setiap fasilitas kesehatan untuk 

lebih meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memperoleh kepuasan pasien 

yang diikuti dengan loyalitas pasien. Kualitas inti dari pelayanan kesehatan dapat 

diukur berdasarkan dimensi quality of healthcare delivery, quality of healthcare 

personnel, adequacy of healthcare resources, dan quality of administration process. 
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Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, penelitian ini berusaha untuk 

menjawab sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.  Apakah quality of healthcare delivery berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village? 

2.  Apakah quality of healthcare personnel berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village? 

3.  Apakah adequacy of healthcare resources berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village? 

4.  Apakah quality of administration process berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village? 

5.  Apakah customer satisfaction berpengaruh positif terhadap behaviour 

loyalty di Siloam Hospitals Lippo Village ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1.  Untuk menjelaskan pengaruh positif quality of healthcare delivery 

terhadap customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village. 

2.  Untuk menjelaskan pengaruh positif quality of healthcare personnel 

terhadap customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village. 

3.  Untuk menjelaskan pengaruh positif adequacy of healthcare resources 

terhadap customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village. 
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4.  Untuk menjelaskan pengaruh positif quality of administration process 

terhadap customer satisfaction di Siloam Hospitals Lippo Village. 

5.  Untuk menjelaskan pengaruh positif customer satisfaction terhadap 

behaviour loyalty di Siloam Hospitals Lippo Village. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

         Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan 

manajerial, yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur 

tambahan terutama di bidang kesehatan mengenai quality of healthcare delivery, 

quality of healthcare personnel, adequacy of healthcare resources, dan quality of 

administration process terhadap customer satisfaction dan dampaknya bagi 

behavioural loyalty di rumah sakit swasta. 

 1.4.2 Manfaat Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, 

bahan referensi, dan solusi bagi pelaku bisnis di industri Rumah Sakit. Selain itu, 

diharapkan dapat membantu rumah sakit swasta di Indonesia untuk mengingat 

pentingnya kualitas pelayanan rumah sakit sebagai kunci utama dalam pelayanan 

kesehatan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi pembahasan definisi dan teori dari para ahli melalui jurnal-jurnal 

dan buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai paradigma penelitian, jenis penelitian, pengukuran 

(tabel DKDO), unit analisis, populasi, desain dan jumlah sampel penelitian yang 

digunakan, metode pengambilan data, metode analisis data yang terdapat studi 

pendahuluan, statistik deskriptif, statistik inferensial, partial least square-structural 

equation modeling, dan evaluasi model. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil dari data dan tanggapan responden yang berisi profil 

responden, usia, pekerjaan, terakhir melakukan pengobatan, dan intensitas 

pengobatan, dan dilanjutkan dengan hasil pengolahan data menggunakan SPSS dan 

SmartPLS 3.0; hasil uji reliabilitas dan validitas konvergen studi pendahuluan, 

statistik deskriptif dari quality of healthcare delivery, quality of healthcare personnel, 

adequacy of healthcare resources, quality of administration process, customer 

satisfaction, behaviour loyalty, dilanjutkan dengan statistik inferensial menggunakan 

pengolahan data SmartPLS 3.0, yang berisi hasil uji validitas konvergen, hasil uji 

AVE, hasil uji validitas diskriminan, hasil pengujian multikolinearitas, hasil uji R-
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square, hasil uji hipotesis beserta penjelasannya, dan pembahasan dari keseluruhan 

hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi pembahasan kesimpulan, implikasi teoritis, implikasi manajerial 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


