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BAB I 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kesehatan Masyarakat di Indonesia saat ini bisa di katakan dalam kondisi 

yang sudah semakin membaik, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang 

yang hidup jauh dari pola hidup sehat. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat 

di Indonesia merupakan manifestasi dari info media masa yang sering 

memberikan informasi edukatis sehingga masyarakat terdidik secara otomatis. 

Pentingnya kesehatan masyarakat membuat dinas pendidikan membuat ilmu atau 

fakultas yang khusus menangani bidang kesehatan masyarakat. Harapan 

pemerintah pada perkuliahan yang membahas tentang kesehatan masyarakat untuk 

kedepannya mampu membawa masyarakat yang sehat dan cerdas dalam menjaga 

kesehatannya sendiri dan keluarga. Pentingnya kesehatan masyarakat di Indonesia 

harus benar-benar mendapatkan perhatian, karena masyarakat bisa menjadi 

cerminan suatu Negara. Bagaimanapun negara bisa terus berkembang karena ada 

masyarakat yang  menyumbangkan Sumber Daya Manusia-nya. 

Jika kita berbicara masalah kesehatan maka masalah kesehatan itu bukan 

saja berbicara  soal teori dalam suatu lingkungan masyarakat itu sendiri, karena 

terkadang masyarakat mengalami beberapa masalah  tentang penyakit, gizi 

makanan, kesehatan lingkungan, Namun masalah itu juga berbicara bagaimana 

aplikasi atau penerapan dari teori tersebut untuk menyelsaikan masalah kesehatan 

masyarakat sehingga berguna untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Masalah kesehatan di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi masalah kesehatan 

yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah pengaruh urbanisasi penduduk, 

kondisi tempat pembuangan limbah, faktor tingkat pendidikan, faktor lingkungan, 

faktor oleh petugas kesehatan, faktor pelayanan kesehatan, dan budaya. 

Tanpa berharap semakin banyak orang sakit, sektor jasa kesehatan, 

khususnya rumah sakit, punya ruang bertumbuh besar dalam beberapa tahun 
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mendatang. Tak ketinggalan tantangan yang menyertainya. Pasar rumah sakit di 

Indonesia utamanya didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan 

proyeksi populasi Indonesia yang diolah PT Samuel Sekuritas Indonesia, 

penduduk berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 17 juta pada 2020. Lebih 

menarik lagi, usia 15 tahun-64 tahun diprediksi mencapai 184 juta, juga pada 

2020. Jumlah penduduk di rentang usia ini bertambah 17 juta sejak 2013. 

Sementara itu, usia 0 tahun sampai 14 tahun diproyeksi bertambah 2 juta orang 

menjadi 71 juta pada 2020.  Umur produktif  (25 tahun-54 tahun) yang 

mendominasi jumlah  penduduk, yakni 42,31%, serta rentang remaja hingga 

dewasa  (15 tahun-24 tahun) sebanyak 17,07% juga bakal berefek positif bagi 

perkembangan industri rumah sakit. Sejumlah katalis mampu mengungkit 

pertumbuhan sektor jasa kesehatan. Dari sisi infrastruktur, rerata pertumbuhan 

jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia pada 2011-2014 sebesar 10,94%. 

Pertumbuhan masif terjadi pada RS swasta, yakni 34,12%, sedangkan RS umum 

cuma 4,18%. 

Salah satu layanan yang penting untuk masyarakat adalah layanan 

kesehatan. Sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan tubuh yang sehat 

dalam menjalankan setiap aktifitasnya sehingga mereka dapat melakukan 

kegiatannya dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan layanan kesehatan yang 

optimal dan jaminan kepercayaan agar masyarakat mendapat hasil yang 

memuaskan. Dewasa ini sektor jasa telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, seperti yang terjadi pada industri jasa Perhotelan, Asuransi, Perbankan, 

Penerbangan, Pariwisata dan Telekomunikasi. Demikian pula pada industri jasa 

kesehatan, apakah itu Rumah Sakit maupun Puskesmas, agar usaha tersebut bisa 

hidup dan berkembang diperlukan pengetahuan tentang pelayanan yang baik dan 

kepercayaan dari pasien. 

Perkembangan rumah sakit di Indonesia saat ini telah semakin membaik, 

hal ini dikarenakan telah terjadi beberapa perubahan mendasar. Pada awal 

perkembangannya, rumah sakit adalah institusi yang berfungsi sosial (non profit 

oriented) tapi seiring dengan masuknya rumah sakit swasta dan pemodal baik 
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yang berasal dari dalam dan luar negeri, menjadikan rumah sakit tidak bisa 

dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, melainkan sudah menjadi institusi 

yang bersifat sosio-ekonomis atau lebih mengacu kepada sebuah organisasi semi 

bisnis. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka dimulailah persaingan antar 

rumah sakit, baik antara rumah sakit swasta nasional dan internasional, rumah 

sakit pemerintah dan rumah sakit swasta nasional, maupun rumah sakit 

pemerintah dan rumah sakit swasta internasional. Banyaknya rumah sakit yang 

dibangun baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, menyebabkan kenyataan 

bahwa pasien memiliki kesempatan yang besar dalam memilih rumah sakit yang 

diinginkannya dalam melakukan perawatan sehingga akan menimbulkan 

persaingan yang semakin tinggi antar rumah sakit. 

Kualitas pelayanan merupakan titik sentral bagi perusahaan jasa karena 

akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan muncul 

apabila kualitas pelayanannya baik.    

Suatu perusahaan akan memenangkan persaingan bila perusahaan tersebut 

dapat menciptakan nilai dan memberi kepuasan kepada pelanggan melalui 

penyampaian barang atau jasa yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan serta nilai kualitas jasa yang diharapkan oleh konsumen sangat 

ditentukan oleh kualitas pelayanan.  

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RS 

Cahya Kawaluyan Kota Baru Parahyangan yang merupakan RS Swasta di wilayah 

Padalarang, Kab. Bandung Barat terus melakukan pembenahan dan 

pengembangan. Hal ini sesuai dengan visinya, “Customer Focused Hospital”, 

Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan prima kepada pasien 

didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dan sejahtera, sarana 

prasarana yang memadai, serta manajemen yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun misinya yaitu: meningkatkan profesionalisme SDM, meningkatkan 

kesejahteraan SDM, mengembangkan sarana prasarana, mengembangkan 

manajemen pelayanan rumah sakit, serta memberikan pelayanan prima yang 

terjangkau dan terpecaya yang didukung jaringan pelayanan kesehatan. Setiap 
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rumah sakit ada yang berkembang dan maju baik dari sarana dan prasarana yang 

meliputi pembangunan dan pembaharuan gedung maupun peralatan kesehatanya 

yang semakin lengkap demi menunjang kegiatan medis. Pasien di rumah sakit pun 

terkadang mengalami kenaikan maupun penurunan, berikut jumlah pasien rawat 

inap di RSCK dari tahun Januari 2014 – Agustus 2016 : 

No Bulan Jumlah Pasien Rawat Inap 

1 Januari 2014 437 

2 Februari 2014 452 

3 Maret 2014 488 

4 April 2014 434 

5 Mei 2014 501 

6 Juni 2014 420 

7 Juli 2014 442 

8 Agustus 2014 528 

9 September 2014 460 

10 Oktober 2014 472 

11 November 2014 395 

12 Desember 2014 418 

13 Januari 2015 430 

14 Februari 2015 416 

15 Maret 2015 428 

16 April 2015 404 

17 Mei 2015 464 

18 Juni 2015 417 

19 Juli 2015 423 

20 Agustus 2015 478 

21 September 2015 437 

22 Oktober 2015 431 

23 November 2015 425 

24 Desember 2015 397 

25 Januari 2016 408 

26 Februari 2016 426 

27 Maret 2016 404 

28 April 2016 394 

29 Mei 2016 399 

30 Juni 2016 385 

31 Juli 2016 388 
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32 Agustus 2016 392 

33 September 2016 387 

34 Oktober 2016 378 

                    Tabel 1.1 Jumlah Pasien Rawat Inap RSCK tahun 2014-2016 

      Sumber : RS Cahya Kawaluyan Kota Baru Parahyangan, diolah 

Berdasarkan tabel 1 jumlah pasien rawat inap di RSCK Kota Baru 

Parahyangan berfluktuasi setiap bulannya dan cenderung menurun setiap tahun 

nya. Untuk melihat lebih jelas kenaikan dan penurunan jumlah pasien rawat inap 

di RSCK Kota Baru Parahyangan, berikut di sajikan dalam bentuk grafik : 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pasien Rawat Inap RSCK Kota baru Parahyangaan Tahun 

2014 - 2016 

Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan jumlah pasien berfluktuatif 

dan tidak stabil, banyaknya pemain dalam industri rumah sakit, menuntut pihak 

manajemen rumah sakit harus lebih kreatif dalam mengembangkan pelayanannya. 

Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Kota Baru Parahyangan adalah salah satu rumah 

sakit yang sedang berkembang di daerah Bandung Barat. Rumah Sakit Cahya 

Kawaluyan ditantang untuk dapat menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di 

Bandung Barat dan sekitarnya. Ditengah persaingan yang ada, rumah sakit harus 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam upaya menciptakan kepuasan pasien. 

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan, pihak rumah sakit selalu berusaha 

menjalin kerja sama baru dengan perusahaan-perusahaan yang berada disekitar 

rumah sakit. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadikan Rumah Sakit Cahya 
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Kawaluyan sebagai rumah sakit rujukan bagi karyawan perusahaan yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Rumah Sakit Cahya Kawaluyan 

juga telah melakukan usaha agar jumlah pasien bisa semakin meningkat lewat 

berbagai promosi yang dilakukan, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 Kegiatan Marketing RSCK 

No Promosi Keterangan 

1 Memasang iklan baris di koran, Dilakukan setiap 3 bulan 

sekali di minggu pertama. 

2 Memasang iklan di buku telepon (Yellow 

page), 

Yellow Pages Bandung 

3 Memberikan Penyuluhan tentang 

kesehatan yang dilakukan setiap 3 kali 

dalam satu tahun di wilayah Kab. 

Bandung Barat yang disesuaikan rencana 

kerja dari program RSCK yang 

dilakukan oleh Direktur Rumah sakit 

Dilaksanakan Setiap Februari, 

Mei dan Oktober 

4 Menjadi pembicara dalam seminar 

kesehatan, baik yang diselenggarakan 

oleh pihak RSCK maupun dari instansi 

pemerintah dan swasta, 

Pembicara dilakukan baik 

oleh Direktur RSCK maupun 

Dokter terkait yang 

berhubungan dengan topik 

seminar. 

5 Membuat logo RS yang sesuai dengan 

visi dan misi RSCK dan memberikan 

warna bangunan berwarna biru sebagai 

khas dari RSCK 

Pembuatan Logo sesuai Visi 

dan Misi bertujuan agar 

mudah diingat oleh konsumen 

6 Pemasangan penunjuk arah jalan ke 

RSCK 

Dilakukan pada Toll 

Purbaleunyi, Jalan nasional di 

Kab. Bandung dan Bandung 

Barat 

7 Membuat buletin Rumah Sakit Setiap 4 bulan sekali 
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8 Mencetak kalendar untuk di bagikan 

sebagai souvenir kepada pasien, 

Dilakukan setiap Akhir Tahun 

9 Membuat kampanye sosial tentang 

kesehatan yang dilakukan 2 kali dalam 

satu tahun, 

Dilaksanakan pada bulan 

Maret dan September 

10 Membuat brosur dan Sticker Rumah 

Sakit 

 

11 Memasang papan iklan dan reklame, Baik melalui media cetak dan 

media Online  

1

12 

Membuat websiter Rumah Sakit, agar 

pasien dapat dengan mudah untuk 

menghubungi, mendaftarkan pasien baik 

rawat jalan maupun inap, maupun 

mengetahui jadwal dokter. 

 

www.rscahyakawaluyan.com 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004:77) Promosi adalah aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan untuk 

membeli produk/jasa itu. Dari yang di kemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa 

dengan mengadakan kegiatan promosi, pemroduksi dapat menyampaikan berbagai 

informasi kepada konsumen. Promosi juga  dapat membantu memperkenalkan 

konsumen terhadap suatu produksian  untuk dapat memilih produksian mana yang 

diinginkannya melalui pesan yang membujuk, mengingatkan, menginformasikan, 

dan mendorong pengonsumsi untuk membeli produksi yang ditawarkan.  

“Tjiptono (2008:229) mengemukakan bahwa promosi penjualan adalah 

bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat 

diatur untuk merangsang pembelian produk/jasa dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang/jasa yang di beli oleh pelanggan” 

Namun pada kenyataan yang terjadi pada RSCK Kota Baru Parahyangan – 

Padalarang, promosi tidak mempengaruhi jumlah pasien rawat inap, di 

mungkinkan ada faktor lain yang mempengaruhi jumlah pasien yang fluktuatif 

dan cenderung menurun antara lain karena kualitas pelayanan yang diberikan 

kurang memuaskan, seperti fasilitas yang kurang memadai, dan lambatnya 
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penanganan medis terhadap pasien yang menimbulkan komplain dan kritikan dari 

pasien yang pernah dirawat di RSCK Kota Baru Parahyangan.  

Menurut Sureshchandar. et. al (2002) dalam Yunus Nek Kamal Yeop. et. 

al (2009:67), pelayanan yang kurang memuaskan akan menyebabkan 

berkurangnya pelanggan atau bahkan hilang karena pelanggan berpindah ke jasa 

layanan lain, sehingga tidak ada sedikitpun keraguan mengenai arti penting dari 

pelayanan yang berkualitas sebagai tujuan akhir dari penyedia layanan di seluruh 

dunia.  

Dalam penelitian sebelumnya, Arina (2016), Rahmi (2015), Kumar 

(2015), Irmawati (2013), munusamy,et.Al (2010),dan Borie (2010), menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan baik atas 

sebuah produk maupun jasa. 

Parasuraman. et. al (1990) dalam Kotler (2005:122) membagi kualitas 

pelayanan yang baik dalam lima dimensi SERVQUAL, yaitu : Tangibles (bukti 

fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance 

(jaminan) dan Empathy (perhatian yang bersifat individu). 

Selain kualitas pelayanan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen yaitu kepercayaan konsumen, berkurangnya 

kepercayaan pasien terhadap kinerja karyawan rumah sakit seperti kepada 

pelayanan dokter maupun perawat yang diberikan juga bisa menyebabkan kurang 

puasnya pasien selama di rawat di RSCK Kota Baru Parahyangan. Kartikasari 

(2015) menyatakan bahwa faktor kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan 

pasien rawat inap. Kepercayaan konsumen akan timbul karena ada keyakinan 

bahwa pihak yang terlibat dalam pertukaran akan memberikan kualitas yang 

konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Keyakinan ini akan menimbulkan 

hubungan baik antara pihak yang terlibat pertukaran.  

Terlihat dalam penelitian sebelumnya Djohan (2015), Muchlis (2015), 

Kartikasari (2015), Zineldin (2015), Toker (2014), dan Parvez,et. Al (2009) 

menyimpulkan jika salah satu pihak percaya bahwa tindakan pihak lain akan 
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membawa hasil positif untuk pihak pertama, kepercayaan dapat dikembangkan. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis. 

Adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan maka akan 

menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas 

dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka 

akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli 

di tempat yang sama. Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan 

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, 

karena kini semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan 

(Tjiptono, 2004:145). 

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki keputusan penilaian 

terhadap kualitas dan kinerja jasa pada tiap-tiap rumah sakit, yang tentu saja 

berbeda antara rumah sakit swasta dan pemerintah. Rumah sakit swasta cenderung 

memperhatikan kepuasan konsumen dibanding rumah sakit pemerintah. Selain itu, 

terdapat pula perbedaan kualitas pelayanan di tiap-tiap kelas rawat inap di rumah 

sakit, misalnya seperti kualitas pelayanan di kelas I tentunya berbeda dengan 

pelayanan dan fasilitas yang didapat oleh pasien di kelas III. 

            Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN 

TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP PADA RS CAHYA 

KAWALUYAN KOTA BARU PARAHYANGAN”. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi pasien rawat inap atas kualitas pelayanan RS Cahya 

Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang? 
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2. Bagaimana persepsi pasien rawat inap atas kepercayaan terhadap RS 

Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang? 

3. Bagaimana persepsi pasien rawat inap atas kepuasan terhadap RS Cahya 

Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang? 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap pada RS Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, 

Padalarang? 

5. Seberapa besar pengaruh kepercayaan pasien terhadap kepuasan pasien 

rawat inap RS Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisa persepsi pasien rawat inap atas kualitas pelayanan RS 

Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang. 

2. Untuk menganalisa persepsi pasien rawat inap atas kepercayaan terhadap 

RS Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang. 

3. Untuk menganalisa persepsi pasien rawat inap atas kepuasan terhadap RS 

Cahya Kawaluyan-Kota baru Parahyangan, Padalarang. 

4. Untuk menganalisa besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pasien rawat inap pada RS Cahya Kawaluyan-Kota baru 

Parahyangan, Padalarang,  

5. Untuk menganalisa besarnya pengaruh kepercayaan pasien terhadap 

kepuasan pasien rawat inap pada RS Cahya Kawaluyan-Kota baru 

Parahyangan, Padalarang,  

1. 4  Manfaat Penelitian 

 Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dan 

memperluas wawasan bagi kajian ilmu menejemen dalam mengelola menejemen 

SDM sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian sumber daya manusia yang 

akan datang, juga memberikan tambahan referensi dalam kajian ilmu menejemen 

yang menyangkut pelayanan kesehatan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pihak rumah sakit 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pelayanan prima pada Rumah Sakit 

Cahya Kawaluyan baik dalam pengembangan sarana dan prasarana dalam 

mengoptimalkan pelayanan 

c. Hasil penelitian in dapat digunakan sebagai tolak ukur pelayanan pihak SDM 

baik dokter maupun perawat di RS Cahya Kawaluyan dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat bandung barat dan 

sekitarnya. 


