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Abstrak-Seiring dengan perkembangan industri jasa
kesehatan di era globalisasi ini, tidak terlepas dari
tuntutan untuk tetap memperhatikan kualitas
pelayanannya. Berbagai upaya dilakukan untuk
meningkatkan pembangunan kesehatan yang lebih
berdaya guna dan efisien sehingga dapat menjangkau
semua lapisan masyarakat. Banyaknya pesaing-pesaing
baru yang bermunculan dalam industri jasa kesehatan,
membuat rumah sakit "JIH" dituntut untuk selalu
mengedepankan kualitas layanan dan memiliki strategi
yang jitu salah satunya dengan melakukan perbaikan
yang berkaitan dengan dukungan fisik (physical support)
dan personal penghubung (contact personnel) yang bisa
diandalkan agar dapat bersaing dengan kompetitor,
dan memiliki citra yang baik dimata pasien atau
pelanggan sehingga mampu membentuk kepercayaan
terhadap rumah sakit "JIH". Responden dalam
penelitian ini adalah pasien Rumah sakit “JIH” yang
telah memenuhi kriteria sebanyak 125 responden.
Metode pengumpulan datanya adalah melalui
penyebaran kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis pengaruh dukungan fisik (physical support)
dan personal penghubung (contact personnel) terhadap
citra (image) dan kepercayaan pasien pada rumah sakit
"JIH". Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dukungan
fisik (Physical Support) berpengaruh signifikan terhadap
citra Rumah Sakit "JIH" (2) personal penghubung
(contact personnel) berpengaruh signifikan terhadap
citra Rumah Sakit "JIH" (3) dukungan fisik tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan
pasien Rumah Sakit “JIH” (4) personal penghubung
(contact personnel) berpengaruh langsung secara
signifikan terhadap kepercayaan pasien Rumah Sakit
“JIH” (5) citra rumah sakit berpengaruh langsung
secara signifikan terhadap kepercayaan pasien Rumah
Sakit “JIH”
Kata kunci: Dukungan Fisik, Personal Penghubung, Citra,
Kepercayaan Pasien Rumah Sakit “JIH”, Analisis Jalur
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LATAR BELAKANG
Seiring dengan perkembangan jaman. Industri jasa
yang bergerak dalam bidang kesehatan mempunyai
prospek yang sangat bagus, karena pelayanan kesehatan
sekarang ini tidak terpaku hanya pada pengobatan namun
juga memberikan pelayanan dalam rangka usaha untuk
pencegahan dan peningkatan kesehatan. Hal ini bisa
dimanfaatkan oleh penyedia jasa layanan kesehatan untuk
memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan
masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan.
Dalam perkembangannya, sektor industri jasa
termasuk dalam hal ini jasa kesehatan, tidak terlepas dari
tuntutan
untuk
tetap
memperhatikan
kualitas
pelayanannya.
Berbagai
upaya
dilakukan
untuk
meningkatkan pembangunan kesehatan yang lebih berdaya
guna dan efisien sehingga dapat menjangkau semua lapisan
masyarakat. Adanya pelaksanaan pembangunan kesehatan
yang berkesinambungan dan merata serta ditunjang
dengan sistem informasi kesehatan yang semakin mantap
diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat
dan menjangkau keseluruh rakyat Indonesia.
Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
telah meningkatkan kesadaran dan tuntutan masyarakat
akan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal ini rumah
sakit sebagai suatu lembaga kesehatan yang bergerak
dalam bidang jasa dimana produk utama rumah sakit
adalah pelayanan medis yang meliputi pembedahan dan
pelayanan perawatan orang sakit (Mauludin, 2001).
Secara awam masyarakat lebih mengenal rumah sakit
sebagai tempat berobat, dengan fenomena pemahaman
adalah pada permasalahan kesakitan, sehingga setiap
orang akan berpikir mengunjungi rumah sakit berarti
orang sakit yang bertujuan untuk berobat, meskipun
dalam pengertian yang sesungguhnya dalam UU
Kesehatan No. 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa rumah
sakit selain melayani upaya curative (pengobatan) juga
melayani upaya promotif (peningkatan), rehabilitatif
(pemulihan) dan preventif (pencegahan) (Kaharuddin,
2008).

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)
ISBN: 978-602-19568-1-6

Pada era globalisasi seperti sekarang ini masyarakat
lebih sadar untuk menjaga dan meningkatkan
kesehatannya dengan melakukan perawatan kesehatan
atau pencegahan akan adanya penyakit. Hal ini yang
mendorong penyedia jasa kesehatan untuk memfasilitasi
adanya keinginan masyarakat tersebut. Semakin banyak
rumah sakit yang menawarkan pelayanan kesehatan
seperti medical check up, papsmear, dan fitness center,
menegaskan bahwa filosofi rumah sakit bukan
mengharapkan orang sakit, tetapi meningkatkan persiapan
terhadap kemungkinan sakit dan meningkatkan kesehatan
(Trisnantoro, 2005).
Fungsi dan kegiatan rumah sakit saat ini tidak sama
dengan masa yang lalu, sesuai dengan perkembangan
jaman, maka pada saat ini rumah sakit mengalami berbagai
perkembangan pula. Perkembangan yang dimaksud paling
tidak dapat dibedakan atas empat macam (Kaharuddin,
2008) yakni;
1. Perkembangan pada fungsi yang dimilikinya, jika
dahulu fungsi rumah sakit hanya untuk menyembuhkan
orang sakit (nasocomium hospital), maka pada saat ini telah
berkembang menjadi suatu pusat kesehatan (health centre).
Dengan munculnya kebutuhan akan kesinambungan
pelayanan serta perkembangan ilmu dan teknologi
kedokteran, maka fungsi rumah sakit pada saat ini telah
mencakup pula pendidikan dan pelatihan.
2. Perkembangan pada ruang lingkup kegiatan yang
dilakukannya, jika dahulu ruang lingkup kegiatannya hanya
merupakan
tempat
beristirahat
para
musafir
(xenodochium),
tempat
mengasuh
anak
yatim
(phanotrophium) serta tempat tinggal orang jompo
(gerontoconium), maka pada saat ini telah berkembang
menjadi suatu institusi kesehatan (health institution).
Dengan munculnya diversifikasi dalam kehidupan
masyarakat maka ruang lingkup kegiatan rumah sakit yang
semula mencakup berbagai aspek sosial, pada saat ini telah
membatasi diri hanya pada aspek kesehatan saja.
3. Perkembangan pada masing-masing fungsi yang
dimiliki oleh rumah sakit. Dengan kemajuan ilmu dan
teknologi kedokteran, maka fungsi pelayanan pendidikan
dan penelitian yang diselenggarakan oleh rumah sakit tidak
lagi pada hal-hal sederhananya saja, tetapi telah mencakup
pula hal-hal yang spesialistik dan bahkan subspesialistik.
4. Perkembangan pada pemilikan rumah sakit, jika
dahulu rumah sakit hanya didirikan oleh badan-badan
keagamaan, badan-badan sosial (charitable hospital) dan
ataupun oleh pemerintah (public hospital), maka pada saat
ini tealh didirikan pula oleh berbagai badan-badan swasta
(private hospital). Rumah sakit yang dahulu tidak pernah
memikirkan masalah untung rugi karena semata-mata
didirikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan (nonprofit), pada saat ini telah berubah menjadi salah satu
kegiatan ekonomi yang berorientasi pada laba (profit
oriented). Malah untuk yang dikelola oleh badan-badan
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swasta, kegiatan rumah sakit telah dijadikan sebagai salah
satu badan usaha yang mencari keuntungan (profit making).
Ketika fungsi rumah sakit mulai berkembang, maka
yang dimaksud masyarakat rumah sakit tidak terbatas
hanya para dokter dan pemakai jasa pelayanan saja, tetapi
juga berbagai tenaga kesehatan dan staff ahli lainnya.
Sesuai dengan perkembangan fungsi dan kegiatan rumah
sakit tersebut, maka industri jasa rumah sakit tidak
terlepas dari tuntutan untuk tetap memperhatikan
kualitas layanannya.
Dalam rangka menyusun tatanan pelayanan rumah
sakit, peningkatan serta pengembangan pelayanan
kesehatan dan fungsi rumah sakit, Departemen Kesehatan
RI menentukan standar pelayanan rumah sakit yang berisi
kriteria-kriteria penting mengenai jenis disiplin pelayanan
yang berkaitan terutama dengan struktur dan proses
pelayanan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan
bukanlah semata-mata ditentukan oleh tersedianya
fasilitas fisik yang baik saja, namun yang lebih penting
adalah sikap mental dan kualitas profesionalisme para
personil yang melayaninya.
Berdasarkan temuan Hardiman (2003), sistem
pelayanan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya baik.
Banyak rumah sakit yang belum mampu menjamin mutu
pelayanan kesehatan, misalnya dokter yang sering
terlambat datang, pasien harus menunggu lama untuk
mendapatkan pelayanan, belum menyediakan ruang
tunggu yang nyaman, belum ada kontinuitas pelayanan,
belum bisa menjamin waktu penyerahan obat serta belum
mampu membuat sistem pemberian resep online lewat
komputer. Masih banyak rumah sakit yang belum
berorientasi pada konsumen dan belum memberikan
kemudahan akses pelayanan bagi pasien. Kenyataan ini
membuat citra rumah sakit di Indonesia tertinggal
dibandingkan dengan di luar negeri seperti Malaysia,
Singapura. Kondisi seperti ini terekam dalam kajian
mengenai kesiapan rumah sakit Indonesia menghadapi era
globalisasi yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian
Pembangunan Kesehatan (Puskabangkes) Depkes.
Menurut kepala Puskabangkes dr. Setiawan Soeparan
MPH, ketidaktepatan diagnosis, mahalnya biaya,
kurangnya keramahan, waktu tunggu terlalu lama, tak ada
kesempatan berkomunikasi dengan dokter serta obat
yang berganti-ganti mendorong pasien mencari pelayanan
keluar negeri, hal ini berdasarkan temuan Adisasmito,
(2008) yang menyatakan setiap tahunnya dilaporkan
terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berobat ke
luar negeri (Penang/Malaysia dan Singapura). Pada tahun
2003, jumlah orang Indonesia yang berobat ke RS Lam
Wah Ee di Penang Malaysia sekitar 12.000 orang atau
sekitar 32 pasien per hari sedangkan di RS Adventist
Malaysia sekitar 14.000 orang atau 38 pasien per hari.
Angka peningkatan pasien di RS Adventist Malaysia ini
meningkat sampai dengan Juni 2004 menjadi 10.000 orang
atau 55 pasien per hari.
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Selain itu polemik yang sedang banyak diberitakan
media masa belakang ini adalah masalah malpraktik
kedokteran. Menurut Hariadi, (2004) masalah ini tidak
saja dihadapi oleh dokter Indonesia, tapi juga menjadi hal
yang sering muncul di luar negeri, seperti di Australia
terdapat 3,7-10,6% terjadi kesalahan medik. Pasien
berobat ke dokter dengan harapan bisa sembuh,
sementara dokter nya berupaya untuk kesembuhan
pasien, akan tetapi yang terjadi adalah sering munculnya
gap atau perbedaan antara harapan pasien dengan
kenyataan yang ada.
Rumah sakit sebagai suatu industri jasa kesehatan
seyogyanya mempertimbangkan bahwa pelayanan
pelanggan (customer care) dan keselamatan pasien (patient
safety) merupakan bagian dari sistem pelayanan yang
terintegrasi dengan pasien. Pelayanan yang cepat, tanggap,
dan keramahan petugas rumah sakit dianggap baik apabila
dalam memberikan pelayanan lebih memperhatikan
kebutuhan pasien maupun orang lain yang berkunjung ke
rumah sakit. Kepuasan dapat muncul dari kesan pertama
pasien saat mendapatkan pelayanan rumah sakit dan
pencapaian yang besar dapat terletak pada tindakantindakan kecil yang konsisten dilakukan rumah sakit.
Rumah sakit sebagai suatu industri jasa kesehatan, di
satu sisi harus tetap hidup dan sisi lain harus tetap
menjalani fungsi sosialnya kepada masyarakat sebagai
pengguna jasa rumah sakit. Apalagi keinginan konsumen
yang serba instan dan menginginkan pelayanan prima,
mengharuskan manajemen rumah sakit berpikir ekstra
keras dan menghindari kesalahan dalam pelayanan. Rumah
sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang
sesuai dengan keinginan pelanggan. Pelayanan kesehatan
pada rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan yang
diberikan Dokter sebagai tenaga medis yang melayani
pasien.
Dari permasalahan-permasalahan yang sudah
dikemukakan diatas terlihat bahwa sistem penyampaian
jasa yang terdiri dari dukungan fisik (physical support) dan
personal penghubung (contact personnel) rumah sakit di
Indonesia, cenderung belum baik. Dukungan fisik (physical
support) adalah berbagai fasilitas fisik dan komponen
pelengkap dari suatu jasa yang ditawarkan rumah sakit
seperti fasilitas gedung, peralatan medis dan non medis
yang digunakan, kenyamanan, kebersihan rumah sakit dan
lain sebagainya. Sedangkan personal penghubung (contact
personnel) adalah tenaga medis, paramedis dan non medis
yang ikut terlibat dalam penyampaian jasa dan mempunyai
kontak langsung dengan pasien dan keluarganya, (Suroso,
2011).
Dalam mencapai tujuan yang berorientasi kepada
kepuasan pasien, di samping aspek fasilitas rumah sakit,
peranan dokter, paramedis dan non medis menjadi sangat
penting, karena kinerja mereka akan menentukan
persepsi pada pelayanan yang diberikan. Sistem
penyampaian jasa yang meliputi dukungan fisik (physical
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support) dan personal penghubung (contact personnel)
akan mempengaruhi citra rumah sakit. Dalam dunia
pemasaran, pembentukan citra perusahaan yang positif
akan sangat membantu perusahaan dalam kegiatan
pemasarannya, karena dalam kondisi persaingan yang
sangat ketat maka setiap perusahaan akan berusaha
menempatkan dirinya sebaik mungkin di mata konsumen
agar dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya
(Suroso, 2011). Kepercayaan masyarakat erat kaitannya
dengan citra dari rumah sakit itu sendiri.
Menurut Kotler (2015), citra merupakan persepsi
masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra
rumah sakit adalah evaluasi secara keseluruhan terhadap
rumah sakit dan diukur dengan menggunakan tiga
indikator yaitu, (1) pendapat keseluruhan rumah sakit, (2)
pendapat mengenai kontribusi rumah sakit untuk
masyarakat dan (3) kesukaan terhadap rumah sakit, (4)
pengalaman yang di dapat (Suroso, 2011). Kepercayaan
ada jika suatu pihak punya keyakinan terhadap integritas
dan reliabilitas pihak lain (Morgan dan Hunt, 1994).
Rumah
sakit
secara
terus-menerus
harus
meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan. Citra
rumah sakit dan kepercayaan pelanggan dipengaruhi oleh
sistem penyampaian jasa yang meliputi dukungan fisik
(physical support) dan personal penghubung (contact
personnel) (Faezal, 2011). Menurut Cooper (1994)
pemakaian jasa perawatan kesehatan termasuk rumah
sakit selalu memperhatikan kualitas staff medis, pelayanan
gawat darurat, perawatan perawat, tersedianya pelayanan
yang lengkap, rekomendasi dokter, peralatan yang
modern karyawan yang sopan santun, lingkungan yang
baik, penggunaan rumah sakit sebelumnya, biaya
perawatan, rekomendasi keluarga, dekat dari rumah,
ruangan pribadi dan rekomendasi teman. Elemen
penghubung (physical environment dan contact personnel)
berpengaruh terhadap citra perusahaan (Nguyen dan
Leblanc, 2002, dalam Lita (2005), sedangkan Kotler
(2015) menyatakan citra bisa dibentuk melalui symbol,
warna, slogan, atribut spesial, bangunan ataupun ruangan
fisik.
Sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan, rumah
sakit selalu berupaya menciptakan kesan unik dalam
sistem penyampaian jasa. Rumah sakit diharapkan mampu
mendesain berbagai fasilitas fisik yang mendukung
(physical support), dan kemampuan dari pada karyawan
dan manajemen dalam menciptakan hubungan-hubungan
(contact personnel) baik internal maupun eksternal. Pihak
rumah sakit dapat mengetahui secara tepat apa yang
menjadi harapan pelanggan (customer expectation) saat ini
yang berada dalam target pasarnya, untuk dijadikan dasar
dalam merumuskan dan menetapkan arah dari suatu
kebijakan dalam mengantisipasi berbagai harapan
pelanggan (customer expectation) yang terus berkembang.
Berdasarkan pembahasan di atas, peningkatan sistem
penyampaian jasa (service delivery system) dalam hal ini
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dukungan fisik (physical support) dan personal penghubung
(contact personnel) yang diterapkan suatu rumah sakit
akan memudahkan upaya peningkatan citra rumah sakit,
dan kepercayaan pelanggan. Citra rumah sakit yang baik
akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan (Lita, 2005).
Hasil penelitian Nguyen dan Leblanc (2002) dalam
Lita, 2005, menyatakan dukungan fisik (physical support)
dan personal penghubung (contact personnel) berpengaruh
terhadap citra perusahaan. Sistem penyampaian jasa
meliputi dukungan fisik (physical support) dan personal
penghubung (contact personnel) serta citra rumah sakit
berpengaruh simultan terhadap kepercayaan pelanggan
(Lita, 2005). Lingkungan fisik (Physical environment) dan
personal penghubung (contact personnel) berpengaruh
terhadap kepercayaan pelanggan dan loyalitas pelanggan
(Shamdasani dan Balakrishnan, 2000).
Rumah Sakit “JOGJA INDONESIA HOSPITAL” yang
selanjutnya disingkat “JIH” merupakan rumah sakit swasta
yang belum lama berdiri di Indonesia khususnya di
Yogyakarta. Selain berorientasi pada laba, rumah sakit
“JIH” harus tetap menjalani fungsi sosialnya kepada
masyarakat. Untuk dapat bersaing dengan industri jasa
kesehatan yang lainnya, rumah sakit “JIH” yang memiliki
slogan amanah dalam melayani pasien secara profesional
dengan keahlian dan peralatan yang unggul dibidang medis
dalam suasana kerja yang harmonis (Humas JIH, 2014) ini
diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat, selalu berupaya untuk memberikan citra yang
baik kepada para pemakai jasanya sehingga pasien menjadi
puas dan percaya dengan sistem penyampaian jasa yang
dilakukan.
Peneliti telah mewawancarai beberapa pasien Rumah
Sakit JIH tentang kesan-kesan mereka yang berkaitan
dengan dukungan fisik (physical support), dan personal
penghubung (contact personnel), citra dan kepercayaan
mereka terhadap Rumah Sakit “JIH”, dari hasil wawancara
tersebut Ibu Liana menyatakan bahwa Rumah Sakit “JIH”
memberikan pelayanan yang istimewa, tidak seperti pada
Rumah sakit pada umumnya, saat di rawat di rumah sakit
“JIH” berasa menginap di hotel berbintang, dokter dan
perawat sangat cekatan dan tepat. Disisi
lain
Bapak
Taufik merasa puas dengan pelayan Rumah Sakit “JIH”,
beliau puas dengan teknologi peralatan yang ada di
Rumah Sakit “JIH” salah satunya URS, dengan URS batu
ginjal yang ia derita dapat pecah tanpa dilakukan
pembedahan sehingga tidak ada bekas luka. Satu lagi Ibu
Eka yang sudah beberapa kali periksa di poliklinik spesialis
Rumah Sakit “JIH”, beliau menyatakan prasarana umum
dan gedung Rumah Sakit “JIH” bagus, seperti playground,
kantin, dll. Selain itu petugas di Rumah Sakit “JIH” baik
dan ramah, ruang tunggu di poli juga dirasakan sangat
nyaman.
Dengan dilakukannya penelitian sederhana tentang
kesan-kesan terhadap Rumah Sakit “JIH”, Peneliti dapat
menyimpulkan bahwa Rumah Sakit “JIH” telah melakukan
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fungsinya sesuai UU Kesehatan No. 23 tahun 2004, yang
tidak hanya melayani upaya curative (pengobatan) juga
melayani upaya promotif (peningkatan), rehabilitatif
(pemulihan) dan preventif (pencegahan).
Mengangkat isu praktis yang ada, bahwa apabila
sebelumnya sistem penyampaian jasa rumah sakit di
Indonesia dinilai cenderung belum baik, Rumah Sakit JIH
berupaya membuat desain fasilitas fisik yang mendukung
dan menciptakan hubungan antar personal yang baik di
lingkungan internal maupun eksternalnya, sehingga
mampu membangun citra yang baik dan meningkatkan
kepercayaan terhadap Rumah Sakit “JIH”.
Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas dan untuk
mendapatkan bukti empirik, maka diperlukan penelitian
lebih lanjut berkenaan dengan Pengaruh Dukungan Fisik
(Physical Support) dan Personal Penghubung (Contact
Personnel) Terhadap Citra (Image) dan Kepercayaan
Pasien pada Rumah Sakit "JIH".
Berdasarkan latar belakang diatas, mengarahkan
peneliti pada perumusan masalah sebagai berikut:
1) Apakah
dukungan
fisik
(physical
support)
berpengaruh terhadap citra rumah sakit "JIH"?
2) Apakah personal penghubung (contact personnel)
berpengaruh terhadap citra rumah sakit "JIH"?
3) Apakah
dukungan
fisik
(physical
support)
berpengaruh terhadap kepercayaan pasien rumah
sakit "JIH"?
4) Apakah personal penghubung (contact personnel)
berpengaruh terhadap kepercayaan pasien rumah
sakit "JIH"?
5) Apakah citra rumah sakit berpengaruh terhadap
kepercayaan pasien rumah sakit "JIH"?
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap data
dan informasi yang berhubungan dengan dukungan fisik
(physical support), personal penghubung (contact personnel)
dan pengaruhnya terhadap citra dan kepercayaan pasien
pada rumah sakit "JIH", dengan tujuan:
1) Menganalisis pengaruh dukungan fisik (physical
support) terhadap citra rumah sakit "JIH".
2) Menganalisis pengaruh personal penghubung
(contact personnel) terhadap citra rumah sakit "JIH".
3) Menganalisis pengaruh dukungan fisik (physical
support) terhadap kepercayaan pasien rumah sakit
"JIH".
4) Menganalisis pengaruh personal penghubung
(contact personnel) terhadap kepercayaan pasien
rumah sakit "JIH".
5) Menganalisis pengaruh citra rumah sakit terhadap
kepercayaan pasien rumah sakit "JIH".
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun
manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
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1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan
untuk meningkatkan ilmu dan wawasan mengenai
strategi pemasaran jasa rumah sakit yaitu dukungan
fisik (physical support), personal penghubung (contact
personnel), citra dan kepercayaan pasien.
2) Sebagai bahan masukan, sumbangan pemikiran dan
tambahan literature bagi penelitian selanjutnya.
b. Manfaat praktis
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi industri jasa
kesehatan perusahaan khususnya rumah sakit "JIH",
dalam
memprediksikan
peningkatan
citra,
kepercayaan pasien dan mengembangkan dukungan
fisik (physical support) dan personal penghubung
(contact personnel).
2) Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit "JIH",
mengenai strategi dukungan fisik (physical support)
dan personal penghubung (contact personnel) yang
telah dijalani selama ini.
KAJIAN PUSTAKA
A. Pemasaran Jasa Rumah Sakit
Rumah sakit sebagai institusi jasa mempunyai ciri-ciri
yaitu, tidak berwujud, merupakan aktivitas pelayanan
antara tenaga medis dan non medis dengan pelanggan
atau pasien, tidak ada kepemilikan, konsumsi bersamaan
dengan produksi dan proses produksi bisa berkaitan atau
tidak dengan produk fisiknya.
Menurut Djojodibroto (1997), bagaimanapun rumah
sakit (yang mempunyai misi kemanusiaan pun) harus
menggunakan analisis pemasaran agar posisi organisasinya
dapat lebih baik dan bisa mempertahankan eksistensinya
di lingkungan yang sangat kompetitif akibat kebijakan
pemerintah yang memperbolehkan badan usaha komersial
mengusahakan rumah sakit.
Menurut Cooper (1994), konsep pemasaran
pelayanan kesehatan adalah konsep pelayanan, penjualan
dan pemasaran perawatan kesehatan. Dilihat dari
perkembangan konsep pemasaran tersebut, maka dapat
terlihat jelas adanya pergeseran rumah sakit dari dokter
sebagai sentral, menjadi pasien sebagai sentral. Rumah
sakit harus memperhatikan kebutuhan, keinginan dan
nilai-nilai yang dirasakan oleh pasien. Faktor kepuasan
inilah yang merupakan hal penting untuk diperhatikan
oleh pihak rumah sakit.
Rumah sakit di Indonesia juga harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sehingga
konsep pemasaran yang diterapkan oleh rumah sakit
tidak meyimpang dari ketentuan yang berlaku dan
merugikan pemakai jasa kesehatan tersebut.
B. Kepercayaan Pasien
Pemasaran
yang
efektif
tergantung
pada
pengembangan dan pengelolaan kepercayaan pelanggan

227

sehingga pelanggan secara khusus membeli suatu jasa
sebelum mengalaminya (Shamdasani dan Balakrishnan,
2000). Pengelolaan kepercayaan ditentukan dengan cara
yang mana sumber daya-sumber daya pemberi jasa,
personal, teknologi dan sistem, yang digunakan supaya
kepercayaan pelanggan pada sumber daya yang terlibat
dan perusahaan itu sendiri, dipertahankan dan diperkuat
(Gronroos, 1990, dikutip oleh Shamsadani dan
Balakrhisnan, 2000). Kreitner dan Kinicki (2001)
menyatakan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan
suatu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak lainnya.
Kepercayaan konsumen juga didefinisikan bahwa penyedia
jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi
janjinya (Sideshmuhk et al, 2002 dalam Lita, 2005).
Secara konsepsual, kepercayaan (trust) ada jika suatu
pihak punya keyakinan (confidence) terhadap integritas
dan reabilitas pihak lain (Morgan dan Hunt, 1994).
Menurut Sunanti (2006), kepercayaan merupakan elemen
penting yang berpengaruh pada kualitas suatu hubungan.
Kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa akan
meningkatkan nilai hubungan yang terjalin dengan
penyedia jasa. Tingginya kepercayaan akan dapat
berpengaruh terhadap menurunnya kemungkinan untuk
melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa lain.
Literatur tentang kepercayaan menyarankan, bahwa
keyakinan pada pihak yang mendapat kepercayaan adalah
reliable dan mempunyai integritas tinggi yang disertai
dengan kualitas tertentu yang konsisten, kompeten, jujur
dan adil, bertanggung jawab, membantu dan baik (Morgan
dan Hunt, 1994). Kepercayaan timbul dari suatu proses
yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai.
Apabila kepercayaan sudah terjalin diantara pelanggan dan
perusahaan, maka usaha untuk membinanya tidaklah
terlalu sulit. Dalam proses terbentuknya kepercayaan
Donney dan Connon (1997) menjelaskan secara rinci
faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan, seperti
reputasi perusahaan, besar-kecilnya perusahaan, saling
menyenangi, baik antara pelanggan dengan perusahaan
maupun antara pelanggan dengan pegawai perusahaan.
Dari sudut pandang pemasaran, perkembangan
kepercayaan
kepercayaan
khususnya
keyakinan,
seharusnya menjadi komponen fundamental dari strategi
pemasaran yang ditujukan untuk mengarah pada
penciptaan hubungan pelanggan sejati. Pelanggan harus
bisa merasakan bahwa ia dapat mengandalkan perusahaan.
Akan tetapi membangun kepercayaan membutuhkan
waktu yang lama dan hanya berkembang setelah
pertemuan yang berulang kali dengan pelanggan. Yang
lebih penting, kepercayaan berkembang setelah seorang
individu mengambil resiko dalam berhubungan dengan
patnernya. Hal ini menunjukkan bahwa membangun
hubungan yang dapat dipercaya akan lebih mungkin terjadi
dalam sektor industri tertentu, terutama yang melibatkan
pengambilan resiko oleh pelanggan dalam jangka pendek
atau jangka panjang (Barnes, 2003).
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Pada pelayanan rumah sakit, Mohamad (2009)
mengungkapkan bahwa membangun kepercayaan ini jauh
lebih penting dari sekadar menyediakan ruang yang
mewah dan teknologi yang canggih. Judarwanto (2007)
menganalisis, bahwa kepercayaan pasien terhadap dokter
adalah kunci utama keberhasilan penanganan suatu
penyakit. Sebagian besar indikasi berobat ke luar negeri
adalah bukan karena keterbatasan alat dan kemampuan
dokter, tetapi karena permintaan keluarga pasien.
Secanggih apapun sarana medis atau sepintar apapun
dokternya tidak akan berarti bila tidak ada rasa percaya.
Saat ini masyarakat kita kurang percaya terhadap mutu
pelayanan rumah sakit di Indonesia. Mereka yang
berpenghasilan menengah keatas lebih memilih
menjalankan pengobatan di luar negeri (Suroso 2011).
Ariawan (2002) menyimpulkan bahwa rumah sakit
yang mampu menghargai pasiennya akan dapat
meningkatkan kepercayaan pasien yang dilayaninya. Tinggi
rendahnya kepercayaan pasien dipengaruhi oleh tinggi
rendahnya intensitas komunikasi. Keterpaksaan yang
dirasakan pasien akan berpengaruh negatif terhadap
kepercayaan pasien. Dengan demikian pihak rumah sakit
yang senantiasa membangun komunikasi yang berkualitas
dengan pasien akan meningkatkan kepercayaan pasien,
sebaliknya apabila pihak rumah sakit tidak melakukan
komunikasi dengan baik maka dimungkinkan kepercayaan
pasien tidak terbentuk dengan baik.
C. Citra
Citra merupakan persepsi masyarakat terhadap
perusahaan atau produknya (Kotler, 2015). Sutisna
(2001) mengemukakan bahwa citra adalah total persepsi
terhadap suatu obyek yang dibentuk dengan memproses
informasi dari berbagai sumber. Citra perusahaan
digambarkan sebagai kesan keseluruhan yang dibuat
dalam pikiran masyarakat tentang suatu organisasi
(Kotler, 2015). Citra perusahaan berhubungan dengan
nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk, tradisi,
ideologi dan kesan pada kualitas yang dikomunikasikan
oleh setiap karyawan yang berinteraksi dengan klien
organisasi (Nguyen dan Leblanc, 2002) dalam Lita (2005).
Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Menurut
Keller (1993) seperti yang dikutip oleh Andreassen
(1998), bahwa pada tingkat perusahaan, citra dapat
diartikan sebagai persepsi suatu organisasi yang tercermin
berupa asosiasi dalam ingatan konsumen.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, citra
menunjukkan kesan suatu obyek terhadap obyek lain yang
terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dan
dari berbagai sumber terpercaya. Respon muncul akibat
adanya interaksi baik yang direncanakan atau tidak,
dipengaruhi atau tidak, melalui perantara atau
interpersonal.
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D. Dukungan Fisik (Physical Support) dan
Personal Penghubung ( Contact Personnel)
Menurut Lovelock dan Wright (2001), bisnis jasa
dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem
operasi jasa (service operation system) dan sistem
penyampaian jasa (service delivery system). Sistem operasi
jasa merupakan komponen yang terdapat dalam sistem
bisnis jasa secara keseluruhan, dimana input diproses dan
elemen-elemen produk jasa diciptakan melalui komponen
sumber daya manusia dan komponen fisik. Sedangkan
sistem penyampaian jasa berhubungan dengan bilamana,
dimana, dan bagaimana jasa disampaikan kepada
pelanggan, meliputi unsur-unsur sistem dalam operasi jasa
dan hal-hal lain yang disajikan kepada konsumen lain.
Bisnis jasa terdiri dari sistem operasi jasa dan sistem
penyampaian jasa yang merupakan bagian-bagian yang
dapat dilihat oleh konsumen (front office) yaitu dukungan
fisik (physical support) dan personal penghubung (contact
personnel) yang saling berhubungan satu sama lainnya, dan
bagian yang tidak terlihat oleh konsumen (back office),
dimana konsumen menganggapnya sebagai kegiatan teknis
inti, bahkan yang keberadaannya tidak diketahui oleh
konsumen, tapi bisa dirasakan oleh konsumen dari hasil
kegiatannya.
Heskett et al., (1997) dalam Lita (2005) menyatakan
bahwa sistem penyampaian jasa dibentuk oleh, (1)
dukungan sistem operasi, (2) lokasi perusahaan, (3)
suasana tempat pelayanan, (4) tata ruang, (5) manajemen
penanganan pelanggan, (6) kesopanan pelanggan, (7)
peralatan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan Best
(2000) juga memaparkan bahwa sistem operasi dan
penyampaian jasa sangat berkaitan erat dengan tiga hal
yaitu, (1) pelayanan purna jual, (2) ketersediaan,
khususnya dihubungkan dengan kecepatan akses untuk
memperoleh pelayanan tersebut, dan (3) pelayanan saat
transaksi dilakukan, seperti sistem pembayaran secara
kredit, jaminan uang kembali, dan lain sebagainya.
Fox et al., (2003) dalam Lita (2005) menemukan
bahwa dokter dan perawat berperanan penting
mendorong kesembuhan pasien, terutama keramahan dan
perhatian khusus mereka kepada pasien. Contact personnel
diukur dengan tiga item yaitu, penampilan (appearance),
kompetensi
(competence)
dan
profesionalisme
(professionalism). Penampilan dari personnel merupakan
kombinasi dari pakaian, gaya rambut, tata rias (make up),
dan kebersihan. Kompetensi karyawan didorong dari
keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Zeithmal dan
Bitner (2000) juga menjelaskan bahwa semua sikap dan
tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan
penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap
persepsi konsumen atau keberhasilan pelayanan.
Shamdasani dan Balakrishnan (2000) menggunakan
indikator contact personnel yaitu keahlian, similarity,
pengetahuan, keramahtamahan, dan mutual disclousure.
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Kecepatan personnel dalam menyelesaikan pekerjaannya
akan membuat mereka senang. Menurut Best (2000) dari
sisi pelanggan, kecepatan akses untuk memperoleh
pelayanan merupakan suatu yang penting pada sistem
penyampaian jasa , hal ini didukung oleh Aschner (1999)
yang menyatakan dalam bidang pelayanan jasa, hampir
semua atribut pelayanan ditentukan oleh penilaian
pelanggan terhadap kecepatan dan ketepatan petugas
dalam menanggapi keluhan mereka.
Komitmen sumber daya manusia yang tinggi akan
mampu menghasilkan bisnis yang baik. Pendapat ini
didukung oleh Gudmunson dan Cristine (2002) dalam
Lita (2005), yang mana mereka menyatakan bahwa
personnel berfungsi sebagai service provider dalam
organisasi jasa selayaknya menyadari bahwa mereka
sesungguhnya merupakan pemasar dan perilakunya akan
berpengaruh pada kesuksesan suatu organisasi dalam
jangka panjang.
Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa
Dukungan fisik (physical support) adalah segala hal yang
berkaitan dengan fasilitas fisik dan komponen pelengkap
dari suatu jasa yang ditawarkan, sedangkan personal
penghubung (contact personnel) adalah semua unsur
manusia yang ikut terlibat dalam penyampaian jasa dan
mempunyai kontak langsung dengan pasien.
E. Hasil Penelitian Terdahulu
Suroso (2011) melakukan penelitian yang tujuannya
adalah untuk mendapatkan gambaran dan informasi
tentang sistem penyampaian jasa yang meliputi dukungan
fisik (physical support) dan personal penghubung (contact
personnel) dan menguji mengenai pengaruhnya terhadap
citra rumah sakit dan kepercayaan pelanggan pada Rumah
Sakit Umum Tuban. Model penelitian yang digunakan
adalah penelitian explanatory research (penelitian
penjelasan) atau confirmatory research (penelitian
konfirmatori) yang tujuannya menjelaskan hubungan
kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis
(Singarimbun dan Effendi, 2008).
Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa:
dukungan fisik (physical support) dan personal penghubung
(contact personnel) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap citra rumah sakit. Dukungan fisik (physical
support) tidak berpengaruh terhadap kepercayaan pasien
pada rumah sakit umum tuban. Personal penghubung
(contact personnel) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepercayaan pasien pada Rumah Sakit Umum
Tuban.
Penelitian yang dilakukan Lita (2005) dengan judul
pengaruh sistem penyampaian jasa terhadap citra rumah
sakit dan dampaknya terhadap kepercayaan pelanggan
pada Rumah Sakit Umum di Sumatera Barat, menyatakan
bahwa sistem penyampaian jasa yang meliputi physical
support dan contact personnel serta citra rumah sakit
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berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan
pelanggan pada Rumah Sakit Umum di Sumatera Barat.
Secara parsial (1) physical support tidak berpengaruh
terhadap kepercayaan pelanggan, (2) contact personnel
berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap
kepercayaan pelanggan.
F. Hipotesis
1) Hubungan Dukungan Fisik (Physical Support)
Terhadap Citra Rumah Sakit.
Pada sistem penyampaian jasa (service delivery
system), berhubungan dengan bilamana, dimana, dan
bagaimana jasa disampaikan kepada pelanggan,
meliputi unsur-unsur dalam sistem operasi jasa dan
hal-hal lain yang disajikan kepada konsumen lain.
Rumah sakit dalam kegiatan operasi dan penyampaian
jasa didukung oleh berbagai pendukung fisik (physical
support) dan hubungan tenaga medis dan non medis
dengan pasien ataupun keluarganya (contact
personnel).
Dalam proses pelayanan rumah sakit diharapkan
memberikan kenyamanan kepada pemakai jasa rumah
sakit, sehingga kesan rumah sakit "tempat orang
sakit" menjadi berkurang. Jasa rumah sakit yang
bersifat tak berwujud dapat diperkuat dengan
memberikan bukti fisik. Dalam hal ini, bukti fisik
mengirimkan pesan-pesan secara implisit dan
konsisten berkenaan dengan apa yang ditawarkan
perusahaan kepada pelanggannya. Penataan dekorasi,
arsitektur bangunan, rancangan mode dan warna
seragam, logo dan pemilihan warna korporat
mengandung pesan-pesan secara implisit bagi
pelanggan atau menggambarkan positioning dan
penguatan citra perusahaan.
Lingkungan fisik pada rumah sakit mencakup
lokasi, peralatan dan fasilitas, yang dianggap penting
oleh pasien rumah sakit (Hutton dan Richardson,
1995, dalam Lita, 2005). Lokasi merupakan kestrategisan letak rumah sakit baik dihubungkan
dengan fasilitas umum maupun kemudahaan untuk
mencapainya. Fasilitas fisik merupakan benda-benda
tidak bergerak, nyata dan dapat dirasakan oleh pasien
seperti peralatan yang representatif, interior
bangunan yang asri, eksterior bangunan, fasilitas
parkir, kantin, bank, dan jaminan keamanan. Peralatan
rumah sakit merupakan peralatan yang dimiliki rumah
sakit yang berkaitan langsung dengan kebutuhan
pasien.
Penelitian yang dilakukan Suroso (2011)
menemukan bahwa dukungan fisik (physical support)
berpengaruh secara langsung terhadap citra rumah
sakit. Yang berarti bahwa jika persepsi pasien akan
dukungan fisik meningkat, maka akan meningkatkan
citra rumah sakit, dan sebaliknya jika persepsi akan
dukungan fisik turun akan menurunkan citra rumah
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sakit. Hal ini dikuatkan dengan dengan penelitian yang
dilakukan Faezal 2011, yang melakukan penelitian
pada rumah sakit umum daerah Lombok Barat.
Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa unsure
penyajian jasa yang terdiri dari variabel dukungan fisik
(physical support) berpengaruh signifikan terhadap
variabel citra Rumah Sakit Umum Patut Patju
Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu dari
telaah diatas dapat dikembangkan suatu hipotesis
yang diajukan untuk penelitian ini sebagai berikut:
H1: Dukungan Fisik (Physical Support)
Berpengaruh Signifikan Terhadap Citra
Rumah Sakit "JIH".
2) Hubungan Personal Penghubung (Contact
Personnel) Terhadap Citra.
Personal penghubung (contact personnel)
merupakan semua unsur manusia yang ikut terlibat
dalam
penyampaian
jasa
dan
selanjutnya
mempengaruhi persepsi pembeli. Menurut Nguyen
dan Leblanc (2002) dalam Suroso (2011), personal
penghubung (contact personnel) tersusun dari seluruh
karyawan yang berada pada lini depan organisasi dan
mempunyai kontak langsung dengan pelanggan.
Menurut Lita (2005), staff medis rumah sakit adalah
dokter, dokter gigi, ahli penyakit kaki, dan staff
professional kesehatan yang merawat pasien. Dalam
pikiran pelanggan, kinerja contact personnel dapat
dievaluasi dengan tiga elemen yaitu: penampilan
(appearance),
kompetensi
(competence)
dan
profesionalisme (professionalism), (Nguyen dan
Leblanc, 2002 dalam Lita, 2005).
Keterlibatan pelanggan didalam proses jasa ini
didasari oleh karakteristik jasa yang tak terpisahkan
(inseparability), dimana proses produksi dan konsumsi
jasa terjadi secara bersamaan. Pada jasa rumah sakit,
diperlukan partisipasi langsung antara pasien dengan
dokter atau perawat. Proses produksi dan konsumsi
tidak akan terjadi bila tidak terjadi interaksi diantara
keduanya.
Personal Penghubung (contact personnel)
berpengaruh terhadap citra perusahaan. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nguyen dan
Leblanc (2002) dalam Lita (2005) tentang Contact
Personnel, Physical Environment and the Perceived
Corporate Image of Intangible Service by New Client,
dimana unit analisisnya adalah klien baru pada
perusahaan asuransi dan pengunjung hotel dan
metode analisis yang digunakan adalah Multiple
Analysis Regressions.
Cooper (1994) juga melakukan penelitian pada
rumah sakit dan menemukan bahwa kualitas dokter,
fasilitas perawatan dan teknologi, fasilitas diagnosa,
kualitas
perawatan
keseluruhan,
perhatian
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interpersonal, kesadaran staf terhadap kebutuhan
personal pasien, kontrol pasien dari pengalaman
rumah sakit, lokasi dan biaya, kemudahan dari lokasi
berpengaruh terhadap citra rumah sakit.
Penelitian yang dilakukan Mauludin (2001) pada
rumah sakit, tentang analisis kualitas pelayanan dan
pengaruhnya terhadap citra rumah sakit dengan
mengambil unit analisis pasien rawat inap pada rumah
sakit, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh secara signifikan terhadap citra rumah
sakit dan variabel bukti langsung merupakan variabel
yang paling besar kontribusinya terhadap citra rumah
sakit. Oleh karena itu dari telaah diatas dapat
dikembangkan suatu hipotesis yang diajukan untuk
penelitian ini sebagai berikut:
H2: Personal Penghubung (Contact Personnel)
Berpengaruh Signifikan Terhadap Citra
Rumah Sakit "JIH".
3) Hubungan Dukungan Fisik (Physical Support)
Terhadap Kepercayaan Pasien.
Pengaruh hubungan dukungan fisik (physical
support) terhadap kepercayaan disimpulkan dalam
penelitian Faezal (2011) yang menyatakan dukungan
fisik (physical support) akan memberikan pengaruh
peningkatan terhadap kepercayaan pasien. Sebaliknya
bila terjadi penurunan dukungan fisik (physical
support) akan menyebabkan penurunan pada
kepercayaan pasien. Maknanya adalah dengan
meningkatnya kelayakan gedung, peralatan rumah
sakit, kenyamanan rumah sakit, keamanan rumah
sakit, fasilitas pendukung, kelayakan ruang perawatan,
kebersihan rumah sakit, penerangan rumah sakit,
sirkulasi udara di rumah sakit dan makanan yang
diberikan rumah sakit akan mendorong peningkatan
kepercayaan pasien.
Penelitian lain oleh Nawarini dan Kumorohadi
(2011) menunjukkan bahwa dukungan fisik (physical
support) berpengaruh positif terhadap kepercayaan
pelanggan pada rumah sakit di wilayah Kabupaten
Banyumas. Temuan ini mengindikasikan bahwa
dukungan fisik berupa: fasilitas gedung yang tersedia,
ketersediaan
peralatan,
ketersediaan
sarana
parkir,kenyamanan rumah sakit, keamanan rumah
sakit, ketersediaan fasilitas pendukung, kondisi ruang
perawatan, kebersihan rumah sakit, eksterior
gedung, interior gedung, kelengkapan obat di apotek,
kestrategisan lokasi rumah sakit, penerangan rumah
sakit, sirkulasi udara, tata letak ruangan, menu
makanan yang disediakan untuk pasien berpengaruh
pada kepercayaan pengguna pada rumah sakit.
Ketersediaan sarana pendukung yang dimiliki oleh
rumah sakit berperan penting dalam mendorong
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minat pengguna untuk menggunakan kembali rumah
sakit tersebut dimasa yang akan datang.
Temuan ini selaras dengan temuan Shamdasani
dan Balakrishnan (2000), dalam penelitiannya
menemukan bahwa contact personnel, physical
environment, customer environment berpengaruh
terhadap kepuasan, trust (kepercayaan), dan loyalitas.
Oleh karena itu dari telaah diatas dapat
dikembangkan suatu hipotesis yang diajukan untuk
penelitian ini sebagai berikut:
H3: Dukungan Fisik (Physical Support)
Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Kepercayaan Pasien Rumah Sakit "JIH".
4) Hubungan Personal Penghubung (Contact
Personnel) Terhadap Kepercayaan.
Hasil penelitian Nawari dan Kumorohadi (2011)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa contact personnel
berpengaruh pada kepercayaan pelanggan. Temuan
tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan
pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan rumah
sakit dipengaruhi oleh hasil evaluasi yang dilakukan
pasien atas pelayanan yang diberikan oleh pihak
rumah sakit terhadap mereka. Dimensi yang menjadi
bahan evaluasi pelanggan tersebut antara lain adalah
penampilan, kemampuan meyakinkan pasien,
keramahan, ketanggapan, kecepatan pelayanan,
kemudahan
memperoleh
pelayanan,
tingkat
ketepatan waktu pelayanan serta kejelasan informasi
yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Hasil interaksi
dengan personal penghubung (contact personnel)
rumah sakit akan menghasilkan suatu evaluasi dalam
diri pasien sebagai konsumen rumah sakit sehingga
kemudian juga akan berdampak pada tingkat
kepercayaan pelanggan terhadap rumah sakit.
Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diberikan
pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit, maka
akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas yang dimiliki
pelanggan terhadap rumah sakit.
Lita (2005) menemukan bahwa personal
penghubung (contact personnel) berpengaruh pada
kepercayaan pengguna rumah sakit di wilayah
Sumatra barat. Hal serupa dilaporkan oleh Setiorini
(2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa
terdapat hubungan positif antara contact personal
dengan kepercayaan pengguna rumah sakit di
Situbondo, Jawa Timur. Dari telaah pemikiran diatas
dapat dikembangkan suatu hipotesis yang diajukan
untuk penelitian ini sebagai berikut:
H4: Personal Penghubung (Contact Personnel)
Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Kepercayaan Pasien Rumah Sakit "JIH"
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5) Hubungan Citra Terhadap Kepercayaan.
Pengaruh citra terhadap kepercayaan seperti
yang disimpulkan dalam penelitian Suroso (2011)
menunjukkan bahwa citra rumah sakit berpengaruh
secara langsung pada kepercayaan pasien, yang
berarti bahwa jika citra rumah sakit dibenak pikiran
pasien meningkat positif, maka akan meningkatkan
kepercayaan pasien pada rumah sakit, dan sebaliknya
jika citra rumah sakit dibenak pikiran pasien
menurun, maka akan menurunkan kepercayaan
pasien pada rumah sakit.
Penelitian serupa oleh Faezal (2011) menemukan
bahwa variabel citra rumah sakit mempunyai
pengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan.
Maknanya adalah dengan meningkatnya reputasi citra
rumah sakit, perhatian rumah sakit terhadap
masyarakat dan kesukaan atas pelayanan yang
diberikan
rumah
sakit,
akan
mendorong
meningkatnya kepercayaan. Dari telaah pemikiran
diatas dapat dikembangkan suatu hipotesis yang
diajukan untuk penelitian ini sebagai berikut:
H5: Citra Rumah
Signifikan Terhadap
Rumah Sakit "JIH".

Sakit Berpengaruh
Kepercayaan Pasien

G. Model Penelitian
Pada penelitian ini alat analisis yang akan digunakan
untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur (path
analysis). Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis
jalur adalah mengembangkan model yang memiliki
justifikasi teori yang kuat. Dalam penelitian ini, hal
tersebut telah diuraikan dalam hubungan-hubungan antar
variabel. Maka model penelitian ini dapat digambarkan
pada Gambar 1 sebagai berikut:

Dukungan
fisik
(physical
support)
(X1)

H3= X1Y2
H1= X1Y1

Citra
Rumah
Sakit
(Y1)

H5= Y1Y2

H2= X2Y1

Personal
penghubung
(contact
personnel)
(X2)
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H4= X2Y2

Gambar 1
Model Penelitian

Kepercayaan
Pasien (Y2)

Pada Gambar 1 tersebut menggambarkan keterkaitan
dari dukungan fisik (physical support) dan personal
penghubung (contact personnel) dengan citra rumah
sakit, serta akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi
kepercayaan pasien pada Rumah Sakit “JIH”.
METODE PENELITIAN
Objek dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Jogja
Indonesia Hospital (RS "JIH") yang beralamat di Jl.
Ringroad Utara No. 160, Condong Catur, Sleman,
Yogyakarta 55283. Penelitian ini merupakan penelitian
eksplanatori (explanatory research) atau penelitian
konfirmatori (confirmatory research) yang tujuannya
menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui
pengujian hipotesis. Penelitian ini fokus pada pertanyaan
dasar “mengapa” orang sering tidak puas, tidak hanya
sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana
terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi.
Peneliti ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu
peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel
diluar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya
suatu masalah tersebut (Paul and Jeanne, 2005).
Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk
mengambil ukuran sampel mengacu pada pendapat
(Sekaran, 2003) yang menyatakan ukuran sampel adalah
5-10 kali jumlah variabel indikator yang digunakan.
Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini memiliki
jumlah indikator seluruhnya sebanyak 25 item, maka
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
25x 5 = 125.
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel
adalah purposive sampling dimana pemilihan sampel
berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai
dengan tujuan penelitian. Responden merupakan sumber
data penelitian yang memberikan informasi mengenai
opini mereka. Kriteria responden dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1) Pasien rawat jalan yang pernah di rawat inap di
Rumah Sakit “JIH”. Maksimal tiga (3) bulan terakhir,
terhitung mulai dari disebarnya kuesioner dalam
penelitian ini.
2) Pasien berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60
tahun. Usia ini dianggap rasional untuk dijadikan
responden, dengan harapan bisa memberikan
pernyataan secara objektif.
3) Pasien
yang
dijadikan
responden
dapat
berkomunikasi dengan baik dan bersedia menjadi
responden dengan harapan dapat memberikan
penilaian yang objektif tentang pertanyaanpertanyaan yang diberikan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Data primer merupakan data yang didapatkan
secara langsung dari objek yang diteliti, yaitu responden.
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Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode survei, yaitu melakukan
penyebaran kuesioner kepada para responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan metode angket atau kuesioner.
Variabel Penelitian
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah
variabel independen yang terdiri dari dukungan fisik
(physical support)(X1), personal penghubung (contact
personnel) (X2); variabel antara (intervening variable) yaitu
citra rumah sakit (Y1); dan variabel dependent yaitu
kepercayaan pasien (Y2).
Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas (independent variable) merupakan
variabel yang mempengaruhi variabel terikat
(dependent variable), baik yang pengaruhnya positif
maupun yang pengaruhnya negatif, dalam penelitian
ini yang menjadi variabel bebas (independent variable)
antara lain;
1) Dukungan Fisik (Physical Support) (X1): berkaitan
dengan fasilitas fisik dan komponen pelengkap
dari suatu jasa yang ditawarkan (Suroso, 2011).
Adapun item yang digunakan adalah:
a. Fasilitas gedung yang tersedia.
b. Ketersediaan peralatan medis dan non
medis.
c. Kenyamanan rumah sakit.
d. Kebersihan rumah sakit.
e. Letak lokasi rumah sakit (strategis atau
tidak).
f. Menu makanan yang disediakan.
g. Kemanan rumah sakit.
h. Ketersediaan fasilitas pendukung.
i. Ekterior dan interior rumah sakit.
2) Personal Penghubung (Contact Personnel) (X2):
semua unsur manusia yang ikut terlibat dalam
penyampaian jasa dan mempunyai kontak
langsung dengan pasien (Suroso, 2011) Adapun
item yang digunakan adalah:
a. Penampilan tenaga medis, paramedis dan
non medis saat memberikan layanan.
b. Kemampuan tenaga medis, paramedis dan
non medis saat memberikan layanan.
c. Cara tenaga medis, paramedis dan non
medis saat memberikan layanan.
d. Keramahan tenaga medis, paramedis dan
non medis saat melayani pasien.
e. Daya tanggap tenaga medis, paramedis
dan non medis terhadap keluhan pasien.
f. Kecepatan tenaga medis, paramedis dan
non medis dalam melayani pasien.
b. Variabel Perantara (Intervening Variable)
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c.

Variabel perantara merupakan variabel antara
yang menghubungkan sebuah variabel independen
utama pada variabel dependen yang dianalisis.
Variabel ini berperan sama seperti fungsi sebuah
variabel independen (Ferdinand, 2011).
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
perantara adalah citra rumah sakit. Menurut Kotler
(2015), citra merupakan persepsi masyarakat
terhadap perusahaan atau produknya. Citra rumah
sakit menurut Suroso (2011) adalah evaluasi secara
keseluruhan mengenai kesan dan perasaan terhadap
rumah sakit yang diukur dengan menggunakan
indikator- indikator sebagai berikut:
a. Pendapat keseluruhan mengenai rumah
sakit.
b. Pendapat mengenai kontribusi rumah sakit
untuk masyarakat.
c. Kesukaan terhadap rumah sakit.
d. Pengalaman yang didapat dari pelayanan
yang diberikan dan kegiatan- kegiatan yang
dilakukan rumah sakit.
Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat (dependent variable)
adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti.
Dalam script analysis, nuansa sebuah masalah
tercermin dalam variabel terikat (Ferdinand, 2011).
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat
(dependent veriable) adalah kepercayaan pasien.
Kepercayaan pasien adalah keyakinan pasien
terhadap integritas dan kehandalan rumah sakit
(Shamdasani dan Balakrishman, 2000). Indikator atau
item yang digunakan adalah
a. Kepercayaan terhadap kemampuan tenaga
medis dan non medis.
b. Kepercayaan terhadap kualitas peralatan
yang dimiliki rumah sakit.
c. Kepercayaan terhadap pelayanan terbaik,
yang diberikan rumah sakit.
d. Kepercayaan terhadap fasilitas rumah sakit.
e. Kepercayaan akan sembuh.
f. Kepercayaan akan kehandalan rumah sakit.

Ukuran indikator-indikator dalam setiap variabelvariabel tersebut diukur dengan skala likert dengan
rentang skor1-5. Instrument yang diuji dalam penelitian
ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji
outlier, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah
analisis jalur (path analysisis).
Hasil dan Pembahasan
Responden dalam penelitian ini adalah pasien Rumah
Sakit “JIH”, yang telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang
telah di bahas pada bab sebelumnya. Keseluruhan
responden dalam penelitian ini sebanyak 125 responden,
dari kuesioner yang disebarkan kepada 125 responden
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dapat diketahui karakteristik responden dari jenis
kelamin, umur, pendidikan, dan profesinya.
Berdasarkan jenis kelamin pasien yang menjalani
rawat inap yang diteliti terdiri dari 57 orang (45.6%)
berjenis kelamin laki-laki dan 68 orang (54,4%) berjenis
kelamin perempuan. Karakteristik pasien berjenis kelamin
perempuan ini harus diperhatikan pihak rumah sakit,
karena konsumen laki-laki dan perempuan berbeda dalam
memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Lamb et al., (2002) yang menyatakan konsumen laki-laki
dan perempuan berbeda dalam memenuhi kebutuhannya.
Karakteristik pasien berdasarkan umur, terlihat
pasien terbanyak yang menjalani rawat inap di Rumah
Sakit “JIH” adalah pasien yang berumur antara 41 sampai
60 tahun yakni sebesar 44 responden (35,2%). Hasil ini
mengindikasikan bahwa kenaikan umur atau usia
mempengaruhi sesorang memakai jasa kesehatan,
khususnya rumah sakit, karena peningkatan usia
cenderung memperlihatkan penurunan kesehatan. Selain
itu, umur seseorang akan mempengaruhi perilaku
pembeliannya. Menurut Lamb et al., (2002), umur
merupakan faktor demografi yang berhubungan dengan
perilaku pembelian konsumen. Hal ini ditegaskan lagi
bahwa bahwa umur dan family life cycle merupakan tahap
yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
perilaku konsumen.
Pada tingkat pendidikan terlihat bahwa responden
dalam penelitian yang berpendidikan dengan frekuensi
terbanyak adalah Sarjana sebesar 53,6% dan disusul oleh
responden dengan pendidikan SMA sebesar 24,8%,
kemudian responden dengan pendidikan Pasca Sarjana
sebesar 17,6%, sedangkan responden dengan frekuensi
terkecil pada pendidikan Sarjana Muda/ Diploma sebesar
4%. Hal ini mengindikasikan tingkat kesadaran dan
kemampuan orang yang berpendidikan lebih tinggi untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
khususnya untuk menjalani rawat inap.
Selanjutnya responden berdasarkan pekerjaan,
frekuensi terbanyak adalah pegawai swasta sebesar 25,6%
dan pelajar/ mahasiswa berada diurutan kedua dengan
20,8%, selanjutanya pegawai negeri dan ibu rumah tangga
dengan 17,6% dan wiraswasta dengan frekuensi 13,6%
disusul oleh responden dengan frekuensi terkecil dengan
pekerjaan TNI/ POLRI sebanyak 4,8%.
Hasil Pengujian Validitas Instrumen
a. Instrumen Pengukur Dukungan Fisik (Physical
Support)
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur
variabel dukungan fisik (physical support) dalam
penelitian ini diadaptasi dari Suroso (2011).
Kuesioner dukungan fisik (physical support) yang diuji
terdiri dari 11 pernyataan, dan hasilnya menjelaskan
bahwa seluruh item pernyataan dukungan fisik
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(physical support) dalam penelitian ini memiliki nilai
korelasi lebih besar dari (>) 0,3 dengan taraf
signifikansi α = 5% (0,05). Dengan demikian, dapat
dikatakan keseluruhan item pernyataan dukungan fisik
(physical support) dalam penelitian ini valid dan dapat
diolah lebih lanjut untuk analisis data.
b.

c.

Instrumen Pengukur Personal Penghubung
(Contact Personel)
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur
variabel personal penghubung (contact personel) dalam
penelitian ini diadaptasi dari Suroso (2011).
Kuesioner personal penghubung (contact personel)
yang diuji terdiri dari 6 pernyataan, dan hasilnya
menjelaskan bahwa seluruh item pernyataan personal
penghubung (contact personel) dalam penelitian ini
memiliki nilai korelasi lebih besar (>) 0,3 dengan taraf
signifikansi α = 5% (0,05). Dengan demikian, dapat
dikatakan keseluruhan item pernyataan personal
penghubung (contact personel) dalam penelitian ini
valid dan dapat diolah lebih lanjut untuk analisis data.
Instrumen Pengukur Citra Rumah Sakit
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur
variabel citra rumah sakit dalam penelitian ini
diadaptasi dari Suroso (2011). Kuesioner citra rumah
sakit yang diuji terdiri dari 6 pernyataan, dan hasilnya
menjelaskan bahwa seluruh item pernyataan citra
rumah sakit dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi
lebih besar (>) 0,3 dengan taraf signifikansi α = 5%
(0,05).
Dengan
demikian,
dapat
dikatakan
keseluruhan item pernyataan citra rumah sakit dalam
penelitian ini valid dan dapat diolah lebih lanjut untuk
analisis data.

d. Instrumen Pengukur Kepercayaan Pasien
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur
variabel kepercayaan pasien dalam penelitian ini
diadaptasi dari Shamdasani (2000). Kuesioner
kepercayaan pasien yang diuji terdiri dari 6
pernyataan, dan hasilnya menjelaskan bahwa seluruh
item pernyataan kepercayaan pasien dalam penelitian
ini memiliki nilai korelasi lebih besar dari (>) 0,3
dengan taraf signifikansi α = 5% (0,05) . Dengan
demikian, dapat dikatakan keseluruhan item
pernyataan kepercayaan pasien dalam penelitian ini
valid dan dapat diolah lebih lanjut untuk analisis data.
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen
Hasil uji reliabilitas dianggap reliabel jika nilai
Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 yang berarti bahwa variabel yang
dipakai dalam penelitian telah teruji reliabilitasnya, Ghozali
(2005). Dari hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa
semua instrumen memiliki nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6, Hal
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ini menjelaskan bahwa hasil uji reliabilitas keseluruhan
instrumen pada penelitian ini adalah reliabel untuk di uji.
Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran
data dalam penelitian apakah berdistribusi normal atau
tidak. Setiap variabel yang akan dianalisis harus
berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian
hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan
pengujian normalitas. Sebaran data dikatakan berdistribusi
normal jika mempunyai nilai dengan tingkat signifikansi
5%, nilai CR berada diantara -2,58 sampai dengan 2,58 (2,58≤ CR ≤ 2,58). Hasil uji normalitas dalam penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memiliki
nilai antara -2,58 sampai 2,58. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini
berdistribusi normal.
Hasil Uji Outlier
Pengujian asumsi outlier dilakukan untuk mengetahui
tingkat kewajaran (ekstrim) data, pengujian ini dilakukan
dengan memperhatikan output tabel pada observations
farthers from the centroid/ mahalanobis distance. Penentuan
outlier data dilakukan dengan membandingkan data pada
observations fathes from the centroid/ mahalanobis distance
dengan tabel critical values of chi square (x2). Penentuan
cut-off outlier ditentukan dengan memperhatikan jumlah
indikator yang digunakan dengan derajat kebebasan
(degree of freedom) 0,001. Syarat nilai mahalanobis distance
pada penelitian ini sebesar 9,488. Berdasarkan hasil uji
outlier, terdapat nilai mahalanobis d-squared yang lebih
besar dari 9,488, maka dapat disimpulkan bahwa data
pada penelitian ini terdapat 9 data yang outlier. Data
outlier harus dibuang karena akan menimbulkan bias
dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya.
Hasil Uji Hipotesis
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada
masing-masing variabel penelitian dan dilakukan uji asumsi
normalitas dan data outlier maka selanjutnya variabel
tersebut dapat dilanjutkan dengan uji kesesuaian model
dan uji hipotesis.
Hasil pengujian dengan progam AMOS memberikan
hasil gambaran secara komprehensif keterkaitan atau
pengaruh variabel bebas sistem penyampaian jasa yang
meliputi dukungan fisik ( physical support) dan personal
penghubung (contact personnel) terhadap citra rumah sakit
dan variabel terikatnya yakni kepercayaan pasien.
Pengujian hipotesis dengan analisis jalur (path analysis)
memiliki beberapa tahapan. Langkah pertama adalah
membangun model atau path diagram sesuai dengan
kerangka konseptual yang dibuat. Model tersebut berisi
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Setelah
path model dibuat, langkah selanjutnya adalah identifikasi
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model. Hasil identifikasi model dalam penelitian ini dapat
digambarkan seperti Gambar 2 berikut ini:

H2

X2Y1

0.375

0.071

5.299

0.000

H3

X1Y2

0.176

0.109

1.622

0.105

H4

X2Y2

0.275

0.081

3.396

0.000

Signifikan
Tidak
Signifikan
Signifikan

H5

Y1Y2

0.227

0.093

2.448

0.014

Signifikan

Hasil uji standardized regression weights pada penelitian
ini dapat dijabarkan pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
Standardized Regression Weights
Estimate
H1:
H2:
H3:
H4
H5:

Gambar 2
Hasil Analisis Model Persamaan Struktural
Selanjutnya dari Gambar 2 tersebut, dilakukan uji
kelayakan model (goodness of fit). uji kelayakan model ini
berfungsi untuk menguji kecocokan antara data dengan
model yang dibuat. Dari hasil uji tersebut diperoleh hasil
kriteria goodness of fit.
Suatu model dikatakan fit apabila nilai syarat minimal
nilai GFI-nya lebih besar dari 0,9 (Ghozali, 2005). Hasil
pengujian model path menunjukkan bahwa nilai goodness
of fit sebesar 0.931, maka dapat disimpulkan bahwa model
sudah baik dan memenuhi kriteria kelayakan model yang
berarti model dapat diterima karena ada kesesuaian
antara model dengan data.
Setelah model diterima, langkah terakhir dalam
pengujian hipotesis dengan analisis jalur ini adalah
pemaparan hasil analisis data, baik itu pengaruh langsung
maupun pengaruh tidak langsung antar variabel di dalam
model. Hasil estimasi dari uji hipotesis dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 1, berikut ini:

Hipote
sis

Variabel

Estimate

S.E

C.R

P

Keterangan

HI

X1Y1

0.208

0.103

2.015

0.044

Signifikan







Dukungan_
Fisik
Personal_P
engubung
Dukungan_
Fisik
Personal_P
engubung
Citra_Rum
ah_Sakit

.172
.452
.140
.319
.219

Dari hasil uji hipotesis dengan analisis jalur tersebut
terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung dari
variabel-variabel yang ada, dan hasil tersebut dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3
Hasil Estimasi Uji Hipotesis Secara langsung dan Tidak
Langsung
Variabel
Citra
Rumah
Sakit
Citra
Rumah
Sakit
Kepercay
a-an
Pasien
Kepercay
a-an
Pasien
Kepercay
a-an
Pasien

Tabel 1
Hasil Estimasi Uji Hipotesis
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Citra_Rumah
_Sakit
Citra_Rumah
_Sakit
Kepercayaan_
Pasien
Kepercayaan_
Pasien
Kepercayaan_
Pasien







Dukunga
n Fisik
Personal
Penghub
ung
Citra
Rumah
Sakit

Pengaruh
Langsung

Pengaruh
Tidak
Langsung

Total
Pengaruh

0.208

0

0.208

0.375

0

0.375

0.227

0

0.227



Dukunga
n Fisik

0.176

(0.208 x
0.227)=
0.047

0.223



Personal
Penghub
ung

0.275

(0.375 x
0.227)=0.0
85

0.360

PEMBAHASAN
Hasil analisis data
menunjukan bahwa model
penelitian berdasarkan kriteria goodnees of fit baik, maka
model penelitian ini cukup baik dalam menjelaskan
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hubungan antara pengaruh dukungan fisik (physical
support) dan personal penghubung (contact personnel)
terhadap citra (image) dan kepercayaan pasien pada
Rumah Sakit "JIH". Namun hasil penelitian ini tidak semua
mendukung hipotesis yang disusun. Ringkasan hipotesis
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

H1:
H2:

H3:

H4:

H5:

Hipotesis
Dukungan Fisik (Physical Support)
Berpengaruh Signifikan Terhadap
Citra Rumah Sakit "JIH"
Personal
Penghubung
(Contact
Personnel) Berpengaruh Signifikan
Terhadap Citra Rumah Sakit "JIH"
Dukungan Fisik (Physical Support)
Berpengaruh Signifikan Terhadap
Kepercayaan Pasien Rumah Sakit
"JIH"
Personal
Penghubung
(Contact
Personnel) Berpengaruh Signifikan
Terhadap
Kepercayaan
Pasien
Rumah Sakit "JIH"
Citra Rumah Sakit Berpengaruh
Signifikan Terhadap Kepercayaan
Pasien Rumah Sakit "JIH"

Keterangan
Terdukung
(Signifikan)
Terdukung
(Signifikan)
Tidak Terdukung
(Tidak Signifikan)
Terdukung
(Signifikan)
Terdukung
(Signifikan)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka masing-masing
koefisien jalur pada penelitian ini dapat di interpretasikan
sebagai berikut:
1) Pengaruh Hubungan Dukungan Fisik (Physical
Support) Terhadap Citra Rumah Sakit "JIH"
Dukungan fisik (Physical Support) berpengaruh
signifikan terhadap citra Rumah Sakit "JIH" dengan
arah hubungan positif. Hasil estimate standardized
sebesar 0,172 dengan nilai probabilitas 0,044 lebih
kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu
<0,05. Dengan demikian hipotesis pertama pada
penelitian ini dapat diterima.
Dukungan fisik (Physical Support) berpengaruh
langsung terhadap citra Rumah Sakit “JIH”. Hal ini
dapat diartikan jika persepsi pasien tentang dukungan
fisik (physical support) meningkat, maka akan
meningkatkan citra Rumah Sakit “JIH”, dan begitu
pula sebaliknya apabila persepsi pasien tentang
dukungan fisik (physical support) menurun, maka akan
menurunkan citra Rumah Sakit “JIH”.
Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan Suroso (2011) yang menyatakan
bahwa dukungan fisik (physical support) berpengaruh
secara langsung terhadap citra Rumah Sakit Umum
Tuban. Selain itu hal ini dikuatka dengan penelitian
yang dilakukan Faezal (2011), yang melakukan
penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Lombok
Barat. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa unsur
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penyajian jasa yang terdiri dari variabel dukungan fisik
(physical support) berpengaruh signifikan terhadap
variabel citra Rumah Sakit Umum Patut Patju
Kabupaten Lombok Barat.
2) Pengaruh Hubungan Personal Penghubung
(Contact Personnel) Terhadap Citra Rumah
Sakit "JIH"
Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa personal penghubung (contact
personnel) berpengaruh signifikan terhadap citra
Rumah Sakit "JIH", dijelaskan pada Tabel 2 dengan
nilai estimate standardized sebesar 0,452 dan nilai
probabilitas 0,000 yang jauh lebih kecil dari taraf
signifikansi yang disyaratkan (<0,05). Dengan
demikian personal penghubung (contact personnel)
berpengaruh langsung terhadap citra Rumah Sakit
"JIH" (hipotesis kedua diterima).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan Nguyen dan Leblanc (2002) dalam Lita
(2005) tentang Contact Personnel, Physical Environment
and the Perceived Corporate Image of Intangible Service
by New Client, dimana unit analisisnya adalah klien
baru pada perusahaan asuransi dan pengunjung hotel
dan metode analisis yang digunakan adalah Multiple
Analysis Regressions, yang menyatakan bahwa ada
pengaruh antara personal penghubung (contact
personnel) terhadap citra perusahaan.
Hal ini juga didukung dengan penelitian yang
dilakukan Mauludin (2001) pada rumah sakit, tentang
analisis kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap
citra rumah sakit dengan mengambil unit analisis
pasien rawat inap pada rumah sakit, menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara
signifikan terhadap citra rumah sakit dan variabel
bukti langsung merupakan variabel yang paling besar
kontribusinya terhadap citra rumah sakit.
Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan
bahwa apabila personal penghubung (contact
personnel) yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit
“JIH” semakin baik, maka akan meningkatkan citra
dari Rumah Sakit “JIH” tersebut, dan apabila personal
penghubungnya tidak baik, maka akan menurunkan
citra Rumah Sakit “JIH” itu sendiri.
3) Pengaruh Hubungan Dukungan Fisik (Physical
Support) Terhadap Kepercayaan Pasien
Berdasarkan Tabel 2 dilihat bahwa nilai estimate
standardized dukungan fisik (physical support) terhadap
kepercayaan pasien Rumah Sakit “JIH” adalah sebesar
0,140 dengan nilai probabilitas 0.105, hal ini tidak
sesuai dengan syarat nilai probabilitas yakni <0,05.
Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis ketiga
dalam penelitian ini ditolak atau dengan kata lain
dukungan fisik tidak berpengaruh secara signifikan
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terhadap kepercayaan pasien Rumah Sakit “JIH”.
Namun demikian melalui citra Rumah Sakit “JIH”,
ukungan fisik (physical support) berpengaruh secara
tidak langsung dengan arah positif dengan nilai (0,208
x 0,227) = 0,047, atau dengan kata lain citra rumah
sakit memediasi hubungan antara dukungan fisik
(physical support) dengan kepercayaan pasien.
Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nawarini dan
Kumorohadi (2011). Dalam penelitian tersebut untuk
menguji hipotesis yang ada dianalisis dengan
membandingkan hasil ukur t-hitung dengan t-tabelnya,
hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar
dari pada nilai t- tabel, maka dikatakan dukungan fisik
(physical support) berpengaruh positif terhadap
kepercayaan pelanggan pada Rumah Sakit di wilayah
Kabupaten Banyumas.
Temuan ini mengindikasi bahwa fasilitas gedung,
ketersediaan peralatan medis dan non medis,
kenyamanan rumah sakit, kebersihan rumah sakit,
lokasi, menu makanan yang disediakan, kemanan
rumah sakit, ketersediaan fasilitas pendukung,
ekterior dan interior rumah sakit, belum mampu
mempengaruhi terciptanya kepercayaan pasien pada
Rumah Sakit “JIH”.
4) Pengaruh Hubungan Personal Penghubung
(Contact Personnel) Terhadap Kepercayaan
Pasien Rumah Sakit "JIH"
Hasil
pengujian
hipotesis
keempat
ini
ditunjukkan pada Tabel 2 dengan nilai estimate
standardized sebesar 0,319 dan nilai probabilitas
0,000. Hal ini menjelaskan bahwa nilai probabilitas
0,000 kurang dari nilai probabilitas yang disyaratkan
yaitu <0,05, sehingga ada pengaruh langsung secara
signifikan antara personal penghubung (contact
personnel) terhadap kepercayaan pasien Rumah Sakit
“JIH”. Dengan kata lain hipotesis keempat dalam
penelitian ini dapat diterima.
Hasil hipotesis keempat ini juga sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan Nawari dan
Kumorohadi (2011) yang menyatakan bahwa contact
personnel berpengaruh pada kepercayaan pelanggan
Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Banyumas, dan
dikuatkan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan
Lita (2005) yang menemukan bahwa personal
penghubung (contact personnel) berpengaruh pada
kepercayaan pengguna Rumah Sakit di Wilayah
Sumatra Barat.
Dengan adanya hasil hipotesis keempat pada
penelitian ini dan juga dikuatkan dengan hasil
penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil interaksi pasien dengan personal
penghubung (contact personnel) Rumah Sakit “JIH”
akan menghasilkan suatu persepsi dalam diri pasien,
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sehingga akan berdampak pada tingkat kepercayaan
pasien terhadap Rumah Sakit “JIH”. Jika persepsi
pasien akan personal penghubung (contact personnel)
semakin baik maka akan meningkatkan kepercayaan
pada Rumah Sakit “JIH”, dan begitupun sebaliknya
jika persepsi pasien akan personal penghubung
(contact personnel) semakin buruk maka akan
menurunkan kepercayaan pasien pada Rumah Sakit
“JIH”.
5) Pengaruh Hubungan Citra Rumah Sakit
Terhadap Kepercayaan Pasien Rumah Sakit
"JIH"
Pada pengujian hipotesis kelima dalam penelitian
ini didapat hasil yaitu nilai estimate standardizedsebesar
0,219 dengan nilai probabilitas 0,014 (dapat dilihat
pada Tabel 1 dan Tabel 2). Nilai probabilitas pada
hipotesis kelima ini kurang dari nilai probabilitas yang
disyaratkan (0,014 < 0,05), sehingga dapat dikatakan
bahwa citra rumah sakit berpengaruh langsung secara
signifikan terhadap kepercayaan pasien Rumah Sakit
“JIH”, atau dengan kata lain hipotesis kelima dalam
penelitian ini dapat diterima.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
Suroso (2011) menunjukkan bahwa citra rumah sakit
berpengaruh secara langsung pada kepercayaan
pasien Rumah Sakit Umum Tuban. Penelitian serupa
oleh Faezal (2011) menemukan bahwa variabel citra
rumah sakit mempunyai pengaruh positif terhadap
kepercayaan pelanggan Rumah Sakit Umum Patut
Patju Kabupaten Lombok Barat. Hal ini
mengindikasikan bahwa jika citra rumah sakit dibenak
pasien meningkat positif, maka akan meningkatkan
kepercayaan pasien pada Rumah Sakit “JIH”, dan
sebaliknya jika citra rumah sakit dibenak pikiran
pasien
menurun,
maka
akan
menurunkan
kepercayaan pasien pada Rumah Sakit “JIH”.
6) Pengaruh Hubungan Antar Variabel
Di dalam analisis jalur (path) yang banyak
melibatkan bayak variabel dan jalur antar variabel
terdapat pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung
dan pengarug total. Analisis pengaruh antar variabel
dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
kekuatan atau pengaruh antar variabel yang diteliti.
Pada tabel 1 telah disajikan besarnya nilai pengaruh
langsung maupun yang pengaruh tidak langsung antar
variabel yang diteliti. Berdasarkan tabel tersebut
dapat diketahui bahwa pengaruh langsung dukungan
fisik (physical support) (X1) terhadap citra rumah sakit
(Y1) sebesar 0,208 dengan arah positif; personal
penghubung (contact personnel) (X2) tehadap citra
rumah sakit (Y1) sebesar 0,375 dengan arah positif;
dukungan fisik (physical support)(X1) terhadap
kepercayaan pasien (Y2) sebesar 0,176 dengan arah
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positif; personal penghubung (contact personnel) (X2)
terhadap kepercayaan pasien (Y2) sebesar 0,275
dengan arah positif; dan citra rumah sakit (Y1)
terhadap kepercayaan pasien (Y2) sebesar 0,227
dengan arah positif.
Dengan hasil pengujian tersebut dapat
disimpulkan bahwa personal penghubung memiliki
efek langsung terbesar terhadap citra rumah sakit
sebesar 0,375. Hal ini berarti variabel personal
penghubung memberikan kontribusi yang besar dalam
mempengaruhi terciptanya kepercayaan pasien
Rumah Sakit “JIH”.
Nilai pengaruh tidak langsung antar variabel yang
disajikan pada Tabel 3 , dapat dijelaskan bahwa
personal penghubung memiliki efek tidak langsung
terbesar terhadap kepercayaan pasien Rumah Sakit
“JIH” sebesar 0,085. Sedangkan untuk hasil pengujian
pengaruh total antar variabel terhadap empat variabel
yaitu dukungan fisik, personal penghubung, citra, dan
kepercayaan pasien, menunjukkan bahwa variabel
personal penghubung memiliki pengaruh total
terbesar terhadap citra yaitu sebesar 0,375.
Kesimpulan
Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat
yang dijabarkan dari hasil penelitian dan menjawab tujuan
penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dari hasil pengujian hipotesis yang pertama
disimpulkan bahwa dukungan fisik (physical support)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra
rumah sakit “JIH”. Temuan ini mengandung makna
bahwa apabila tingkat dukungan fisik yang dimiliki
rumah sakit JIH meningkat, maka citra Rumah Sakit
“JIH” akan meningkat. Dengan kata lain, bahwa
dukungan fisik (physical support) yang dimiliki Rumah
Sakit “JIH” telah mampu menimbulkan citra positif di
benak pasiennya.
2) Hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa personal penghubung (contact
personnel) berpengaruh langsung secara positif dan
signifikan terhadap citra rumah sakit “JIH”. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan personal
penghubung yang dilakukan oleh dokter, perawat,
dan tenaga non medis di rumah sakit akan
meningkatkan citra rumah sakit di benak pasien.
Dengan kata lain bahwa indikator personal
penghubung (contact personnel) yang di lakukan oleh
dokter, perawat, dan tenaga non medis di Rumah
Sakit “JIH” telah mampu membangun citra yang baik
dibenak pasiennya.
3) Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa dukungan fisik (physical support)
tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap
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kepercayaan pasien Rumah Sakit “JIH”. Hal ini
mengindikasikan bahwa indikator dukungan fisik yakni
fasilitas gedung yang tersedia, ketersediaan peralatan
medis dan non medis, kenyamanan rumah sakit,
kebersihan rumah sakit, letak lokasi rumah , menu
makanan yang disediakan, kemanan rumah sakit,
ketersediaan fasilitas pendukung, ekterior dan
interior rumah sakit dalam penelitian ini tidak mampu
mempengaruhi terciptanya kepercayaan pasien pada
Rumah Sakit “JIH” secara langsung, namun demikian
secara tidak langsung dukungan fisik (physical support)
berpengaruh terhadap kepercayaan dimediasi oleh
variabel citra Rumah Sakit ”JIH”. Temuan ini akan
membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut.
4) Hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa personal penghubung (contact
personnel) berpengaruh langsung dan tidak langsung
secara signifikan terhadap kepercayaan pasien. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan personal
penghubung yang dilakukan oleh karyawan Rumah
Sakit “JIH” akan menyebabkan meningkatnya
kepercayaan pasien pada Rumah Sakit “JIH”, dengan
kata lain personal penghubung yang dilakukan oleh
karyawan Rumah Sakit “JIH” telah mampu
menimbulkan kepercayaan pada pasiennya.
5) Hasil hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa citra rumah sakit berpengaruh
langsung secara sginiifikan terhadap kepercayaan
pasien Rumah Sakit “JIH”. Hal ini mengindikasikan
bahwa persepsi pasien tentang citra Rumah Sakit
“JIH” tinggi sehinggga mampu menimbulkan
kepercayaan pada benak pasiennya.
Keterbatasan Penelitian
Peneliti sangat menyadari adanya keterbatasan dalam
penelitian ini diantaranya adalah:
1) Penelitian ini hanya mengukur variabel-variabel sistem
penyampaian jasa yaitu dukungan fisik (physical
support) dan personal penghubung (contact personnel),
citra rumah sakit dan kepercayaaan pasien, sehingga
membuka peluang untuk dilakukan penelitian sejenis
dengan tambahan variabel lainnya.
2) Penelitian ini hanya menggunakan 125 sampel yang
dianalisis tanpa membedakan kualifikasi kelas-kelas
pelayanan rawat inap yang ada di Rumah Sakit “JIH”,
sehingga mendapatkan jawaban yang sangat beragam
yang bisa mengakibatkan hasil yang bias.
Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian serta
keterbatasan yang ada, maka dapat diajukan saran-saran
penelitian sebagai berikut:
1) Perbaikan dukungan fisik dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan kebersihan tempat pelayanan, lorong,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

dan ruang perawatan serta menu makanan yang lebih
variatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
Perbaikan personal penghubung dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan kemampuan, ketanggapan,
kecepatan dalam memberikan pelayanan,serta
membudayakan sikap santun dan ramah dalam
melayani semua pasiennya.
Peningkatan citra rumah sakit dapat dilakukan dengan
cara melakukan perbaikan kualitas terhadap dukungan
fisik dan personal penghubungnya.
Pihak Rumah Sakit “JIH” diharapkan mampu
meminimalisir gap atau kesenjangan pelayanan pada
pasien-pasien rawat inap kelas atas ( VIP, VVIP,
PRESIDENT SUITE) dengan pasien rawat inap kelas
menengah kebawah (ALAMANDA, KELAS 1, 2, 3),
sehingga tidak menimbulkan persepsi yang sangat
berbeda atas pelayanan yang diberikan kepada pasien
Rumah Sakit “JIH”.
Untuk mempertahankan kepercayaan pasien yang
menjadi tujuan relationship marketing, manajemen
rumah sakit harus mampu memberikan kepuasan
dengan meningkatkan kualitas pelayanannya.
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian bagi
kepentingan
penelitian
selanjutnya
tentang
kepercayaan pasien, mengingat kepercayaan pasien
merupakan satu tujuan dasar dari perencanaan
stratejik yang berorientasi pada pasar dan menjadi
satu keunggulan daya saing yang dapat dipertahankan
dan direalisasikan melalui upaya pemasaran yang
tepat.
Hasil penelitian ini mungkin akan mendorong dan
memicu dilakukannya penelitian-penelitian sejenis,
maka terbuka peluang bagi peneliti-peneliti lain untuk
menambahkan variabel lain seperti sistem operasi
jasa, pengalaman pasien dan loyalitas pasien,
mengembangkan model lain dalam setting berbeda
dengan
memperluas
jumlah
sampel,
mengkualifikasikan sampel yang dianalisis sesuai kelaskelas pelayanan yang ada, dan memilih lokasi
penelitian yang berbeda, sehingga lebih dapat
dilakukan generalisasi yang lebih luas.
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