
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Huber, et 

al. (2011) mengatakan bahwa kesehatan manusia adalah keadaan dimana tingkatan 

seseorang dapat menggunakan fungsi fisik maupun metabolisme tubuh tanpa ada 

gangguan. Keadaan sehat pada manusia ini juga dikatakan kondisi dimana kemampuan 

manusia dapat beradaptasi dengan diri sendiri maupun komunitas atau lingkungan. 

Keadaan ini pula sangat dipengaruhi oleh 3 aspek utama yaitu sehat fisik, sehat mental, 

dan sehat sosial atau lingkungan.  

Kesehatan ini juga akan selalu erat hubungannya dengan organisasi pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh setiap komponen di suatu rumah sakit tersebut. Dalam 

Cambridge University Dicitionary (2014) mengatakan bahwa kemampuan suatu 

organisasi dapat dinilai dalam menggunakan sumber daya yang ada, kemampuan 

material maupun non material dengan cara yang efektif agar dapat mencapai tujuan 

organisasi tersebut. 

WHO (2017) mengatakan sebuah rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang memiliki staf medis dan profesional lainnya. Memiliki fasilitas rawat inap, 

memberikan pelayanan 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu, serta 

menawarkan pelayanan untuk kondisi akut maupun kronis, kegiatan pencegahan 

maupun penyembuhan, hingga melayani diagnostic untuk diagnosa penyakit tertentu. 

Sedangkan dari sistem operasional organisasi kesehatan adalah termasuk semua yang 

di dalamnya harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan (United 

Nations Statistic Division, 2017). Berdasarkan pernyataan tersebut rumah sakit dapat 



Diagram 1.1 Malaysia Medical Tourism Visitor 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Malaysia Medical Tourism  

 

termasuk salah satu bentuk organisasi kesehatan yang sangat penting terhadap 

kebutuhan kesehatan suatu Negara. 

 

 

 

 

 

  

Medical Tourism telah menjadi salah satu trend baru di bidang kesehatan dan telah 

menjadi salah satu pemasukan penting bagi suatu Negara khususnya bagi negara di 

Asia. Di pasar Asia Tenggara medical tourism menjadi daya tarik bagi Negara tetangga 

untuk mendatangkan pasar yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 2015, Singapura 

menghasilkan kurang lebih USD 632,2 juta atau Rp 8,5 triliun melalui medical tourism 

sedangkan Malaysia menghasilkan USD 193 juta atau Rp 2,5 triliun per tahun pada 

program ini. Masyarakat Indonesia menjadi konsumen sebanyak 50% dari hasil yang 

didapatkan. (www.health.detik.com 2016). 

 

 

 

 

 

http://www.mhtc.org.my/
http://www.mhtc.org.my/


Dikutip dari International Medical tourism Journal menyatakan tahun 2017 Malaysia 

melakukan upaya untuk meraih RM 1.3 Billion dalam medical tourism. Hasil tersebut 

sesuai dengan hasil yang diaraih pada tahun 2016 sejumlah 921 ribu pengunjung untuk 

Medical Tourism. Dalam pencapaian tahun 2015 pihak Malaysia Healthcare Travel 

Council menyatakan 50% dari pengunjung tersebut berasal dari Indonesia  

Pada tahun 2011, data yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan menyatakan 

Indonesia mengalami potensi kerugian sebanyak Rp 110 Trilliun pada program Medical 

Tourism (www.aktual.com, 2011). Dengan potensi kerugian yang sangat besar dan 

dapat menjadi faktor tambahan pemasukan negara pemerintah melakukan program 

promosi terhadap Medical Tourism dengan mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 76 Tahun 2015 untuk ikut andil dalam meramaikan potensi Medical Tourism 

serta mengamankan potensi kerugian Negara tersebut. Akan tetapi, walaupun sudah 

diterapkan peraturan tersebut masih banyak rumah sakit yang dianggap belum mampu 

dalam mengakomodasi kebutuhan pasar dalam negeri untuk medical tourism jika 

dianalisa dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. 

Keberadaan fasilitas kesehatan salah satunya rumah sakit juga sangat 

berpengaruh pada kondisi kesehatan warga suatu Negara. Pada ketentuan WHO 

(2014) Di setiap negara harus memiliki fasilitas tempat tidur di tiap rumah sakit atau 

pelayanan kesehatan lainnya dengan perbandingan 1/1000 penduduk. Parameter ini 

yang dapat digunakan untuk menguukur angka kecukupan fasilitas kesehatan di tiap 

negara.  

Dilansir dari www.sehatcenter.com  “3 dari 5 pasien meninggal karena fasilitas di 

rumah sakit ianggap kurang memadai” yang menyatakan mayoritas masyarakat 

Indonesia lebih memilih berkunjung ke rumah sakit tipe A dan B untuk mendapatkan 

pertolongan kesehatan yang akhirnya menyebakan penumpukan pasien di rumah sakit 

tersebut meskipun pemerintah sudah menetapkan dan memberikan ijin operasional 

http://www.aktual.com/
http://www.sehatcenter.com/


Diagram 1.2 Perkembangan Jumlah Rumah Sakit 

kepada rumah sakit tipe C dan D. Namun, faisilitas di rumah sakit tersebut dirasakan 

masih kurang memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan 

www.tempo.com “Ahok: Rumah Sakit Di Jakarta Kurang Memadai” dengan adanya 

kasus bayi kembar yang akan dilahirkan oleh salah satu pasangan tidak mendapat 

pertolongan di rumah sakit tipe D dan C. Namun, ketika mencari pertolongan ke rumah 

sakit dengan tipe lebih tinggi hampir seluruh rumah sakit menyatakan tidak dapat 

menerima pasien tersebut dengan alasan penuh. Hal ini membenarkan masih banyak 

rumah sakit yang dinilai tidak maksimal dalam melakukan pelayanan dari sisi fasilitas 

fungsional yang ditawarkan kepada konsumen. 

Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan jika kebutuhan rumah sakit di 

Indonesia secara fungsi masih belum dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dalam 

negeri terlebih jika ditinjau dari sisi estetika rumah sakit yang menjadi salah satu 

parameter yang digunakan pada medical tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015, Hingga tahun 2015 

Indonesia telah memiliki 2.488 rumah sakit dengan di klasifikan atas kepemilikan 

menjadi 2 tipe rumah sakit yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah 

http://www.tempo.com/


Diagram 1.3 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 

sakit pemerintah berjumlah 1.593 rumah sakit dengan pembagian 1.341 termasuk 

rumah sakit umum dan 252 termasuk rumah sakit khusus. Sedangkan kepemilikan 

swasta berjumlah 608 rumah sakit umum dan 287 rumah sakit khusus. 

Sedangkan bila melihat rasio yang telah ditentukan oleh WHO dengan 

menggunakan perbandingan tempat tidur di rumah sakit didapatkan hasil sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan, menurut rasio per tempat tidur pada 1000 

penduduk Indonesia telah mencukupi dengan hasil 1,21/1000 penduduk. Namun, bila 

dibandingkan dengan Negara lain rasio ini sangat berada di bawah Negara berkembang 

maupun banyak negara maju lainnya. Menurut data dari Worldbank (2012), Jepang 

memiliki rasio 9.0/1000 penduduk, Malaysia 3,7/1000 penduduk, dan Brazil 3,2/1000 

penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut pihak pemerintah maupun 

swasta berpeluang dalam ikut serta di dalam bisnis rumah sakit yang menyebabkan 

kompetisi dalam menguasai pasar dalam negeri. 



Kompetisi antar rumah sakit dan tuntutan memenuhi pasar kelas atas pada rumah 

sakit swasta yang pjuga bersaing dengan rumah sakit luar negeri untuk medical tourism 

akan menimbulkan modifikasi hubungan antara sistem untuk pengembalian dana rumah 

sakit dan biaya untuk kualitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh bila di suatu 

daerah persaingan antar rumah sakit cukup tinggi maka akan menimbulkan kompetisi 

antar dokter di setiap rumah sakit tersebut. Yang akhirnya kebanyakan rumah sakit akan 

melakukan perbaikan infrastruktur untuk memikat para pelanggan. Istilah ini disebut 

“Infrastructure Overinvest” ( David Meltzer and Chad Whelan, 2005). Berdasarkan teori 

ini dapat disimpulkan bahwa infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kualitas 

rumah sakit maupun meningkatkan nilai suatu rumah sakit dalam persaingan di dalam 

bisnis. 

Carlos Oliviera Cruz dan Rui Cunha Marquez (2013) dalam buku yang ditulis 

berjudul “infrastructure Public-Private Partnership” mengatakan, Rumah sakit akan 

selalu menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan. Dalam melihat pelayanan 

rumah sakit dapat dibedakan menjadi 2 aspek penting yaitu dari segi infrastruktur dan 

segi pelayanan. Dari pernyataan ini menegaskan bahwa selain komponen pelayanan 

perlu diperhatikan komponen infrastruktur juga berpengaruh dalam melengkapi 

pelayanan yang diberikan rumah sakit agar dapat tercapai tujuan rumah sakit dan 

kepuasan pelanggan. Salah satu masalah terbesar dalam model pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan pada model kontrak adalah kebutuhan yang sangat tidak 

pasti sehingga menimbulkan istilah “less incomplete” yang akan mengarahkan kontrak 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan kepada overspesification (Carlos 

Oliviera Cruz dan Rui Cunha Marquez, 2013). Hal ini lah yang harus di waspadai untuk 

pembangunan suatu rumah sakit sehingga dana yang disediakan dapat diserap secara 

maksimal. 

Guna memanfaatkan dana yang ada secara maksimal dalam pembangunan 

infrastruktur suatu rumah sakit dapat memacu kepada penelitian yang sudah dilakukan 



sebelumnya. Penelitian tentang pengaruh lingkungan bangunan terhadap efisiensi 

pekerjaan sudah dilakukan sebelumnya, salah satunya adalah penemuan teori 

Healthscape. Teori tersebut merupakan pengembangan teori Serviescape yang 

menyatakan segala faktor lingkungan fisik yang berpengaruh pada karyawan dan 

pelanggan suatu tempat pekerjaan (Mary Jo Bitner, 1992). Healthscape adalah peran 

dari fasilitas dan lingkungan fisik dari suatu rumah sakit untuk memenuhi sikap suatu 

brand tersebut pada kebutuhan konsumen, kepuasan konsumen, penilaian kualitas 

rumah sakit, maupun lingkungan itu rumah sakit (Hutton and Richardson, 1995). Dari 

teori tersebut disimpulkan bahwa Healthscape akan memberikan pengaruh pada 

efisiensi lingkungan kerja di rumah sakit.  

Dikutip dari www.health.liputan6.com mengatakan tahun 2013 ada sekitar 60 kasus 

dalam etik kedokteran. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Med. Ali Baziad SpOG (K) 

sebagai ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ada peningkatan yang 

akan berdampak kepada resahnya masyarakat dalam tindakan dokter di Indonesia, 

ditinjau dari jumlah kasus yang terus meningkat dari Tahun 2012 yang hanya berjumlah 

25 kasus pelanggaran kode etik. Permasalahan ini dibenarkan oleh Tulus Pribadi 

sebagai Ketua Yayasan Lembagai Konsumen Indonesia yang menyatakan 90% 

masalah kedokteran adalah karena tidak adanya hubungan yang baik antara dokter 

dengan pasien dari segi komunikasi efektif (www.sehatnesia.com). 

Dokter dalam pelayanan kesehatan termasuk sumber daya manusia yang paling 

penting. Profesionalitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap efisiensi dan 

efektifitas jasa pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat dinilai dengan menggunakan 

teori OCB atau yang disebut juga Organizational Citizenship Behaviour dapat berupa 

berbagai macam bentuk yang pada intinya adalah pemikiran dari tiap pekerja di dalam 

organisasi untuk melakukan “goes above and beyond” dari tuntutan minimal suatu 

pekerjaan. Pada intinya semua jenis OCB akan mendorong seluruh pekerja dalam suatu 

organisasi dan akan mempengaruhi performa pekerjaan satu sama lain dalam hal yang 

http://www.health.liputan6.com/
http://www.sehatnesia.com/


Gambar 1.2 Growth Of Private Hospital In Indonesia  

Sumber: Korean International Trade Centre (2013)  

positif, yang akan memberikan dampak kepada menurunnya biaya pengeluaran suatu 

organisasi dan meningkatkan keuntungan dari organisasi tersebut (Deww Zhang, 2011). 

Dari pernyataan diatas dapat dikaitkan dengan komponen yang berada di suatu 

organisasi kesehatan yaitu rumah sakit, sehingga apabila teori OCB tersebut ada pada 

tiap pekerja rumah sakit akan memberikan dampak yang positif dan akan membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan kepuasan pelanggan rumah sakit. 

Jika ditinjau dari skill tenaga medis khususnya dokter dengan teknologi yang ada 

Indonesia tidak tertinggal sebagaimana apa yang ada di Negara tetangga. Namun, 

jumlah yang terbatas dari dokter tersebut berakibat kepada menumpuknya kebutuhan 

permintaan sehingga menghasilkan waktu penaganan yang lama dan penanganan 

yang dinilai tidak efisien. Sehingga, mereka yang memiliki pilihan pengobatan ke luar 

negeri dapat mencari pengobatan di Negara tetangga dengan pelayanan dan mutu 

kualitas yang lebih baik (Korea International Trade Association, 2013). 

Di Indonesia diterapkan syarat pendirian rumah sakit, Permenkes Nomor 56 Tahun 

2014 Pasal 47 mengatakan rumah sakit minimal harus memiliki tenaga medis, tenaga 

farmasi, tenaga keperawatan, tenaga penunjang klinik maupun non-klinik, dan tenaga 

pelayanan rawat inap. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk tercapainya kondisi efektif 

pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, setiap komponen sumber daya termasuk 

didalamnya tenaga dokter, perawat, bidan, dan komponen organisasi lainnya harus 

menciptakan situasi yang baik agar tercipta pelayanan yang memuaskan bagi 

pelanggan sesuai dengan tujuan rumah sakit. 

 

 

  

 



  

Dari grafik tersebut didapatkan pertumbuhan yang cukup baik pada pembangunan 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia. Namun dari sekian banyak jumlah tersebut hanya 7 

rumah sakit di Indonesia yang dinyatakan terakreditasi internasional melalui JCI (Joint 

Comission International) diantaranya Eka Hospital, Premiere Bintaro Hospital, Premiere 

Jatinegara Hospital, Premiere Surabaya Hospital, Pondok Indah Hospital, Santosa 

Hospital, and Siloam Lippo Village Hospital (Korea International Trade Association, 

2013). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan masih banyak rumah sakit swasta maupun 

pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan internasional dalam hal infrastruktu 

maupun sumber daya manusia dalam pelayanan. 

Dari pengertian tersebut menjelaskan Healthsacpe dan OCB akan berpengaruh 

kepada suatu sistem bisnis rumah sakit. Sehingga konsep Healthscape dan OCB ini 

sangat perlu di terapkan pada sistem rumah sakit mengingat akan peran infrastruktur 

dan pelayanan dari sumber daya manusia di rumah sakit akan memberikan dampak 

pada kepuasan pelanggan rumah sakit. 

Kepuasan pelanggan adalah hasil dari tiap karakter di suatu pelayanan, 

pendekatan kepada konsumen, dan seluruh aspek yang ditawarkan setiap fasilitas 

kesehatan untuk mencapai hasil yang sempurna. Pada perubahan zaman ini para 

praktisi di bidang kesehatan harus merubah cara mereka dalam perlakuan mereka 

terhadap pelanggan (Paul A. Sommer, 2013). Kepuasan pelanggan sendiri dapat diukur 

dari beberapa aspek yang menghasilkan “Total Product” dari sebuah organisasi yang 

berhubungan langsung kepada permintaan konsumen (Nigel Hill et al, 2003). Dari 

pernyataan tersebut dijelaskan bahwa suatu organisasi yang memberikan kepuasan 

terhadap konsumen harus memperhatikan seluruh aspek yang ditawarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, rumah sakit sebagai organisasi pelayanan 



kesehatan juga dituntut untuk memperhatikan pelayanan yang ditawarkan diantaranya 

infrastruktur dan kualitas pelayan kesehatan. 

Loyalitas konsumen adalah unsur yang wajib dipertahankan. Ini adalah aspek yang 

sangat krusial di dalam tiap ketentuan dan tiap aspek pada sistem suatu bisnis. Loyalitas 

dibentuk dari setiap bentuk penawaran terhadap konsumen pada setiap sistem bisnis 

yang akan menghasilkan nilai kepada konsumen tetap suatu bisnis (Frederick F. 

Reichheld, 2001). Penting bagi suatu bisnis untuk mengetahui aspek loyalitas 

pelanggan. Loyalitas pelanggan dipercaya sangat dipengaruhi oleh 4 aspek yang 

diterapkan secara bersamaan untuk tujuan kepuasan pelanggan yaitu: 1. Program 

Loyalitas 2. Komunitas Konsumen 3. Keterikatan Status Sosial 4. Keuntungan Finansial. 

(Daniel Jacobsen et al., 2004). 

Pentingnya untuk dilakukan penelitian ini adalah sebagai landasan dasar fasilitas 

pelayanan kesehatan khususunya rumah sakit dengan menyesuaikan teori dan 

penelitian terdaulu, aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan keinginan pasar 

kebutuhan kesehatan agar menciptakan efisiensi dan efektifitas atas dasar keuntungan 

bisnis dan asas pelayanan kesehatan di Indonesia.  

Atas dasar itulah peneliti mengambil judul  “Analisa Hubungan Pengaruh 

Healthscape dan Organizational Citizenship Behavior Pada Kepuasan dan 

Loyalitas (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Swasta Di Surabaya)” 

sebagai penulisan karya ilmiah tesis untuk memperoleh gelar Magister Manajemen. 

 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

: 

1. Apakah Healthscape berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

rumah sakit di Surabaya ? 

2. Apakah Healthscape berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

rumah sakit di Surabaya ? 

3. Apakah OCB (Organizational Citizenship Behavior) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan rumah sakit di Surabaya ? 

4. Apakah OCB (Organizational Citizenship Behavior) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan rumah sakit di Surabaya ? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan rumah sakit di Surabaya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berjudul “Analisa Hubungan Pengaruh Healthscape dan 

Organizational Citizenship Behavior Pada Kepuasan dan Loyalitas (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Swasta Di Surabaya)” ini adalah : 

1 Menganalisa dan menguji pengaruh Healthscape terhadap kepuasan pelanggan 

rumah sakit di Surabaya  

2 Menganalisa dan menguji pengaruh Healthscape terhadap loyalitas pelanggan 

rumah sakit di Surabaya  

3 Menganalisa dan menguji pengaruh OCB (Organizational Citizenship Behavior) 

terhadap kepuasan pelanggan rumah sakit di Surabaya  

4 Menganalisa dan menguji pengaruh OCB (Organizational Citizenship Behavior) 

terhadap loyalitas pelanggan rumah sakit di Surabaya  

5 Menganalisa dan menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan rumah sakit di Surabaya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadi landasan teori untuk penelitian selanjutnya 

2. Menjadi referensi teori Healthscape dan OCB (Organizational Citizenship 

Behavior) bagi bisnis rumah sakit  

3. Mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh kepada suatu pembangunan 

sistem pelayanan kesehatan khususnya di bidang rumah sakit 

4. Mengetahui pemanfaatan teori  Healthscape dan OCB (Organizational 

Citizenship Behavior) untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Mengetahui teori healthscape dan OCB (Organizational Citizenship Behavior) 

pada penerapan marketing pada rumah sakit.  

2. Mengetahui efisiensi pembangunan infrastruktur dengan teori healthscape 

pada konsep bisnis di rumah sakit. 

3. Mengetahui efisiensi sumber daya manusia dengan teori OCB (Organizational 

Citizenship Behavior) pada konsep bisnis di rumah sakit. 

4. Mengatur strategi penempatan posisi bisnis rumah sakit dan menentukan 

pasar dari bisnis tersebut. 

 


