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ABSTRAK 
 
 
Ratnawati. Christina. 2010. Pengaruh Relationship Marketing dan Kualitas 
Pelayanan Rawat Inap terhadap Loyalitas Pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo 
Parakan. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.  
Pembimbing I. Drs. Wahyono, M.M. II. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.   
Kata Kunci: Relationship Marketing, Kualitas Pelayanan, Loyalitas Pasien 
 

Loyalitas Pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah 
Relationship Marketing dan kualitas pelayanan. Keduanya mempunyai peranan 
penting dalam meningkatkan loyalitas pasien. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah adakah pengaruh Relationship Marketing dan kualitas pelayanan terhadap 
loyalitas Pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan baik secara simultan 
maupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh Relationship Marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien 
baik secara simultan maupun parsial. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pasien rawat inap 
Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan yang berjumlah 110 orang. Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari: variabel bebas yaitu Relationship Marketing (X1) dan 
kualitas pelayanan (X2) serta variabel terikat yaitu loyalitas pasien (Y). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket dan dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  

 Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y  = 4,454 + 0,251 X1 + 0,189 
X2 untuk variabel Relationship Marketing (X1) diperoleh nilai t hitung 3.452 dengan 
nilai signifikan 0,001 < 0,03 maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga H1 yang 
menyatakan Relationship Marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien 
diterima. Variabel kualitas pelayanan (X2)  diperoleh t hitung  3.363 dengan nilai 
signifikan 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga H2 sehingga 
yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien 
diterima. Secara simultan menunjukkan Fhitung = 33.614 dengan nilai signifikan 
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga H3 yang menyatakan ada 
pengaruh positif Relationship Marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 
pasien diterima. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh positif dan signifikan baik 
secara parsial maupun simultan variabel Relationship Marketing dan kualitas 
pelayanan rawat inap terhadap loyalitas Pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo 
Parakan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pihak Rumah 
Sakit Ngesti Waluyo hendaknya senantiasa memperhatikan dan meningkatkan 
strategi Relationship Marketing dan kualitas pelayanan agar loyalitas pasien 
Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan dapat meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian global dewasa ini 

mendorong persaingan yang cukup kompetitif antar perusahaan jasa. Untuk dapat 

memenangkan persaingan dan mempertahankan eksistensinya, perusahaan 

dituntut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, yaitu dengan 

berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga tujuan 

perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal dapat tercapai. Berbagai 

strategi pemasaran diterapkan agar dapat meraih loyalitas pelanggan. Strategi 

pemasaran yang dilakukan perusahaan, diantaranya dengan menciptakan 

hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan serta memberikan pelayanan 

yang berkualitas (Wulandari, 2007:270). 

Loyalitas pelanggan telah diakui sebagai faktor dominan yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha saat ini. Menurut Bendapudi & Berry, loyalitas 

pelanggan merupakan respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk 

memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi, dan biasanya 

tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar 

dedikasi maupun kendala pragmatis (Tjiptono, 2006:387), sedangkan menurut 

Shett & Mittal, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merk, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten ( Tjiptono, 2006:387). 
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 Loyalitas merupakan sebuah aspek penting bagi sebuah usaha untuk 

mempertahankan eksistensinya agar bisa memenangkan persaingan dengan 

menjaga pelanggan yang ada dan menarik pelanggan lain. Pelanggan yang loyal 

akan melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut 

dan tidak akan beralih kepada perusahaan lain (Puspita, 2006:28).  

 Relationship Marketing merupakan salah satu faktor penting dalam 

tercapainya loyalitas pelanggan. Dasar pemikiran dalam praktek pemasaran adalah 

membina hubungan yang lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah 

dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen 

dan perusahaan (Chan S, 2003). Dalam penelitiannya Sutrisno (2006:67) 

Relationship Marketing diartikan sebagai upaya untuk menarik, memelihara dan 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan. 

 Relationship Marketing adalah upaya perusahaan untuk menjalin hubungan 

jangka panjang dengan konsumen agar tercipta suatu hubungan yang baik antar 

konsumen dan perusahaan, dengan adanya hubungan yang baik tersebut, 

diharapkan dapat menciptakan loyalitas pelanggan (Tjiptono, 2004:415). 

 Ikatan jangka panjang dalam Relationship Marketing ini berbeda dengan 

pendekatan transaksional yang lebih berorientasi jangka pendek. Gronroos 

menyatakan bahwa Relationship Marketing biasanya lebih sering digunakan 

dalam perusahaan jasa, karena dalam jasa keterlibatan dan interaksi antara 

konsumen dan pemberi jasa begitu tinggi, sedangkan pemasaran transaksional 

lebih aplikatif dan sesuai untuk pemasaran bagi perusahaan yang menghasilkan 

produk manufaktur (Tjiptono, 2004:416).  
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 Kepercayaan dan komitmen merupakan variabel yang penting dalam 

Relationship Marketing. Hal ini diperkuat oleh penelitian Bennett. R, Janet & 

Cote Leonard yang menyatakan bahwa dalam Relationship Marketing, 

kepercayaan dan komitmen merupakan faktor penting dalam mencapai sikap 

loyalitas. Kepercayaan dan komitmen merupakan hal yang fundamental. 

Penelitian tersebut mendukung trust-commitment theory Morgan & Hunt (1994) 

yang menyebutkan kesuksesan Relationship Marketing dibangun dari relationship 

commitment and trust. 

 Selain melalui strategi Relationship Marketing, pemberian pelayanan yang 

berkualitas juga dilakukan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Kualitas 

pelayanan yang baik diharapkan mampu menentukan sikap konsumen dalam 

menilai, memutuskan sekaligus memberikan kesan terhadap pelayanan yang 

diberikan, karena sering kali konsumen yang merasa puas akan cenderung lebih 

loyal terhadap perusahaan itu. Kualitas pelayanan perusahaan dimaksudkan 

sebagai usaha untuk memenuhi harapan konsumen, sedangkan harapan konsumen 

tidak selamanya sama. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan akan berbeda dan terus akan berkembang. Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2004: 4). 

 Penilaian kualitas pelayanan menggunakan model kualitas jasa berbasis 

ancangan hierarkis (a Hierarchical Approch) yang dikemukakan oleh Brady & 

Cronin. Dalam Tjiptono (2006:288) model tersebut dimensi utama kualitas jasa 
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terdiri dari tiga komponen yaitu : kualitas interaksi (interaction quality), kualitas 

lingkungan fisik (physical environment quality) dan kualitas hasil (outcome 

quality). Komponen - komponen tersebut dapat dijabarkan dengan dimodifikasi 

sesuai dengan jenis usaha yang diteliti dan kemudian dijadikan kriteria-kriteria 

penilaian bagi pelanggan terhadap kinerja perusahaan. 

 Rumah Sakit, sebagai salah satu organisasi jasa yang bergerak dalam bidang 

pelayanan kesehatan yang fungsi utamanya adalah menyediakan dan 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan pasien, 

dewasa ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, sebab para 

pemakai jasa rumah sakit terutama para kalangan atas sebagai pembeli jasa rumah 

sakit semakin kritis karena mengetahui ”buying power” yang mereka miliki cukup 

tinggi.  

 Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, sebagai salah satu penyedia jasa 

rumah sakit yang ada di Parakan – Temanggung dan sekitarnya juga dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan membina hubungan baik 

dengan konsumen melalui Relationship Marketing, mengingat tingginya 

persaingan antara Rumah Sakit di sekitar daerah Parakan –Temanggung. Konsep 

ini mengharapkan adanya inovasi dan peningkatan kualitas layanan agar dapat 

menciptakan loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 

sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis antara perusahaan dan 

pelanggan. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Bennett. 

R, Janet & Cote Leonard dimana Relationship Marketing berpengaruh terhadap 
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loyalitas. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel lain yaitu kualitas layanan 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi loyalitas. Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan karena data BOR (Bed 

Occupancy Rate) pada tabel 1.1 di Rumah Sakit tersebut menunjukkan persentase 

yang berfluktuatif dan masih dibawah standar yang ditentukan oleh Badan 

Litbang Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebesar 75-85%. Hal tersebut 

menunjukkan kurangnya loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit. 

Tabel 1.1 BOR Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Periode Tahun 2005-2009 

Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 
Januari 57,17 59,77 66,72 64,58 69,06 

Februari 39,73 61,2 66,37 65,36 60,65 
Maret 66,08 67,83 65,92 70,67 73,33 
April 53,32 75,9 86,03 67,76 70,38 
Mei 59 57,4 56,33 64,71 74,09 
Juni 57,1 63,99 65,87 67,26 67,94 
Juli 65,2 81,94 78,63 70,16 69,97 

Agustus 46,75 76,89 69,66 67,94 68,98 
September 53,99 55,35 65,7 76,2 72,24 
Oktober 38,68 33,65 31,85 23,96 32,42 

Nopember 29,69 37,06 35,95 26,55 35,29 
Desember 0 19,87 25,26 30,06 23,88 

Sumber : Rekam Medik Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 2009 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Pengaruh Relationship Marketing dan Kualitas Pelayanan Rawat 

Inap Terhadap Loyalitas Pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Adakah pengaruh Relationship Marketing terhadap loyalitas pasien 

Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan ? 

2. Adakah pengaruh kualitas layanan rawat inap terhadap loyalitas pasien 

Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan ? 

3. Adakah pengaruh Relationship Marketing dan kualitas pelayanan rawat 

inap terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Relationship Marketing 

terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan rawat 

inap terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Relationship Marketing 

dan kualitas layanan rawat inap terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang pengaruh Relationship 

Marketing dan kualitas layanan rawat inap terhadap loyalitas 

pasien. 
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b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini digunakan sebagai bahan 

acuan dibidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi pembaca merupakan bahan informasi untuk mengetahui 

tentang  pengaruh Relationship Marketing dan kualitas layanan 

terhadap loyalitas pasien. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

dan mengetahui mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pasien. 

b.  Bagi Dinas Kesehatan  

Penelitian ini diharapkan akan bisa memberikan masukan bagi 

pihak yang berkepentingan untuk kemudian hasilnya bisa dijadikan 

pertimbangan dalam pemberian kebijakan demi kepentingan 

lembaga tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Konsep Dasar Loyalitas pelanggan 

 Menurut Tjiptono (2001:387) loyalitas merupakan situasi dimana 

konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan 

disertai pola pembelian ulang yang konsisten. Sedangkan menurut Aaker,            

loyalitas dinyatakan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atas suatu produk 

atau layanan yang antara lain meliputi kemungkinan pembelian lebih lanjut atau 

perubahan perjanjian layanan, atau sebaliknya seberapa besar kemungkinan 

pelanggan akan beralih kepada merek lain atau penyedia jasa lain (Ibrahim Akbar, 

2009:9). 

 Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas adalah suatu sikap atau perilaku dari konsumen sebagai dampak dari 

tingkat kepuasan yang diperoleh setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa 

yang berakibat kemungkinan pembelian kembali produk jasa tersebut. 

 Pelanggan (customer) merupakan seseorang atau konsumen yang telah 

terbiasa untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa dari 

perusahaan tertentu. Kebiasaan tersebut terbentuk melalui pembelian dan interaksi 

yang sering terjadi selama periode waktu tertentu (Griffin Jill, 2005:31). 

 Bendapudi & Berry menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan 

respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen 

yang mendasari kontinuitas relasi, dan biasanya tercermin dalam pembelian 
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berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun kendala 

pragmatis (Tjiptono, 2006:387). 

 Menurut Shett & Mittal, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merk, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif 

dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten (Tjiptono, 2006:387). 

 Loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu dan 

mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. 

Konsep tersebut ditunjukkan dengan perilaku (behaviour) pembelian secara acak 

(nonrandom) yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit 

pengambilan keputusan (Griffin, 2005:5). 

 Andreassen mendefinisikan loyalitas pelanggan merupakan perilaku yang 

terkait dengan merek sebuah produk, termasuk kemungkinan untuk memperbarui 

kontrak merek di masa yang akan datang, berapa kemungkinan pelanggan 

mengubah dukungannya terhadap merek, berapa kemungkinan keinginan 

pelanggan untuk meningkatkan citra positif suatu produk  (Hasan Ali, 2009:79). 

Bennett. R, Janet & Cote Leonard (ANZMAC 2000) mendefinisikan 

bahwa loyalitas telah didefinisikan dalam literatur pembelian berulang yang 

merupakan hasil dari sebuah preferensi, sikap atau pangsa pasar. 

 Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan  merupakan suatu sikap positif pelanggan terhadap suatu produk atau 

jasa yang disertai dengan pembelian berulang dan bersifat konsisten, yang 

selanjutnya mereka atau konsumen merekomendasikan produk atau jasa 

perusahaan tesebut kepada orang lain.  
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Pelanggan yang loyal terhadap perusahaan, akan menunjukan beberapa 

sikap dalam pembelian produk atau jasa perusahaan, antara lain: (1) Melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa secara teratur; (2) Merekomendasikan produk 

atau jasa perusahaan kepada orang lain; (3) Menunjukan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing (Griffin, 2005:31). 

Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang konsumen harus melalui 

beberapa tahapan.  Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian 

yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan masing-masing tahap dan memenuhi 

kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan mempunyai peluang yang 

lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi konsumen loyal dan klien 

perusahaan. Hasan Ali (2009:86) menyebutkan empat tahapan loyalitas, yaitu : 

Cognitive Loyalty, pada tahap  ini, informasi utama suatu produk atau jasa 

menjadi faktor penentu. Tahap ini didasarkan pada kesadaran dan harapan 

konsumen, namun bentuk kesetiaan ini kurang kuat karena konsumen lebih 

mudah beralih kepada produk atau jasa lain jika memberikan informasi yang lebih 

menarik; Tahap kedua adalah Affective loyalty  (loyalitas berdasarkan pengaruh), 

pada tahap ini loyalitas mempunyai kedudukan sebagai pengaruh yang baik dalam 

perilaku maupun sebagai komponen yang mempengaruhi kepuasan. Kondisi 

sangat sulit dihilangkan karena kesetiaan sudah tertanam dalam pikiran konsumen 

bukan hanya sebbagai kesadaran atau harapan; Tahap ketiga adalah Corative 

Loyalty (loyalitas berdasarkan komitmen), tahap loyalitas ini mengandung 

komitmen perilaku yang tinggi untuk melakukan pembelian produk atau jasa. 

Hasrat untuk melakukan pembelian ulang atau bersikap loyal merupakan tindakan 
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yang dapat diantisipasi namun tidak disadari; Tahap selanjutnya adalah Action 

loyalty (loyalitas dalam bentuk tindakan) yang merupakan tahap terakhir dari 

kesetiaan. Pada tahap ini diawali suatu keinginan yang disertai motivasi, 

selanjutnya diikuti oleh siapapun untuk bertindak dan keinginan untuk mengatasi 

seluruh hambatan untuk melakukan tindakan. 

Loyalitas pelanggan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Dick & Basu 

mengelompokkan empat jenis loyalitas berdasarkan kombinasi komponen sikap 

dan perilaku pembelian ulang yaitu : No Loyalty, Spurious Loyalty, Latent 

Loyalty, dan Loyalty (Tjiptono, 2006:393). 

Jenis No Loyalty, antara sikap dan perilaku pembelian pelanggan 

ferkuensinya lemah. Hal ini disebabkan suatu produk atau jasa baru diperkenalkan 

dan atau pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan produknya, 

dan merek-merek yang berkompetisi dalam pasar dipersepsikan sama oleh 

konsumen. Dalam Latent Loyalty, sikap pelanggan lemah tetapi disertai dengan 

pola pembalian ulang yang kuat. Konsumen ini membeli karena kebiasaan. 

Pembeli ini merasakan tingkat ketidakpuasan yang nyata. Loyalitas jenis ini 

paling sering terjadi pada produk yang sering dibeli. Sedangkan Latent Loyalty 

tercermin pada sikap pelanggan yang kuat tanpa diimbangi pembelian ulang yang 

kuat. Situasi ini disebabkan faktor-faktor nonsikap yang sama kuat daripada faktor 

sikap dalam menentukan pembelian ulang. Jenis Loyalty, merupakan situasi ideal 

dimana konsumen bersikap positif terhadap produk atau jasa dan disertai pola 

pembelian ulang yang konsisten. 
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2.2  Loyalitas Pelanggan Dalam Perspektif Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan 

untuk mencapai kepuasan yang berkelanjutan bagi Stakeholder yaitu pelanggan, 

karyawan, pemegang saham. Dalam pemasaran, perusahaan harus berupaya untuk 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memenuhi kebutuhan tersebut. 

Orientasi pemasaran sebuah perusahaan adalah untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan serta menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

merupakan tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan hasil atau kinerja yang 

dirasakan dibanding dengan harapannya. Kepuasan pelanggan dapat tercipta melalui 

diantaranya melalui pemberian pelayanan yang berkualitas, kinerja perusahaan yang 

dapat diandalkan, ketepatan waktu kerja jasa, dan dengan harga yang bersaing. 

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang mendasari loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan akan timbul apabila pelanggan merasa puas terhadap kinerja jasa 

atau produk suatu perusahaan. Loyalitas pelanggan merupakan kunci sukses dalam 

pemasaran, hal tersebut dikarenakan pelanggan yang loyal akan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut dan tidak akan beralih kepada 

perusahaan lain (Hasan Ali, 2009:79). 

Dengan adanya sikap loyal pelanggan terhadap perusahaan, maka perusahaan 

akan mendapat beberapa keuntungan dalam kegiatan pemasarannya. Keuntungan tersebut 

yaitu : mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih 

mahal), mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan, 

pesanan dan lain-lain), mengurangi biaya turn over konsumen, meningkatkan penjualan 

silang yang akan meningkatkan pangsa pasar, word of mouth yang lebih positif dengan 

asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka puas, mengurangi biaya 

kegagalan seperti biaya penggantian (Griffin, 2003:11).  
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2.3   Karakteristik Pelanggan Rumah Sakit 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus memperhatikan semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam perusahaan tersebut. Untuk 

mencapai kinerja yang tinggi, perusahaan harus mendefinisikan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 

diantaranya pemegang saham, karyawan, pemasok dan pelanggan (Kotler, 

2001:15). 

Rumah Sakit sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

kesehatan dituntut untuk mendefinisikan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dalam aktivitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar harapan dari 

pihak-pihak tersebut dapat terpenuhi sehingga tercipta hubungan yang dinamis 

dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak  yang 

berkepentingan dalam Rumah Sakit yaitu pasien, karyawan Rumah Sakit dan 

pemegang saham. 

Pasien sebagai salah satu stakeholder dalam Rumah Sakit juga mempunyai 

peranan penting dalam eksistensi Rumah Sakit, untuk itu Rumah Sakit harus 

memperhatikan dan memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan pasien, yaitu : 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mendapatkan kemudahan untuk 

memperoleh  informasi, mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun 

dan bersahabat, mendapatkan kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan 

sesuai  standar, dan mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan 

sesuai mekanisme yang berlaku. Disamping itu, pasien sebagai salah satu 
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stakeholder berhak memberikan saran dan pengaduan demi perbaikan pelayanan 

Rumah Sakit (www.siap-bos.blogspot.com) 

2.4  Konsep Dasar Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetsh dan Davis dalam Tjiptono (2000:51), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut John Sviokla kualitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada para 

pelanggannya (Lupiyoadi, 2001:147). 

Menurut Kotler (2004:67) kualitas (mutu) adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Menurut Rangkuti (2002:26) pelayanan atau jasa merupakan pemberian suatu 

kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Definisi kualitas 

pelayanan menurut Bitner, dkk dalam Tasunar (2006:44) merupakan keseluruhan kesan 

pelanggan terhadap inferioritas / superioritas organisasi beserta jasa yang ditawarkan. 

Sedangkan menurut Lovelock dan Wright (2007:99) kualitas pelayanan yaitu 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan.  

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

kemampuan produk (jasa) dalam memenuhi harapan pelanggan. Penilaian kualitas 

bersifat subjektif, karena tergantung persepsi pelanggan.  

 Kualitas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan perusahaan dalam 

menjual produknya, dimana penjualan produk yang berkualitas sangat 

berpengaruh pada perusahaan untuk meraih keunggulan dalam persaingan serta 

mempertahankan eksistensi perusahaan.  
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Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas, perusahaan 

diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya melalui 

skala pengukuran kualitas jasa. Penilaian kualitas pelayanan yang banyak digunakan oleh 

para peneliti adalah skala pengukuran SERVQUAL yang dikemukakan oleh Leonard L. 

Berry, A. Parasuraman, dan Valerie A. Ziethmal dalam Lupiyoadi (2001:148) yaitu 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan). Empathy 

(empati) dan tangibles (berwujud). Meskipun model SERVQUAL banyak diadopsi oleh 

para peneliti, tetapi dalam model ini masih mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan 

dalam model tersebut diantaranya kurangnya konstansi struktur faktor diantara berbagai 

studi yang dilakukan, penerapan yang universal dalam beragam industri yang berbeda. 

Adanya keterbatasan dari model SERVQUAL tersebut, maka di kembangkan beberapa 

model pengukuran kualitas jasa, diantaranya a Hierarchical Approch yang dikembangkan 

oleh Brady & Cronin (Tjiptono & Chandra, 2009:160). Dalam model tersebut dimensi 

utama kualitas jasa terdiri dari tiga komponen yaitu : 

a. Kualitas interaksi (interaction quality) yaitu kemampuan perusahaan 

dalam berinteraksi dengan pelanggan yang meliputi sikap, perilaku dan 

keahlian karyawan perusahaan. 

b. Kualitas lingkungan fisik (physical environment quality), penampilan 

sarana dan  prasana fisik serta keadaan lingkungan yang mendukung 

meliputi ambient condition, desain dan faktor sosial. 

c. Kualitas hasil (outcome quality) yaitu ketepatan waktu dalam 

memberikan jasa kepada pengguna jasa yang meliputi waktu tunggu, 

bukti fisik dan valensi. 
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2.5  Kualitas Pelayanan Rawat Inap Dalam Perspektif Jasa 

Rumah sakit sebagai penyedia jasa yang bergerak dalam bidang kesehatan 

mempunyai fungsi utama yaitu usaha penyembuhan dan pemulihan. Disamping 

itu, Rumah Sakit juga mempunyai fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan 

kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai penyedia jasa dalam bidang kesehatan, 

Rumah Sakit harus memenuhi kebutuhan dan harapan dari pasien, diantaranya 

dengan memberikan pelayanan rawat inap yang berkualitas. 

Menurut Groonross, pelayanan adalah suatu serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan (Lupiyoadi, 2001: 169). Dalam konsep 

pelayanan rawat inap di Rumah Sakit, maka aktivitas yang dimaksud adalah 

aktivitas yang diberikan tenaga profesi kesehatan kepada pasien di instalasi rawat 

inap dalam rangka menyembuhkan pasien, mengurangi keterbatasan dan 

ketidakmampuan, memenuhi harapan dan kualitas. Kualitas dalam pelayanan 

kesehatan berhubungan dengan mutu pelayanan, sedangkan mutu pelayanan 

berhubungan dengan struktur input dan proses dari manajemen pelayanan di 

instalasi rawat inap. 

Kualitas pelayanan rawat inap yang diberikan sebuah Rumah Sakit terhadap 

pasiennya memegang peranan penting bagi eksistensi Rumah Sakit tersebut. Hal itu 

dikarenakan kualitas pelayanan yang baik akan memberikan nilai kepuasan terhadap 

pasien, reputasi dan loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit. 
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2.6   Konsep Dasar Relationship Marketing 

Relationship Marketing adalah pengenalan setiap pelanggan secara lebih 

dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu 

hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan (Chan 

Syafruddin, 2003 : 6). Relationship Marketing merupakan suatu sistem pemasaran 

yang semakin diminati oleh para pemasar, karena pemasar mulai menyadari 

bahwa komunikasi pemasaran yang dijalankan satu arah dan ditujukan ke semua 

orang sudah tidak memadahi lagi, hal tersebut dikarenakan adanya ekspektasi atau 

harapan  konsumen yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. 

Menurut Shani & Chalasani, Relationship Marketing  merupakan upaya 

untuk mengembangkan relasi berkesinambungan dengan para pelanggan dalam 

kaitannya dengan serangkaian produk dan jasa perusahaan terkait (Tjiptono,2006 : 

413). 

Relationship Marketing adalah upaya menciptakan, menjaga dan 

meningkatkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemegang saham yang 

lain. Relationship Marketing berorientasi jangka panjang, hal tersebut bertujuan 

untuk memberikan nilai jangka panjang kepada pelanggan (Kotler & Armstrong,       

2001 : 304). 

 Relationship Marketing merupakan aktivitas yang ditujukan untuk 

membina hubungan jangka panjang dan berbiaya efektif antara perusahaan dan 

pelanggannya demi keuntungan bersama kedua belah pihak (Lovelock & Lauren, 

2007 : 118). 
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Morgan & Hunt dalam Bennett. R, Janet & Cote Leonard (ANZMAC 

2000) mendifinisikan Relationship Marketing sebagai segala aktivitas pemasaran 

yang diarahkan untuk membangun, mengembangkan dan mempertahankan 

pertukaran relasional dengan pelanggan yang sukses. 

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Relationship 

Marketing adalah upaya perusahaan untuk menjalin hubungan jangka panjang 

dengan konsumen agar tercipta suatu hubungan yang baik antar konsumen dan 

perusahaan. 

2.6.1  Indikator Relationship Marketing  

 Menurut Morgan dan Hunt, terdapat dua faktor kunci keberhasilan 

Relationship Marketing, yaitu adanya komitmen dan kepercayaan dari semua 

pihak yang terlibat. Pada konteks pasar pemasaran, Sheth dan Parvatiyar 

sependapat dengan Morgan dan Hunt yang menempatkan komitmen dan 

kepercayaan sebagai variabel kunci Relationship Marketing, selanjutnya 

kepuasan, kepercayaan, dan komitmen mempengaruhi loyalitas konsumen 

(Barnes, 2003:150). 

 Sedangkan menurut Dyah Sulistyowati (2008:318-326) menyebutkan 

dalam pencapaian kesuksesan suatu kemitraan, baik itu antara sesama rekan 

bisnis, maupun antara produk dengan konsumennya tidak terlepas dari adanya 

komunikasi. Terciptanya Relationship Marketing karena adanya pengaruh dari 

proses komunikasi yang berjalan dengan lancar dan efektif. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariawan Deny (Tesis Universitas 

Diponegoro), indikator dalam Relationship Marketing adalah komunikasi, 
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kepercayaan dan komitmen. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

komunikasi mempengaruhi kepercayaan, kepercayaan membentuk komitmen, 

sedangkan komitmen berpengaruh positif terhadap loyalitas. 

 Bennett. R, Janet & Cote Leonard (ANZMAC 2000)  menyatakan bahwa 

dalam Relationship Marketing, komunikasi, kepercayaan dan komitmen 

merupakan faktor penting dalam mencapai sikap loyalitas.  

a. Komunikasi 

Books mendefinisikan komunikasi adalah suatu transaksi, proses 

simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 

cara membangun hubungan antar sesama, melalui pertukaran informasi, 

untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha 

mengubah sikap dan tingkah laku (Nasir, Abdul dkk, 2009:3). Sedangkan 

Kenneth dan Gerry mengemukakan bahwa komunikasi sebagai 

penyampaian informasi antara dua orang atau lebih, yang juga meliputi 

pertukaran informasi antar manusia (Husein Umar, 2002:20). 

Berdasarkan definisi diatas, komunikasi dapat diartikan sebagai 

penyampaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang diberikan 

pada penerima pesan dengan harapan yang menerima pesan menggunakan 

informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilaku. 

Menurut Umar Husein (2003:22), aspek untuk menilai efektivitas 

komunikasi dilihat dari : keterbukaan, dukungan, kepositifan, kesamaan, 

dan empati. Keterbukaan merupakan keinginan untuk terbuka dan mau 

menanggapi lawan bicaranya secara jujur. Dukungan merupakan sikap 

mencoba untuk tidak mengkritik atau menyerang isi pembicaraan, akan 

tetapi mendukung isi pembicaraan. Kepositifan yaitu mencoba untuk 
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memiliki perasaan positif kepada orang lain. Kesamaan yaitu suasana yang 

dapat menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai. Sedangkan 

empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen 

Komunikasi dalam Relationship Marketing merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap kepercayaan. Hal tersebut dapat didefinikan 

secara formal maupun informal kepada pihak lain. Anderson dan Weitz 

(1989) menemukan bahwa komunikasi berhubungan secara positif dengan 

kepercayaan dalam suatu hubungan. Lebih lanjut Morgan & Hunt (1994) 

menyatakan bahwa persepsi terhadap komunikasi dimasa lalu yang sering 

dan berkualitas tinggi akan menghasilkan kepercayaan yang bertambah 

besar. Berkualitas tinggi dalam hal ini dimaksudkan sebagai relevan, tepat 

waktu dan dapat dipercaya (Ariawan Deny, 2001:28).  

b. Kepercayaan 

Dalam pengenbangan Relationship Marketing, perusahaan dituntut 

untuk menunjukan kredibilitas yang dapat dipercaya oleh pelanggannya. 

Hal tersebut bertujuan agar konsumen menumbuhkan rasa kepercayaan 

terhadap perusahaan. 

Sheth & Mittal mendefinisikan kepercayaan adalah kesediaan untuk 

mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain untuk 

bertindak dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang 

sebagaimana disepakati bersama secara implisit maupun eksplisit 

(Tjiptono, 2006:35). 
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Rotter’s menyatakan bahwa kepercayaan adalah harapan umum yang 

dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya dapat 

diandalkan (Ariawan Deny, 2001:19).   

Kepercayaan secara umum dipandang sebagai unsur mendasar bagi 

keberhasilan Relationship Marketing karena tanpa adanya kepercayaan, 

suatu hubungan tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang.  

Beberapa elemen penting dari kepercayaan menurut Barnes 

(2003:149) adalah :  

(1) Kepercayaaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan 

tindakan di masa lalu. 

(2) Watak yang diharapkan dari partner yang dapat dipercaya dan 

dapat diandalkan. 

(3) Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri 

dalam risiko. 

(4) Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada partner. 

 

c. Komitmen 

Sheth & Mittal mendefinisikan bahwa komitmen merupakan hasrat 

atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi yang 

dipandang penting dan bernilai jangka panjang (Tjiptono, 2006:35).  

Komitmen tercermin dalam perilaku kooperatif dan tindakan aktif 

untuk tetap mempertahankan relasi yang telah dibina. Hal tersebut 

didukung oleh defiisi Morgan dan Hunt dalam Bennet 

(ANZMAC,2000:89) yang menjelaskan bahwa komitmen merupakan 

keinginan untuk mempertahankan nilai hubungan dalam jangka panjang. 
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Barnes (2003:150) menyatakan bahwa komitmen merupakan suatu 

keadaan psikologis yang secara global mewakili pengalaman 

ketergantungan pada suatu hubungan. Komitmen merupakan orientasi 

jangka panjang dalam suatu hubungan, termasuk keinginan untuk 

mempertahankan hubungan tersebut dalam kondisi apapun. 

Menurut Fullerton dan Taylor menyatakan bentuk komitmen dapat 

dibedakan atas: 

 (1) continuence commitment  adalah komitmen yang timbul karena 

konsumen terikat pada suatu perusahaan dan akan membutuhkan biaya dan 

waktu jika ia pindah ke perusahaan lain. 

 (2) normative commitment adalah komitmen yang timbul karena 

konsumen merasa bahwa ia wajib menjalankan suatu usaha bisnis dengan 

perusahaan tertentu. 

(3) affective commitment adalah komitmen yang muncul karena 

masing-masing pihak yang berhubungan merasa yakin bahwa diantara 

mereka terdapat nilai – nilai yang sejalan dan timbulnya komitmen ini 

berdasarkan kesepakatan bahwa hubungan yang saling menguntungkan ini 

perlu dilanjutkan (Sukmana, 2008:25). 

 

2.7  Posisi Relationship Marketing Dalam Pemasaran Jasa 

Paradigma pemasaran saat ini telah bergeser, dari Transactional 

Marketing yang berorientasi pada penjualan jangka pendek menjadi 

Relationship Marketing yang berorientasi pada hubungan yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang. Pada dasarnya Relationship 

Marketing adalah hubungan dan ikatan jangka panjang antara produsen, 
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konsumen dan pemasok serta pelaku lainnya. Esensi Relationship Marketing 

paling tidak menyangkut hubungan yang langgeng dan pertukaran terus – 

menerus dan dituntut untuk saling menjaga kepercayaan dan ketergantungan 

satu sama lain, sehingga dalam konteks Relationship Marketing, pemasar 

sangat menekankan pentingnya hubungan baik jangka panjang dengan 

konsumen dan infrastruktur pemasaran yang dapat menciptakan kesadaran 

dalam bentuk hubungan dan komitmen yang menyeluruh (Tjiptono, 

2004:9). 

Hasil dari Relationship Marketing adalah proses pembentukan dan 

keterkaitan dalam memanajemen kolaborasi pelanggan, membangun 

hubungan mata rantai untuk meningkatkan nilai pelanggan (customer 

value), kelanggengan dan kemampulabaan. Transactional marketing  

merupakan metode yang lebih konvensional dan hanya mengejar penjualan 

besar sesaat, menciptakan banyak ritel dan konsepnya lebih berorientasi 

pada penjualan sebesar mungkin, sedangkan Relationship Marketing 

berusaha membangun hubungan dan perhatian yang lebih konstruktif 

dengan pelanggan terpilih dan terseleksi lebih penting dalam memperluas 

sukses pemasaran jangka panjang dibandingkan hanya mengejar target 

pengumpulan perhatian publik dalam skala yang lebih luas (Tjiptono, 

2004:10), dengan diterapkannya strategi Relationship Marketing, maka 

tujuan perusahaan jasa dapat tercapai, yaitu terciptanya hubungan jangka 

panjang antar perusahaan dan pelanggan. Adanya hubungan baik tersebut 

akan menciptakan loyalitas pelanggan dari pengguna jasa. 
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2.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan Relationship Marketing dan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Deny 
Ariawan  

Analisis 
Pengembangan 
Model Relationship 
Marketing Rumah 
Sakit Studi Empiris 
Di Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Ambarawa 

Structural 
Equation 
Modelling 
(SEM) 

- Komunikasi 
- Kepercayaan 
- Komitmen 
- Manfaat 

Hubungan 

- Komunikasi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kepercayaan 

- Kepercayaan 
berpengaruh 
positif terhadap 
komitmen 

- Komitmen 
berpengaruh 
negatif 
terhadap 
kemungkinan 
menghentikan 
hubungan 

2 Ramadania Kepercayaan dan 
Komitmen sebagai 
perantara kunci 
Relationship 
Marketing dalam 
membangun 
Loyalitas (Survey 
pada nasabah Bank 
Muamalat Indonesia, 
Surabaya) 

Regresi 
Berganda 

- Kepercayaan 
- Relationship 

Marketing 
- Loyalitas 
- Komitmen 
- Kualitas 

Layanan 

- Relationship
Marketing 
berpengatuh 
positif terhadap 
kepuasan 

- Kepercayaan 
dan Komitmen 
berpengaruh 
terhadap 
loyalitas 

3 Rebekah
Bennett 
Janet 
McColl-
Kennedy 
Leonard V. 
Coote 

Trust, Commitment
And Attitudinal 
Brand Loyalty: Key 
Constructs In 
Business-To-
Business 
Relationships 

Multiple  
Regressi 

- Relationship 
Marketing 

- Loyalty 

Variabel 
Relationship 
Marketing yaitu 
kepercayaan dan 
komitmen 
mempengaruhi 
loyalitas 

4 Dhanu 
Sukmana  

Analisis pengaruh 
Relationship 

- Kepuasan 
- Komunikasi 

- Penanganan 
konflik dan 
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Marketing dan 
Kepuasan Pelanggan 
terhadap Loyalitas 
Nasabah pada 
Penyedia Jasa 
Perbankan (Studi 
kasus pada PT. Bank 
Negara Indonesia 
Purwokerto) 

- Kepercayaan 
- Penanganan 

konflik 
- Loyalitas 

komunikasi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kepuasan 

- Penanganan 
konflik, 
komunikasi dan 
kepuasan 
berpengaruh 
positif terhadap 
kepercayaan 

- Kepercayaan 
dan komitmen 
berpengaruh 
positif terhadap 
loyalitas 

- Komunikasi 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
komitmen dan 
kepusan 

5 Japarianto 
Edwin  

Analisis Kualitas 
Layanan Sebagai 
Pengukur Loyalias 
Pelanggan Hotel 
Majapahit Surabaya 
Dengan Pemasaran 
Relasional Sebagai 
Variabel Intervening 

Regresi 
berganda 

- Kualitas
Layanan 

- Pemasaran 
Relasional 

- Loyalitas 

- Ada pengaruh 
lansung dari 
kualitas 
layanan 
terhadap 
loyalitas 
pelanggan 

6 Maryati 
Silalahi 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Layanan 
dalam Kaitannya 
dengan Loyalitas 
Pasien Rawat Inap di 
Rumah Sakit Islam 
Malahayati Medan   

Regresi - Kualitas
Layanan dan 
Loyalitas 

Kualitas 
Layanan 
berpengaruh 
positif terhadap 
Loyalitas 

 

2.9 Kerangka Berfikir Penelitian 

 Sikap loyal pasien terhadap sebuah Rumah Sakit dapat terbentuk karena adanya 

hubungan baik antara Rumah Sakit dan pasien, serta diimbangi dengan pemberian 

pelayanan yang berkualitas. Relationship Marketing merupakan upaya untuk menciptakan 

hubungan baik jangka panjang tersebut. Srategi Relationship marketing dapat diwujudkan 
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melalui komunikasi, kepercayaan dan komitmen. Kualitas komunikasi efektif diantaranya 

adanya keterbukaan, saling mendukung, sikap positif, kesetaraan serta dapat memahami 

perasaan pihak lain. Kepercayaan menunjukan adanya keyakinan pasien pada pihak 

Rumah Sakit akan keahlian yang dimiliki. Sedangkan komitmen menumbuhkan hasrat 

bagi pasien untuk membangun hubungan, memberikan pengorbanan dalam membangun 

suatu hubungan, dan membangun keyakinan dalam hubungan yang stabil. Dengan adanya 

penerapan strategi Relationship Marketing, maka loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit 

akan terwujud. 

Selain dengan penerapan Relationship Marketing, kualitas pelayanan yang yang 

diwujudkan dalam kualitas interaksi (interaction quality) meliputi sikap, perilaku dan 

keahlian; kualitas lingkungan fisik (physical environment quality) yang meliputi ambient 

condition, desain dan faktor sosial; serta kualitas hasil (outcome quality) yang meliputi 

waktu tunggu, bukti fisik dan valensi, juga berpengaruh terhadap loyalitas pasien. 

Penerapan Relationship Marketing dan pemberian pelayanan yang berkualitas, 

akan menumbuhkan loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit tersebut. Sikap loyal pasien 

ditunjukkan dengan melakukan pembelian ulang, pembelian antar lini produk dan jasa, 

merekomendasikan kepada orang lain dan menunjukkan kekebalan terhadap Rumah Sakit 

lain. 

 Kerangka berpikir dalam penelitian ini jika dibuat dalam bentuk skema adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 
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Keterangan :  
  : Variabel yang diteliti 

 

2.10 Hipotesis 

Hipotesis adalah  suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2006:71). Suatu 

hipotesis akan diterima jika didukung oleh tersedianya data yang memadai. Hipotesis 

merupakan anggapan dasar kemudian membuat teori sementara yang kebenarannya masih 

perlu diuji. 

Puas
Tidak puas  

Relationship Marketing (X1) 

1. Komunikasi 

2. Kepercayaan 

3. Komitmen 

Kualitas layanan (X2) 

1. Kualitas interaksi 

2. Kualitas lingkungan fisik 

3. Kualitas hasil 

Rumah Sakit 

Jasa
t

Kepuasan Pasien

Loyalitas (Y) 
1. Berkeinginan untuk melakukan pengobatan 

dan perawatan ulang 

2. Merekomendasikan kepada orang lain 

3. Bersikap tidak tertarik terhadap jasa Rumah 

Sakit lain 
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Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari pernyataan-pernyataan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam kaitannya dengan judul skripsi di atas, 

maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1  = Ada pengaruh yang positif Relationship Marketing terhadap loyalitas 

pasien rawat inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung. 

H2  = Ada pengaruh yang positif kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien 

rawat inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung. 

H3 = ada   pengaruh yang positif Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pasien rawat inap Rumah Sakit Ngesti 

Waluyo Parakan  Temanggung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, dimana hanya mengukur 

variabel yang ada dan tidak memanipulasi variabel tersebut, sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian, untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Jenis penelitian yang dipakai adalah "Explanatory Research” atau 

penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini menitikberatkan pada 

hubungan antar variabel penelitian dengan menguji hipotesis, uraiannya 

mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel 

(Singarimbun, 1992:9).  

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

 Populasi merupakan sekumpulan entitas yang lengkap yang dapat terdiri 

dari orang, kejadian, atau benda, yang memiliki sejumlah karakteristik yang 

umum (Wibisono, 2003:40), sedangkan menurut Suharsimi (2006:130) populasi 

merupakan keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah pasien rawat inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. Jumlah  

populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Karakteristik populasi 
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dalam penelitian ini adalah semua pasien yang menggunakan jasa rawat inap 

minimal 1 x 24 jam, karena dalam kurun waktu tersebut dapat diindikasikan sudah 

mendapatkan pelayanan yang cukup dari Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 

sehingga dapat melakukan pengisian terhadap angket yang diberikan. Disamping 

itu usia responden antara 17-50 tahun. 

3.2.2  Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi,  
2006:131), sedangkan menurut Wibisono (2003:41) sampel adalah bagian dari populasi, 
terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dalam populasi.  
 Untuk menentukan besarnya sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan 
rumus yang digunakan adalah Sitepu (dalam Idha Nurul, 2010:31-35) yang ditempuh 
melalui beberapa tahap perhitungan. Langkah pertama menentukan perkiraan jumlah 
koefisien korelasi (ρ) terkecil antara variabel bebas dan variabel terikat. Langkah kedua 
menentukan taraf nyata (α) dan (β) serta kuasa uji (1- β), setelah itu baru menentukan 
sampel secara iterasi. 

• Pada iterasi pertama menggunakan rumus : 

 
 
 

Sedangkan, 

 
• Pada iterasi kedua menggunakan rumus 

 

Sedangkan, 

 
Keterangan : 

 = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

 = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 
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α = kekeliruan tipe I  

β = kekeliruan tipe II 

 Apabila ukuran sampel minimal pada iterasi pertama dan kedua sama nilainya, 
maka iterasi berhenti, tetapi jika belum sama maka perlu dilakukan iterasi ketiga dengan 
menggunakan rumus seperti iterasi kedua. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ihda Nurul. M (2010:31-35) yang 
menganalisis tentang lokasi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas dari koefisien 
korelasi terkecil diperoleh harga sebesar 0.306 yaitu variabel jaminan. Dalam penelitian 

ini korelasi terendah dari variabel bebas ditetapkan  = 0.306, dan taraf nyata α = 5% 
dan β = 5%. 
 Sehingga langkah mencari ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut: 

  = 0,306 (diperoleh dari tabel distribusi normal) 

   = 1,645 dan  = 1,645 
 
• Iterasi pertama 

 
Maka:  

 
• Iterasi kedua 
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Maka : 

 
• Iterasi ketiga 

 

Maka : 

 

Karena  dan  nilai sampai dengan bilangan satuannya sama, 

maka iterasi berhenti di nilai 110.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja pasien rawat inap yang  secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan 

dapat dijadikan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2001:60). Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 110 pasien Rawat inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

 



33 

 

3.3  Variabel Penelitian 

 Sugiyono menyatakan variabel penelitian merupakan atribut dari 

sekelompok objek yang diteliti, mempunyai variasi antara satu dan yang lainnya 

dalam kelompok tersebut  (Umar Husein, 2002:128). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Relationship Marketing, merupakan upaya pihak Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan dalam menjalin hubungan baik jangka panjang      terhadap pasien rawat 

inap, indikatornya meliputi : (1) Komunikasi efektif dari pihak Rumah Sakit 

terhadap pasien ; (2) Menciptakan kepercayaan pasien akan keahlian yang 

dimiliki pihak Rumah Sakit; (3) Membentuk sikap komitmen pasien terhadap 

Rumah Sakit (Tjiptono, 2004:415). 

b. Kualitas Pelayanan, kemampuan pihak Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 

dalam memberikan pelayanan secara berkualitas guna memenuhi harapan pasien 

rawat inap sebagai pengguna jasa. Indikator kualitas pelayanan meliputi : (1) 

kualitas interaksi pegawai Rumah Sakit kepada pasien ; (2) Kualitas kondisi dan 

lingkungan fisik Rumah Sakit; (3) Kualitas hasil setelah berobat pada Rumah 

Sakit (Tjiptono,2009:162). 

c. Loyalitas, merupakan hasil yang ingin dicapai Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan yang meliputi : (1) Berkeinginan untuk melakukan pengobatan dan 

perawatan ulang; (2) Merekomendasikan kepada orang lain; (3) Bersikap tidak 

tertarik terhadap jasa Rumah Sakit lain (Griffin, 2005:31). 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah: 
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a. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebar 

pertanyaan kepada responden dan responden memberikan respon atas 

pertanyaan tersebut (Umar 2003:82). Pemilihan teknik angket dalam 

penelitian ini agar memperoleh data yang akurat secara langsung dari orang-

orang yang akan dimintai data. Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-

butir pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan variabel Relationship Marketing, kualitas pelayanan, dan loyalitas. 

Angket  yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

dan berskala yaitu angket yang sudah disediakan pernyataan sehingga 

responden hanya tinggal mengisi jawaban dengan memberi tanda check list 

pada kolom alternatif jawaban tersedia, dan skor tiap alternatif jawaban 

dalam angket : 

 (1)  jawaban “Sangat Baik atau Sangat Setuju” diberi skor 5. 

 (2)  jawaban “Baik atau Setuju” diberi skor 4. 

 (3)  jawaban “Netral” diberi skor 3. 

 (4)  jawaban “Tidak baik atau Tidak Setuju” diberi skor 2. 

 (5) jawaban “Sangat Tidak Baik atau Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231). Untuk 

memperoleh data pendukung yang dibutuhkan dari sumber yang dapat 
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dipercaya maka digunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berguna 

untuk memperoleh data tentang jumlah pasien rawat inap Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan. 

3.5   Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1  Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Suharsimi, 2006:168). Uji validitas terhadap instrumen 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen yang dipergunakan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas 

instrumen  Relationship Marketing (x1) dan kualitas pelayanan  (x2) menggunakan 

rumus product moment yang dikemukakan oleh Person (Suharsimi, 2006:170). 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
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Keterangan : 

xyr  : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

N   : jumlah responden  

X   : Skor item 

Y   : Skor total 

Koefisien harga xyr yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus diatas dikonsultasikan denga tabel harga r moment pada taraf 



36 

 

signifikasi 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika indeks korelasi atau harga xyr  

> atau sama dengan r tabel maka butir instrumen itu valid dan jika rxy  hitung < dari 

r tabel maka butir instrumen itu tidak valid. Langkah berikutnya pengujian validitas 

ini, digunakan bantuan komputer dengan software SPSS 16. 

Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 

terhadap 30 responden. Responden yang dijadikan ujicoba tidak digunakan dalam 

perhitungan analisis selanjutnya.  Hasil perhitungan validitas dari ketiga variabel 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Relationship Marketing 

Tabel 3.1 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Relationship Marketing 

No Item r hitung  r tabel  Keterangan 

1 0,440 0,361 Valid 

2 0,540 0,361 Valid 

3 0,289 0,361 Tidak Valid 

4 0,541 0,361 Valid 

5 0,601 0,361 Valid 

6 0,429 0,361 Valid 

7 0,733 0,361 Valid 

8 0,420 0,361 Valid 

9 0,414 0,361 Valid 

10 0,734 0,361 Valid 

11 0,491 0,361 Valid 

12 0,382 0,361 Valid 

13 0,518 0,361 Valid 
  Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung

> r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa instrumen variabel Relationship 

Marketing yang digunakan dalam penelitian ini ada yang tidak valid yaitu 

penyataan no 3, sehingga pernyataan no 3 tidak digunakan dalam 

pengambilan data, dan pernyataan yang valid digunakan dalam 

pengambilan data.  

2. Variabel Kualitas Pelayanan 

Tabel 3.2 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kualitas Pelayanan 

No Item r hitung  r tabel  Keterangan 
14 0,397 0,361 Valid 
15 0,467 0,361 Valid 
16 0,938 0,361 Valid 
17 0,485 0,361 Valid 
18 0,593 0,361 Valid 
19 0,379 0,361 Valid 
20 0,199 0,361 Tidak Valid 
21 0,561 0,361 Valid 
22 0,857 0,361 Valid 
23 0,753 0,361 Valid 
24 0,813 0,361 Valid 
25 0,845 0,361 Valid 
26 0,938 0,361 Valid 
27 0,891 0,361 Valid 
28 0,804 0,361 Valid 
29 0,451 0,361 Valid 
30 0,504 0,361 Valid 
31 0,938 0,361 Valid 

Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa r hitung > 

r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa instrumen variabel Kualitas Pelayanan 

yang digunakan dalam penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pertanyaan 

nomor 20, sehingga pertanyaan nomor 20 tidak digunakan untuk 

mengambil data, sedangkan pernyataan yang valid digunakan dalam 

pengambilan data.  

3. Variabel Loyalitas 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Loyalitas 

No Item r hitung  r tabel  Keterangan 

32 0,786 0,361 Valid 

33 0,842 0,361 Valid 

34 0,848 0,361 Valid 

35 0,797 0,361 Valid 

36 0,830 0,361 Valid 

37 0,898 0,361 Valid 

38 0,934 0,361  Valid 
Sumber: Data uji coba tahun 2010, diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa r hitung

> r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa instrumen variabel loyalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam 

pengambilan data.  
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3.5.2  Uji Reliabilitas 

 Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Untuk menguji tingkat 

reliabilitas dalam penelitian ini digunakan reliabilitas internal yaitu menggunakan 

data dan instrumen yang telah dibuat sebelumnya. 

 Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

menggunakan rumus Alpha Cronbach  sebagai berikut : 

 

 

 Keterangan : 

r 11 : reliabilitas instrumen  

  k        : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ      : jumlah varians butir 

2
tσ       : varians total  

 Untuk mencari varians butir digunakan rumus  : 

2
tσ  = 
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 Keterangan : 

 σ : varians tiap butir 

 X : jumlah skor 

 N : jumlah responden 

( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 



40 

 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika r11  >  rtabel maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga r11 < rtabel maka 

dikatakan  instrumen tersebut tidak reliabel. Reabilitas suatu konstruk variabel 

atau instrumen dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha > dari 0,60. 

Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan 

hasil uji validitas. Namun demikian untuk melihat hasil uji reliabilitas perlu dilihat 

pada tabel reliability statistic pada SPSS versi 16.0. Pada tabel reliability statistic 

pada SPSS versi 16.0 akan terlihat nilai cronbach’s alpha.  

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Uji Coba Reliabilitas Instrumen 
No Variabel Cronbach’s 

Alpha 
Min Cronbach’s Alpha 
yang disyaratkan 

Keterangan 

1 
2 
3 

Relationship 
Marketing 
Kualitas pelayanan 
Loyalitas 

0,839 
0,934 
0,953 

0,60 
0,60 
0,60 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2010 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Pengolahan data dari hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. 

Dalam analisis tersebut dibantu dengan menggunakan program SPSS. Analisis 

data dengan menggunakan metode regresi berganda, yang sebelumnya dilakukan 

uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji untuk mengukur indikasi ada 

tidaknya penyimpangan data melalui hasil distribusi, korelasi, varians indikator- 

indikator variabel. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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3.6.1 Uji Normalitas 

Imam Ghozali (2006:110) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau histogram residual. 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2006:91) identivikasi keberadaan 

multikolinearitas dapat dilihat dari : 

a) Nilai tolerance 

b) Lawannya Variance Inflation Factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap  variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresikan terhadap independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai 
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cotoff yang umumya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai  VIF >10. 

 
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 

2006:105). Model regresi yang baik adalah terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya 

adalah : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7  Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis diskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing variabel bebas, yaitu variabel Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan sedangkan variabel terikat yaitu loyalitas. Variabel tersebut terdiri dari 

beberapa indikator yang sangat mendukung dan kemudian indikator tersebut 

dikembangkan menjadi instrumen. 

Langkah-langkah menggunakan rumus deskriptif persentase adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan memeriksa 

kelengkapan 

2) Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif 
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3) Membuat tabel distribusi jawaban angket 

4) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

5) Memasukkan skor dalam rumus deskriptif persentase 

6) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 

 
3.7.2 Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik ketergantungan sehingga 

variabel yang akan dibagi menjadi variabel dependen/terikat (Y) dan variabel 

independen/bebas (X). Analisis ini menunjukkan bahwa variabel dependen akan 

bergantung (terpengaruh) pada lebih dari 1 variabel independen. Penelitian ini 

akan menggunakan 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas.   

a. Variabel Terikat (Y) 

Variabel ini nilainya tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah loyalitas.  

b. Variabel Bebas (X) 

Variabel ini nilainya tidak tergantung oleh variabel lainnya. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah: 

1) Relationship Marketing  

2) Kualitas pelayanan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1) Menentukan persamaan garis regresi berganda 

 Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Relationship Marketing dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas. 
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Bentuk analisis regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini 

menurut Suharsimi (2006:296) adalah: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

α   =  konstanta  

b1 =  koefisien regresi untuk X1 

b2 =  koefisien regresi untuk X2 

X1 =  variabel bebas yaitu Relationship Marketing 

X2 =  variabel bebas yaitu kualitas pelayanan 

Y  =  variabel terikat yaitu loyalitas 

e  =  standar error 

2) Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Dalam mendapatkan hasil terbaik dengan model regresi perlu 

dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 

a) Pengaruh X1, X2,  terhadap Y secara simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen (Relationship Marketing dan kualitas pelayanan) secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen.  

 Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi f. 

  Ho: b1 = b2  

  Ha: b1 ≠ b2 

Kriteria pengujiannya : 
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(1) Apabila Fhitung>Ftabel = Ho ditolak, sehingga disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas. 

(2) Apabila Fhitung<Ftabel = Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh antara Relationship Marketing dan 

kualitas terhadap loyalitas pasien. 

b) Pengaruh X1, X2  terhadap Y secara parsial (Uji t) 

 Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.  

 Apabila thitung>ttabel maka Ho ditolak, sehingga disimpulkan ada 

pengaruh antara Relationship Marketing, dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas secara parsial. 

 Apabila thitung<ttabel maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh antara Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas. 

3.7.3 Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi Secara Simultan 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi secara 

simultan diperoleh dari besarnya  adjusted R square. Nilai adjusted R square yang 

kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel–variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006 : 83).  

b. Koefisien Determinasi Secara Parsial 

Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat diketahui dari skor r2 atau kuadrat partial correlation dari 

tabel coefficient. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskriptif Variabel Loyalitas 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap 

variabel-variabel penelitian. Variabel loyalitas menggunakan tiga indikator, yaitu 

berkeinginan untuk melakukan pengobatan dan perawatan ulang, 

merekomendasikan kepada orang lain, dan bersikap tidak tertarik terhadap jasa 

Rumah Sakit. Hasil penelitian mengenai loyalitas pasien, dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi dan diperoleh total skor 3134 yang berada pada interval skor 

2621-3237 dan termasuk pada kriteria baik, yang terangkum dalam tabel berikut: 

 Tabel 4.1 Interval Kriteria Loyalitas  

No 
Interval 

Kategori 

1 
770-1386 

Sangat Tidak Baik 

2 
1387-2003 

Tidak Baik 

3 
2004-2620 

Netral 

4 
2621-3237 

Baik 

5 
3238-3850 

Sangat Baik 

       Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 

 
Indikator loyalitas dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Keinginan untuk melakukan pengobatan dan perawatan ulang 
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 Hasil penelitian pada indikator keinginan untuk melakukan pengobatan 

dan perawatan ulang berada pada kategori baik, dapat dilihat pada lampiran 

tabulasi yang diperoleh skor total 1357 pada interval 1125-1389. 

Tabel 4.2 Interval Kriteria Keinginan untuk Melakukan Pengobatan dan 
               Perawatan Ulang 
 

No 
Interval 

Kategori 

1 
330-594 

Sangat Tidak Baik 

2 
595-859 

Tidak Baik 

3 
860-1124 

Netral 

4 
1125-1389 

Baik 

5 
1390-1650 

Sangat Baik 

 Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010       
 

2) Merekomendasikan kepada orang lain  

 Hasil penelitian pada indikator merekomendasikan kepada orang lain 

berada pada kategori baik, dapat dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh 

skor total 807 pada interval 751-927 . 

Tabel 4.3 Interval Kriteria Merekomendasikan kepada orang lain 

No 
Interval 

Kategori 

1 
220-396 

Sangat Tidak Baik 

2 
397-573 

Tidak Baik 

3 
574-750 

Netral 

4 
751-927 

Baik 

5 
928-1100 

Sangat Baik 

 Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010  
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3) Tidak tertarik terhadap jasa Rumah Sakit lain 

 Pada indikator ini, hasil skor angket berada pada kategori baik, dapat 

dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh skor total 907 pada interval 751-

927. 

 Tabel 4.4 Interval Kriteria Tidak Tertarik terhadap Jasa Rumah Sakit lain 
No 

Interval 
Kategori 

1 
220-396 

Sangat Tidak Baik 

2 
397-573 

Tidak Baik 

3 
574-750 

Netral 

4 
751-927 

Baik 

5 
928-1100 

Sangat Baik 

 Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010  

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian Relationship Marketing 

Variabel Relationship Marketing dalam penelitian ini diukur dengan tiga 

indikator, yaitu: komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Dari penelitian terhadap 110 

responden berkaitan dengan Relationship Marketing diperoleh skor 5101 yang berada 

pada interval 4491 – 5547 termasuk pada kategori baik yang terangkum dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.5 Interval Kriteria Relationship Marketing 

No 
Interval 

Kategori 

1 
1320 – 2376 

Sangat Tidak Baik 

2 
2377 – 3433 

Tidak Baik 

3 
3434 – 4490 

Netral 

4 
4491 – 5547 

Baik 

5 
5548 -6600 

Sangat Baik 

     Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 
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Relationship Marketing dalam penelitian ini diketahui menggunakan 3 

indikator. Responden dalam penelitian ini berjumlah 110 pasien rawat inap 

Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, dijelaskan sebagai berikut : 

1) Komunikasi 

  Hasil penelitian pada indikator ini berada pada kategori baik, 
dapat dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh skor total 2597 pada interval 
2247-2775. 

 
Tabel 4.6 Interval Kriteria Komunikasi 

No 
Interval 

Kategori 

1 
660-1188 

Sangat Tidak Baik 

2 
1189-1717 

Tidak Baik 

3 
1718-2246 

Netral 

4 
2247-2775 

Baik 

5 
2776-3300 

Sangat Baik 

 
     Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 

 
2) Kepercayaan 

 Hasil penelitian pada indikator ini berada pada kategori baik, dapat 
dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh skor total 1219 pada interval 1125-
1389. 

Tabel 4.7 Interval Kriteria Kepercayaan 

No 
Interval 

Kategori 

1 
330-594 

Sangat Tidak Baik 

2 
595-859 

Tidak Baik 

3 
860-1124 

Netral 

4 
1125-1389 

Baik 

5 
1390-1650 

Sangat Baik 

 
     Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010     
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3) Komitmen 

  Pada indikator komitmen, hasil penelitian menunjukkan skor 
total 1285 berada pada interval 1125-1389 yang termasuk dalam kategori baik. 

 

 Tabel 4.8 Interval Kriteria Komitmen 

No 
Interval 

Kategori 

1 
330-594 

Sangat Tidak Baik 

2 
595-859 

Tidak Baik 

3 
860-1124 

Netral 

4 
1125-1389 

Baik 

5 
1390-1650 

Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010  
 

4.1.3 Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Rawat Inap 

Hasil penelitian mengenai variabel kualitas pelayanan rawat inap Rumah 

Sakit Ngesti Waluyo Parakan termasuk pada kriteria baik, dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh total skor 7195 yang berada pada interval skor 6361-

7857 yang terangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 Interval Kriteria Kualitas Pelayanan 

No 
Interval 

Kategori 

1 
1870-3366 

Sangat Tidak Baik 

2 
3367-4863 

Tidak Baik 

3 
4864-6360 

Netral 

4 
6361-7857 

Baik 

5 
7858-9350 

Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010  
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Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diketahui menggunakan tiga 

indikator, dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kualitas Interaksi 

  Hasil penelitian pada indikator kualitas interaksi berdasarkan tanggapan 

110 responden dapat dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh skor total 

2591 pada interval 2247-2775 dengan kategori baik. 

 
Tabel 4.10 Interval Kriteria Kualitas Interaksi 

No 
Interval 

Kategori 

1 
660-1188 

Sangat Tidak Baik 

2 
1189-1717 

Tidak Baik 

3 
1718-2246 

Netral 

4 
2247-2775 

Baik 

5 
2776-3300 

Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 
 

2) Kualitas Lingkungan Fisik 

  Hasil penelitian pada indikator kualitas interaksi berdasarkan 

tanggapan 110 responden, dapat dilihat pada lampiran tabulasi yang diperoleh 

skor total 2938 pada interval 2621-2337 dengan kategori baik. 

Tabel 4.11 Interval Kriteria Kualitas Lingkungan Fisik 
No 

Interval 
Kategori 

1 
770-1386 

Sangat Tidak Baik 

2 
1387-2003 

Tidak Baik 

3 
2004-2620 

Netral 

4 
2621-3237 

Baik 

5 
3238-3850 

Sangat Baik 

    Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 
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3) Kualitas Hasil 

  Hasil penelitian pada indikator kualitas hasil dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi yang diperoleh skor total 1666 pada interval 1499-1851dengan 

kategori baik. 

Tabel 4.12 Interval Kriteria Kualitas Hasil 
No 

Interval 
Kategori 

1 
440-792 

Sangat Tidak Baik 

2 
793-1145 

Tidak Baik 

3 
1146-1498 

Netral 

4 
1499-1851 

Baik 

5 
1852-2200 

Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2010 

4.1.5  Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah 

satu cara melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal 

(Ghozali, 2005:31). Hasil output SPSS untuk uji normalitas dengan analisis grafik 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
Berdasarkan grafik normal plot di atas, maka semua data berdistribusi 

normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan 

mengikuti diagonal, dilanjutkan uji hipotesis dengan multiple regression. 

 
b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap–tiap variabel 

bebas yaitu faktor Relationship Marketing dan Kualitas Pelayanan rawat inap, 

saling berhubungan secara linier. Pengujian adanya multikolinier ini dapat 

dilakukan dengan melihat nilai VIF pada masing – masing variabel bebasnya. Jika 

nilai VIF nya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala 

multikolinier. 
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Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas Data Penelitian 
 
 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2010 

 Dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel faktor Relationship 

Marketing dan Kualitas Pelayanan rawat inap jauh dari 10, dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor-faktor dalam model regresi tidak memiliki varians yang sama. 

Jika varians berbeda disebut homoskedastisitas, model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut babas dari masalah heteroskedastisitas. Adapun grafik hasil 

ujicoba heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 4.454 2.952 
 

1.509 .134 -1.398 10.305 
     

Relationship_

Marketing 
.251 .073 .346 3.452 .001 .107 .396 .567 .317 .262 .572 1.749

Kualitas_Pelay

anan 
.189 .056 .337 3.363 .001 .078 .301 .563 .309 .255 .572 1.749

a. Dependent Variable: Loyalitas 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot uji Heteroskedastisitas 
 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar secara acak, tidak 

membentuk pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) 

pada sumbu Y, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi 

tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

4.1.6 Uji Hipotesis 

a) Analisis Regresi Berganda 

  Dalam melakukan analisis faktor Relationship Marketing (X1) dan 

Kualitas Pelayanan rawat inap (X2) terhadap  Loyalitas (Y) pasien Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan, digunakan analisis regresi berganda.  
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Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2010 

 Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas 

X1= 0,251 dan  X2 = 0,189 dengan konstanta sebesar 4,454, sehingga model 

persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

  =  4,454 + 0,251 X1 + 0,189 X2 

Dimana : 

Y   =  Variabel terikat  loyalitas 

X1 =  Variabel bebas (Relationship Marketing) 

X2 =  Variabel bebas (kualitas pelayanan rawat inap) 

a. Nilai konstan sebesar 4,454, hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel 

Relationship Marketing (X1) dan kualitas pelayanan (X2) diasumsikan tetap, 

maka nilai variabel loyalitas adalah 4,454. 

b. Koefisien regresi X1 (Relationship Marketing) dari perhitungan linier 

berganda didapat nilai coefficients (b1) = 0,251. Hal ini berarti jika 

Relationship Marketing mengalami peningkatan satu satuan, sementara 

^
Y

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 4.454 2.952 
 

1.509 .134 -1.398 10.305 
     

Relationship_

Marketing 
.251 .073 .346 3.452 .001 .107 .396 .567 .317 .262 .572 1.749

Kualitas_Pelay

anan 
.189 .056 .337 3.363 .001 .078 .301 .563 .309 .255 .572 1.749

a. Dependent Variable: Loyalitas 
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kualitas pelayanan diasumsikan tetap, maka akan diikuti penambahan 

kenaikan loyalitas sebesar 0,251. 

c. Koefisien regresi X2 (kualitas pelayanan) dari perhitungan linier berganda 

didapat nilai coefficients (b2) = 0,189. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan satu satuan, sementara Relationship Marketing 

diasumsikan tetap, maka akan diikuti penambahan kenaikan loyalitas sebesar 

0,189. 

 

b) Uji Hipotesis secara Parsial 

  Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas dengan variabel terikat secara parsial. Hasil uji hipotesis antara variabel 

bebas X1, dan X2  terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut. 

  Dari hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver. 16,00 

dalam Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Berganda di atas dapat diketahui bahwa  

hasil uji t untuk variabel Relationship Marketing (X1) diperoleh hasil t hitung 

sebesar 3,452  dengan probabilitas sebesar  0,001. Nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 (0,001 < 0,05)  maka dengan demikian Ho ditolak dan menerima H1. Jadi 

dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Relationship 

Marketing terhadap kinerja loyalitas pasien rawat inap Rumah Sakit Ngesti 

Waluyo Parakan. 

  Hasil uji t untuk variabel kualitas pelayanan rawat inap (X2) diperoleh 

hasil t hitung sebesar 3,363 dengan probabilitas sebesar 0,001. Nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05  (0,001 < 0,05)  maka dengan demikian H2 diterima dan 

menolak Ho.  Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
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kualitas pelayanan rawat inap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan. 

 
c) Uji Hipotesis secara Simultan 

  Uji hipotesis secara simultan (Uji F) antara variabel bebas dalam hal ini 

Relationship Marketing (X1) dan kualitas pelayanan rawat inap (X2) terhadap 

loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. Hasil analisis uji F dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.15 Hasil analisis Uji F (Secara Silmultan) 

 Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2010 

  Hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver 16.0 for 

windows dapat diketahui bahwa F hitung  33,614 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan 

menerima H3. Jadi dapat dikatakan bahwa  secara simultan ada pengaruh positif 

dan signifikan antara faktor Relationship Marketing (X1) dan kualitas pelayanan 

rawat inap (X2) terhadap  loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

 

d) Koefisien Determinasi secara Simultan 

  Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa  

besar nilai prosentase kontribusi variabel bebas Relationship Marketing dan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 218.974 2 109.487 33.614 .000a

Residual 348.517 107 3.257   

Total 567.491 109    

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Relationship_Marketing  

b. Dependent Variable: Loyalitas     
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kualitas palayanan rawat inap terhadap terhadap  loyalitas pasien Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien 

determinasi  sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi  

 Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2010 

  Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) adalah sebesar 

0,374,  hal itu berarti bahwa variasi perubahan Y dipengaruhi oleh perubahan X1 

dan X2 sebesar 37,4%. Jadi besarnya pengaruh faktor Relationship Marketing dan 

kualitas pelayanan rawat inap terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti 

Waluyo Parakan sebesar 37,4%, sedangkan sisanya sebesar 62.6% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

e) Koefisien Determinasi secara Parsial 

  Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0 

yang dapat dilihat dari tabel 4.14 diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi 

parsial antara X1 terhadap Y sebesar 0,317, sehingga dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh Relationship Marketing (X1) terhadap loyalitas pasien (Y) 

sebesar  (0,317)2 sama dengan 0,1005 atau 10,05%. Besarnya koefisien korelasi 

parsial antara X2 terhadap Y sebesar 0,309, sehingga dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh kualitas pelayanan rawat inap (X2) terhadap loyalitas pasien 

(Y) sebesar (0,309)2 sama dengan 0,09548 atau 9,55%.  

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .621a .386 .374 1.805 .386 33.614 2 107 .000 1.650

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Relationship_Marketing     

b. Dependent Variable: Loyalitas       
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas 

bahwa secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (individu) semua 

variabel bebas (Relationship Marketing dan kualitas pelayanan rawat inap) dapat 

mempengaruhi variabel terikat (loyalitas) pada Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan. Adapun pengaruh Relationship Marketing dan kualitas pelayanan rawat 

inap terhadap loyalitas tersebut adalah positif, dimana setiap peningkatan upaya 

Relationship Marketing dan kualitas pelayanan selalu diikuti dengan 

meningkatnya loyalitas. 

1. Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pasien Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relationship Marketing berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, 

yang ditunjukkan dari hasil pengujian secara parsial sebesar 10,05%. Relationship 

Marketing merupakan hal yang penting dalam meningkatkan loyalitas pasien, 

dengan adanya Relationship Marketing maka hubungan baik jangka panjang 

antara pihak Rumah Sakit dengan pasien akan terjalin, sehingga loyalitas pasien 

akan terbentuk. Hal ini seperti dengan hasil penelitian dari Ramadania (2002) dan 

hasil penelitian dari Rebekah Bennett (2000) yang menunjukkan bahwa 

Relationship Marketing berpengaruh terhadap loyalitas. 

 Relationship Marketing diwujudkan dengan komunikasi yang baik, 

terciptanya kepercayaan pasien dan komitmen pasien. Berdasarkan diskripsi data 

penelitian di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, menunjukkan bahwa 
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komunikasi pihak Rumah Sakit terhadap pasien berada dalam kategori baik, pihak 

Rumah Sakit mampu berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara jelas 

terhadap pasien, melalui keterbukaan sikap pihak Rumah Sakit dalam 

menyampaikan informasi terhadap pasien, kejelasan  dokter dalam menyampaikan 

informasi terhadap pasien, kesopanan dan keramahan pihak Rumah Sakit dalam 

berkomunikasi, pemahaman dan perhatian dokter terhadap keluhan pasien. 

Meskipun demikian masih ada beberapa dokter yang kurang jelas dalam 

menyampaikan informasi terhadap pasien. Kepercayaan pasien terhadap Rumah 

Sakit termasuk dalam kategori baik, yang tercermin melalui keyakinan pasien 

terhadap kemampuan pihak Rumah Sakit dalam merawat pasien, namun jaminan 

kehandalan dari pihak Rumah Sakit dalam hal perawatan dan pengobatan masih 

harus ditingkatkan lagi. Komitmen pihak Rumah Sakit dalam memberikan 

perawatan terhadap pasien masuk dalam kategori baik. Pihak Rumah Sakit 

memberikan pelayanan terhadap pasien dengan penuh tanggung jawab dan sikap 

disiplin, namun masih ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan seperti 

kemudahan dalam mengurus administrasi Rumah Sakit. 

 Strategi Relationship Marketing yang tercermin pada komunikasi yang 

baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa, adanya rasa saling percaya, dan 

komitmen yang baik mewujudkan hubungan baik jangka panjang antara penyedia 

jasa dan pengguna jasa, dengan adanya hubungan baik tersebut akan mendorong 

terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.   
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2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Rawat Inap terhadap Loyalitas Pasien Rumah 

Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

Selain Relationship Marketing, loyalitas pasien juga dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji pengaruh secara parsial yang diperoleh hasil 

sebesar 9,55%. Kualitas pelayanan rawat inap merupakan tingkatan kondisi baik 

buruknya sajian pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan. Berdasarkan diskripsi data penelitian di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, 

kualitas interaksi masuk dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan sikap bersahabat 

pihak Rumah Sakit terhadap pasien, kesediaan dalam membantu pasien, kecepatan dalam 

merespon keluhan pasien, kesabaran dokter dan perawat dalam merawat pasien, 

pemahaman karyawan Rumah Sakit terhadap tugasnya. Namun, masih ada beberapa 

karyawan Rumah Sakit yang kurang cepat tanggap dalam merespon keluhan pasien.                        

Kualitas lingkungan fisik termasuk dalam kategori kriteria baik, yang ditunjukkan dengan 

kenyamanan, ketenangan, tata ruang perawatan yang baik , kebersihan ruang perawatan, 

kemudahan dalam menjangkau fasilitas Rumah Sakit, kelengkapan dan kondisi peralatan 

perlengkapan Rumah Sakit yang baik. Namun masih ada beberapa ruang perawatan yang 

ketenangan dan tata ruangnya yang perlu ditingkatkan lagi. Kualitas hasil juga masuk 

dalam kategori baik, yang ditunjukkan dari ketepatan jam kunjung dokter, kesesuaian 

obat yang diberikan, kecepatan kesembuhan pasien, dan kemudahan dalam mendapatkan 

hasil pemeriksaan.  

Pemberian pelayanan Rawat Inap yang berkualitas, akan menciptakan kepuasan 

pasien. Ketika pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka pasien akan 

loyal terhadap Rumah Sakit tersebut, sedangkan jika sebuah Rumah Sakit tidak 

memberikan pelayanan yang berkualitas, maka kepuasan pasien tidak terpenuhi, hal 

tersebut mengakibatkan loyalitas pasien tidak terwujud. 
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3. Pengaruh Relationship Marketing dan Kualitas Pelayanan Rawat Inap terhadap 

Loyalitas Pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

Relationship Marketing dan kualitas pelayanan rawat inap secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas. Besarnya pengaruh 

Relationship Marketing dan kualitas pelayanan rawat inap terhadap loyalitas 

pasien dalam penelitian ini adalah sebesar 37,4% sedangkan sisanya 62,6%  

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Relationship Marketing  dan kualitas 

pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan rawat inap memiliki pengaruh yang positif dan cukup besar terhadap 

loyalitas. Ini memberikan gambaran bahwa dengan upaya Relationship Marketing 

yang baik serta pemberian pelayanan rawat inap yang berkualitas maka akan 

menciptakan loyalitas yang tinggi pula. Jika terjadi penurunan salah satu faktor 

tersebut akan langsung berpengaruh terhadap loyalitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial variabel Relationship 

Marketing terhadap loyalitas pasien rawat inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo 

Parakan. Jika Relationship Marketing baik, maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan loyalitas pasien, sebaliknya jika Relationship Marketing kurang 

baik, maka loyalitas akan menurun. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial variabel kualitas pelayanan 

rawat inap terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. Jika 

kualitas pelayanan rawat inap baik maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

loyalitas, sebaliknya jika kualitas pelayanan  rawat inap kurang baik maka 

loyalitas akan turun. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan variabel Relationship 

Marketing dan kualitas pelayanan rawat inap terhadap loyalitas pasien Rumah 

Sakit Ngesti Waluyo Parakan. Jika Relationship Marketing dan kualitas 

pelayanan rawat inap baik, maka loyalitas akan meningkat. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan dari simpulan diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pihak Rumah Sakit 

a. Penerapan strategi Relationship Marketing Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 

sudah baik, akan tetapi dari hasil penelitian ada beberapa responden yang 

menyatakan adanya kekurangan dalam hal mengurus administrasi perawatan, 

untuk itu pihak Rumah Sakit hendaknya lebih mempermudah dalam pengurusan 

administrasi perawatan Rumah Sakit dengan cara memberikan informasi secara 

jelas mengenai prosedur pengurusan administrasi kepada pasien. 

b. Penyampaian pelayanan rawat inap yang diberikan oleh Rumah Sakit Ngesti 

Waluyo Parakan sudah baik. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pihak Rumah Sakit dalam merespon 

keluhan dan membantu pasien, untuk itu pihak Rumah Sakit perlu memberikan 

pelatihan kerja terhadap karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih baik 

guna memaksimalkan kualitas pelayanan rawat inap terhadap pasien Rumah Sakit 

Ngesti Waluyo Parakan. 

c. Strategi Relationship Marketing mempunyai pengaruh lebih besar dari pada 

kualitas pelayanan rawat inap dalam menciptakan loyalitas pasien rumah sakit 

Ngesti Waluyo Parakan, maka dari itu pihak Rumah Sakit lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan sehingga kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang 

sama besar dengan cara lebih meningkatkan kinerja pihak Rumah Sakit seperti  

selalu menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan Rumah Sakit, bersikap lebih 

ramah terhadap pasien dan keluarganya, melengkapi fasilitas Rumah Sakit. 

2. Bagi Peneliti Lebih Lanjut 
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Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis disarankan untuk 

dapat menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap loyalitas, seperti 

lokasi, harga atau tarif rawat inap dan variabel lain sehingga diperoleh informasi 

secara lengkap terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien 

Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

 



 

68 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Ariawan, Deny. 2001. Analisis Pengembangan Model Relationship Marketing 
Rumah Sakit. Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro. 

 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Barner, James G.2003. Secret of Customer Relationship Management. Yogyakarta 

: Andi. 
 
Bennett Rebekah, et.al.2000. Trust, Commitment And Attitudinal Brand Loyalty:    

Key Constructs In Business-To-Business Relationships. ANZMAC 2000 
Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge. 

 
Chan, Syafruddin.2003. Relationship Marketing:Inovasi Pemasaran yang 

Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
 
Fisk, Peter.2007. Marketing Genius. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
 
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang: BPFE Undip.   
 
Griffin, Jill.2005. Customer Loyalty : Menumbuhkan dan Mempertahankan 

Kesetiaan Pelangan. Jakarta : Erlangga. 
 
Hasan, Ali. 2009. Marketing. Jakarta : Buku Kita. 
 
Ibrahim, Akbar. 2009. “ Analisis Pengaruh Eksperential Marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan”. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 
 
Indriantoro dan Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis, untuk akuntaansi 

dan manajemen. Yogjakarta : BPFE. 
 
Kotler, Philip. 2004. Manajemen Pemasaran :Edisi Milenium Jilid 1 Jakarta : 

Prenhallindo. 
 
___________. 2002. Manajemen Pemasaran : Edisi Milenium Jilid 2 Jakarta : 

Prenhallindo. 
 
Kotler dan Armstrong. 2001. Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid I. Jakarta :   

Erlangga. 
 
Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : 
 Salemba Empat.  
 



69 

 

Lovelock, Christopher dan Wright K, Lauren. 2007. Manajemen Pemasaran Jasa. 
Jakarta : Indeks. 

 
Nanang, Tasunar. 2006. ”Kualitas Layanan Sebagai Strategi Menciptakan 

Kepuasan pada Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI )  Morodemak”. Jurnal 
 Sains Pemasaran Indonesia, Vol. V No. 1 Mei 2006, hal. 41-62 
 
Natsir, Abdul dkk. 2009. Komunikasi Dalam Keperawatan Teori Dan Aplikasi.    

Jakarta : Salemba Medika. 
 
Nurul, Idha. 2009. “ Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Inap Dengan Keputusan Pasien Sebagai Variabel 
Intervening Pada RS.Roemani Muhammadiyah Semarang”. Skripsi. 
Semarang : Universitas Negeri Semarang. 

 
Puspita, Indah. 2006. “Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Kartu 

Kredit BNI”. Dalam Jurnal Eksekutif, Volume 3. No.1. Hal 27-36. Malang 
: Universitas Negeri Malang. 

 
Rangkuti, Freddy. 2002. Measuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan 
 Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP. 
 Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 
 
Setiadi, J. Nugroho.2003. Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk 

Strategi dan Penelitian Pemasaran.Jakarta : Prenada Media. 
 
Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 
 
Sukmana, Dhanu. 2008. Analisa Pengaruh Relationship Marketing dan Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Niat berpindah dan Loyalitas Nasabah Pada 
Penyedia Jasa Perbankan ( Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk. Purwokerto ). Purwokerto: FE UNSOED.  

 
Sulistyawati, Dyah. 2008. Pemahaman Relationship Marketing Dalam Menjalin 

Hubungan Dengan Pelanggan. Jurnal. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 
 
Tjiptono, Fandy. 2004. Pemasaran Jasa. Malang : Bayumedia Publishing. 
 
Tjiptono, Fandy dan Diana Anastasia. 2003. Total Quality Management. 

Yogyakarta :  ANDI. 
 
Tjiptono, Fandy dan Chandra Gregorius. 2009. Service, Quality & Satisfaction. 

Yogyakarta : ANDI 
 
Umar, Husein. 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama.  



70 

 

 
____________.  2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.  
 
____________. 2003. Metode riset perilaku organisasi. Jakarta : Gramedia  

Pustaka Utama.  
 
Wibisono, Dermawan, 2003. Riset Bisnis (Panduan bagi Praktisi dan Akademisi). 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 
 
Wulandari, Dwi. 2007. “Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan”. 

Dalam Jurnal Eksekutif. Vol. IV. No. 2. Tahun 2007. Hal. 270-275 Malang 
: Universitas Negeri Malang. 

 
www.Siap_bos.Blogspot.com 
 



 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

KUESIONER 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. No. Responden : ............... ( diisi oleh peneliti) 

2. Tanggal pengisian : ............... 

3. Nama : ...............  

4. Jenis Kelamin :  ..............  

5. Umur : ...............  tahun 

6. Pendidikan terakhir : (silahkan pilih dengan tanda (X)) 

a. SD 

b. SLTP 

c. SMU 

d. Akademi/Perguruan Tinggi (D3/S1/S2/S3) 

7. Pekerjaan : 

a. Pegawai Negeri 

b. Pegawai Swasta 

c. Wiraswasta 

d. Pelajar/Mahasiswa 

e. Pensiunan 

f. Lainnya .............. 
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DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PENGARUH RELATIONSHIP  

MARKETING DAN KUALITAS PELAYANAN RAWAT INAP  

TERHADAP LOYALITAS PASIEN RUMAH SAKIT NGESTI WALUYO 

PARAKAN - TEMANGGUNG 

 

Petunjuk penelitian : 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda check list (Ѵ ) 

pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu/Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Fokus utama kami 

kolom yang benar-benar mencerminkan penilaian Anda mengenai Kualitas 

Pelayanan dan Relationship Marketing terhadap loyalitas pasien rawat 

inap Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut : 

SB =  Sangat Baik 
B =  Baik 
N =  Netral 
TB =  Tidak Baik 
STB =  Sangat Tidak Baik    
dan 
SS =  Sangat Setuju 
S =  Setuju 
N =  Netral 
TS =  Tidak Setuju 
STS =  Sangat Tidak Setuju 

 
 
 

No Relationship Marketing (X) Jawaban
a. Komunikasi 

Berkaitan dengan komunikasi antara pihak Rumah Sakit 
(dokter, perawat, dan karyawan) dengan pasien, 
bagaimana pendapat Anda mengenai hal-hal berikut ini 

SB B N TB STB 

1 
Keterbukaan sikap pihak Rumah Sakit dalam 
menyampaikan informasi kondisi pasien     

2 Kejelasan dokter dalam menyampaikan informasi 
mengenai kondisi pasien     

3 Kesopanan pihak Rumah Sakit dalam berkomunikasi 
dengan pasien 
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4 Keramahan pihak Rumah Sakit dalam berkomunikasi 
dengan pasien     

5 Perhatian dokter dan perawat terhadap keluhan pasien    
6 Pemahaman dokter dan perawat terhadap harapan pasien    

b. Kepercayaan 
Berkaitan dengan upaya pihak Rumah Sakit untuk 
menciptakan kepercayaan pasien, bagaimana pendapat 
Anda tentang hal-hal berikut ini : 

Jawaban

SB B N KB TB

7 
Kemampuan pihak Rumah Sakit dalam menciptakan 
keyakinan pasien terhadap Rumah Sakit     

8 Jaminan kehandalan dari pihak Rumah Sakit dalam hal 
perawatan dan pengobatan     

9 Jaminan rasa aman dalam perawatan dan pengobatan     

c. Komitmen 
Berkaitan dengan komitmen pihak Rumah Sakit untuk 
memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bagaimana 
pendapat Anda tentang hal-hal berikut ini : 

Jawaban

SB B N TB 
ST
B 

10 Tanggung jawab dokter dan perawat dalam merawat 
pasien     

11 Kemudahan pasien dalam mengurus administrasi 
perawatan 

    

12 
Sikap disiplin dan serius pihak Rumah Sakit dalam 
merawat pasien     

 Kualitas Pelayanan (X) Jawaban
a. Kualitas Interaksi 

Berkaitan dengan interakasi (hubungan timbal balik) pihak 
Rumah Sakit dengan pasien guna memberikan pelayanan, 
bagaimana pendapat Anda tentang hal-hal berikut ini : 

SB B N TB 
ST
B 

13 Sikap bersahabat pihak  Rumah Sakit dengan pasien   
14 Kesediaan pihak  Rumah Sakit dalam membantu pasien   
15 Kecepatan pihak  Rumah Sakit merespon keluhan pasien   
16 Kesabaran dokter dan peerawat dalam merawat pasien   
17 Pemahaman karyawan Rumah Sakit terhadap tugasnya   
18 Penanganan pasien sesuai prosedur   
b. Kualitas Lingkungan Fisik

Berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik Rumah Sakit 
dalam menunjang pelayanan, bagaimana pendapat Anda 
tentang hal-hal berikut ini : 

Jawaban

SB B N TB 
ST
B 

19 Kenyamanan ruang perawatan   
20 Ketenangan ruang perawatan   
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21 Tata ruang ruangan perawatan   
22 Kebersihan Rumah Sakit   
23 Kemudahan menjangkau fasilitas Rumah Sakit   
24 Kelengkapan peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit   
25 Kondisi perlengkapan dan peralatan Rumah Sakit   
c. Kualitas Hasil 

Berkaitan dengan hasil selama dalam masa perawatan, 
bagaimana pendapat Anda tentang kualitas hasil, sebagai 
berikut ini : 

Jawaban

SB B N TB 
ST
B 

26 Ketepatan jam kunjung dokter untuk memeriksa pasien   
27 Kesesuaian obat yang diberikan   
28 Kecepatan kesembuhan pasien   

29 
Kemudahan dalam mendapatkan hasil pemeriksaan 
kesehatan     

 Loyalitas Pasien (Y) Jawaban
a. Keinginan untuk melakukan pengobatan dan 

perawatan ulang SS S N TS 
ST
S 

30 Berobat ke Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, jika 
suatu saat jatuh sakit     

31 Melakukan pemeriksaan pasca perawatan di Rumah 
Sakit Ngesti Waluyo Parakan  

    

32 
Melakukan pengobatan di Rumah Sakit Ngesti Waluyo 
Parakan meskipun tarif perawatan naik     

b. Merekomendasikan kepada orang lain 
Jawaban

SS S N TS 
ST
S 

33 
Memberitahukan kepada orang lain mengenai 
keunggulan pelayanan Rumah Sakit Ngesti Waluyo 
Parakan 

    

34 
Menyarankan kepada orang lain jika mereka 
membutuhkan jasa perawatan dan pengobatan Rumah 
Sakit 

    

c. Tidak tertarik terhadap jasa Rumah Sakit lain 
Jawaban

SS S N TS ST
S 

35 
Tetap berobat di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, 
meskipun Rumah Sakit lain menawarkan kualitas jasa 
yang sama 

    

36 
Tetap berobat di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan 
meskipun orang lain merekomendasikan pengobatan di 
Rumah Sakit lain 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel Indikator No. Item Jumlah

1 Relationship 
Marketing 

Komunikasi 1,2,3,4,5,6,7 7 
Kepercayaan 8,9,10 3 
Komitmen 11,12,13 3 

2 Kualitas 
Pelayanan 

Kualitas Interaksi 14,15,16,17,18,19 6 

Kualitas Lingkungan Fisik 20,21,22,23, 
24,25,26,27 8 

Kualitas Hasil 28,29,30,31 4 

3 Loyalitas 
Pasien 

Keinginan untuk melakukan 
pengobatan dan perawatan 
ulang 

32,33,34 3 

Merekomendasikan kepada 
orang lain 35,36 2 

Tidak tertarik terhadap jasa 
Rumah Sakit lain 37,38 2 

 Jumlah 38 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 

.839 .849 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

RM_01 3.67 .547 30
RM_02 3.17 .592 30
RM_03 3.20 .551 30
RM_04 4.03 .414 30
RM_05 4.07 .521 30
RM_06 3.27 .521 30
RM_07 3.23 .430 30
RM_08 3.07 .583 30
RM_09 3.10 .548 30
RM_10 3.27 .450 30
RM_11 3.83 .747 30
RM_12 3.17 .531 30
RM_13 3.97 .490 30
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Inter-Item Correlation Matrix 

 RM_01 RM_02 RM_03 RM_04 RM_05 RM_06 RM_07 RM_08 RM_09 RM_10 RM_11 RM_12 RM_13 

RM_01 1.000 .391 .000 .356 .444 .202 .342 .613 .115 .234 .113 .198 .214

RM_02 .391 1.000 .106 .258 .410 -.037 .519 .765 .372 .475 .299 -.091 .376

RM_03 .000 .106 1.000 .272 .192 .168 .378 -.150 .274 .334 .252 .236 .153

RM_04 .356 .258 .272 1.000 .309 .277 .536 .276 .441 .506 .242 .288 .176

RM_05 .444 .410 .192 .309 1.000 .186 .544 .439 .338 .363 .384 .208 .414

RM_06 .202 -.037 .168 .277 .186 1.000 .174 -.061 .145 .422 .473 .832 .306

RM_07 .342 .519 .378 .536 .544 .174 1.000 .348 .483 .737 .340 .277 .529

RM_08 .613 .765 -.150 .276 .439 -.061 .348 1.000 .194 .324 .185 -.149 .249

RM_09 .115 .372 .274 .441 .338 .145 .483 .194 1.000 .448 .126 .178 .013

RM_10 .234 .475 .334 .506 .363 .422 .737 .324 .448 1.000 .548 .241 .511

RM_11 .113 .299 .252 .242 .384 .473 .340 .185 .126 .548 1.000 .247 .361

RM_12 .198 -.091 .236 .288 .208 .832 .277 -.149 .178 .241 .247 1.000 .420

RM_13 .214 .376 .153 .176 .414 .306 .529 .249 .013 .511 .361 .420 1.000

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

RM_01 41.37 14.585 .440 .546 .831
RM_02 41.87 13.982 .540 .748 .824
RM_03 41.83 15.178 .289 .335 .841
RM_04 41.00 14.828 .541 .450 .826
RM_05 40.97 14.102 .601 .547 .820
RM_06 41.77 14.737 .429 .898 .832
RM_07 41.80 14.166 .733 .807 .815
RM_08 41.97 14.516 .420 .784 .833
RM_09 41.93 14.685 .414 .553 .833
RM_10 41.77 14.047 .734 .853 .814
RM_11 41.20 13.476 .491 .521 .831
RM_12 41.87 14.878 .382 .895 .835
RM_13 41.07 14.547 .518 .675 .826

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

45.03 16.723 4.089 13
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 

.934 .938 18

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KP_14 3.60 .563 30
KP_15 3.57 .504 30
KP_16 3.43 .504 30
KP_17 3.63 .669 30
KP_18 3.53 .629 30
KP_19 3.57 .504 30
KP_20 3.67 .547 30
KP_21 3.67 .547 30
KP_22 3.37 .490 30
KP_23 3.47 .507 30
KP_24 3.47 .571 30
KP_25 3.47 .507 30
KP_26 3.43 .504 30
KP_27 3.47 .507 30
KP_28 3.50 .509 30
KP_29 3.47 .507 30
KP_30 3.60 .621 30
KP_31 3.43 .504 30
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Inter-Item Correlation Matrix 
 KP14 KP15 KP16 KP17 KP18 KP19 KP20 KP21 KP22 KP23 KP24 KP25 KP26 KP27 KP28 KP29 KP30 KP31
KP_14 1.000 .826 .267 -.037 .234 .462 .672 .560 .300 .072 .279 .193 .267 .314 .120 -.048 .118 .267
KP_15 .826 1.000 .357 .024 .210 .457 .709 .584 .386 .144 .247 .279 .357 .413 .202 .009 .088 .357
KP_16 .267 .357 1.000 .488 .551 .357 .167 .542 .870 .800 .830 .935 1.000 .935 .874 .530 .462 1.000
KP_17 -.037 .024 .488 1.000 .481 -.078 -.157 .220 .424 .623 .463 .420 .488 .522 .456 .522 .465 .488
KP_18 .234 .210 .551 .481 1.000 .210 .033 .134 .462 .598 .435 .490 .551 .490 .431 .166 .918 .551
KP_19 .462 .457 .357 -.078 .210 1.000 .334 .209 .526 .279 .367 .279 .357 .279 .202 .009 .088 .357
KP_20 .672 .709 .167 -.157 .033 .334 1.000 .423 .086 -.041 -.037 .083 .167 .207 .000 -.166 -.101 .167
KP_21 .560 .584 .542 .220 .134 .209 .423 1.000 .472 .331 .405 .580 .542 .580 .496 .083 .101 .542
KP_22 .300 .386 .870 .424 .462 .526 .086 .472 1.000 .675 .846 .813 .870 .813 .761 .536 .385 .870
KP_23 .072 .144 .800 .623 .598 .279 -.041 .331 .675 1.000 .650 .732 .800 .732 .668 .464 .503 .800
KP_24 .279 .247 .830 .463 .435 .367 -.037 .405 .846 .650 1.000 .769 .830 .769 .831 .650 .447 .830
KP_25 .193 .279 .935 .420 .490 .279 .083 .580 .813 .732 .769 1.000 .935 .866 .802 .464 .394 .935
KP_26 .267 .357 1.000 .488 .551 .357 .167 .542 .870 .800 .830 .935 1.000 .935 .874 .530 .462 1.000
KP_27 .314 .413 .935 .522 .490 .279 .207 .580 .813 .732 .769 .866 .935 1.000 .802 .464 .394 .935
KP_28 .120 .202 .874 .456 .431 .202 .000 .496 .761 .668 .831 .802 .874 .802 1.000 .535 .546 .874
KP_29 -.048 .009 .530 .522 .166 .009 -.166 .083 .536 .464 .650 .464 .530 .464 .535 1.000 .175 .530
KP_30 .118 .088 .462 .465 .918 .088 -.101 .101 .385 .503 .447 .394 .462 .394 .546 .175 1.000 .462
KP_31 .267 .357 1.000 .488 .551 .357 .167 .542 .870 .800 .830 .935 1.000 .935 .874 .530 .462 1.000

 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

KP_14 59.73 41.651 .397 . .936 
KP_15 59.77 41.564 .467 . .934 
KP_16 59.90 38.714 .938 . .925 
KP_17 59.70 40.286 .485 . .935 
KP_18 59.80 39.752 .593 . .932 
KP_19 59.77 42.116 .379 . .936 
KP_20 59.67 43.126 .199 . .940 
KP_21 59.67 40.644 .561 . .933 
KP_22 59.97 39.344 .857 . .927 
KP_23 59.87 39.775 .753 . .929 
KP_24 59.87 38.740 .813 . .927 
KP_25 59.87 39.223 .845 . .927 
KP_26 59.90 38.714 .938 . .925 
KP_27 59.87 38.947 .891 . .926 
KP_28 59.83 39.454 .804 . .928 
KP_29 59.87 41.637 .451 . .935 
KP_30 59.73 40.478 .504 . .934 
KP_31 59.90 38.714 .938 . .925 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

63.33 44.851 6.697 18
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 

N of Items 

.953 .956 7 

 

 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Loyalitas_1 3.93 .907 30 
Loyalitas_2 3.37 .850 30 
Loyalitas_3 3.07 .907 30 
Loyalitas_4 3.30 .702 30 
Loyalitas_5 3.33 .661 30 
Loyalitas_6 3.43 .774 30 
Loyalitas_7 3.37 .809 30 

 

  
Inter-Item Correlation Matrix 
 Loyalitas

_1 
Loyalitas
_2 

Loyalitas
_3 

Loyalitas
_4 

Loyalitas
_5 

Loyalitas
_6 

Loyalitas
_7 

Loyalitas_1 1.000 .748 .718 .628 .613 .779 .739 
Loyalitas_2 .748 1.000 .861 .618 .695 .746 .801 
Loyalitas_3 .718 .861 1.000 .671 .709 .743 .812 
Loyalitas_4 .628 .618 .671 1.000 .892 .768 .771 
Loyalitas_5 .613 .695 .709 .892 1.000 .787 .796 
Loyalitas_6 .779 .746 .743 .768 .787 1.000 .950 
Loyalitas_7 .739 .801 .812 .771 .796 .950 1.000 
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Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Loyalitas_1 19.87 17.982 .786 .708 .951 
Loyalitas_2 20.43 18.047 .842 .806 .945 
Loyalitas_3 20.73 17.582 .848 .799 .946 
Loyalitas_4 20.50 19.431 .797 .821 .949 
Loyalitas_5 20.47 19.568 .830 .841 .948 
Loyalitas_6 20.37 18.309 .898 .927 .941 
Loyalitas_7 20.43 17.909 .919 .934 .939 

 

 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

23.80 24.855 4.985 7 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Loyalitas 28.49 2.282 110 

Relationship_Marketing 46.33 3.139 110 

Kualitas_Pelayanan 65.41 4.060 110 

 

 
Correlations 
  Loyalitas Relationship 

Marketing 

Kualitas 

Pelayana

n 

Pearson Correlation Loyalitas 1.000 .567 .563 

Relationship_Marketing .567 1.000 .655 

Kualitas_Pelayanan .563 .655 1.000 

Sig. (1-tailed) Loyalitas . .000 .000 

Relationship_Marketing .000 . .000 

Kualitas_Pelayanan .000 .000 . 

N Loyalitas 110 110 110 

Relationship_Marketing 110 110 110 

Kualitas_Pelayanan 110 110 110 
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Model Summaryb 

Mod

el 

R R 

Squa

re 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R 

Square 

Change 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .621a .386 .374 1.805 .386 33.61

4 

2 107 .000 1.650 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, 

Relationship_Marketing 

     

b. Dependent Variable: Loyalitas        

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 218.974 2 109.487 33.614 .000a 

Residual 348.517 107 3.257   
Total 567.491 109    

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Relationship_Marketing  
b. Dependent Variable: Loyalitas     

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Kualitas_Pelayan

an, 

Relationship_Ma

rketinga 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Loyalitas  
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Coefficient Correlationsa 

Model Kualitas_Pelayan

an 

Relationship_Ma

rketing 

1 Correlations Kualitas_Pelayanan 1.000 -.655 

Relationship_Marketing -.655 1.000 

Covariances Kualitas_Pelayanan .003 -.003 

Relationship_Marketing -.003 .005 

a. Dependent Variable: Loyalitas   

 
Collinearity Diagnosticsa 

Mod

el 

Dimensio

n 

Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Relationship 

Marketing 

Kualitas 

Pelayanan 

1 1 2.996 1.000 .00 .00 .00 

2 .002 35.734 .92 .34 .05 

3 .001 46.253 .08 .66 .95 

a. Dependent Variable: Loyalitas    

 
Casewise Diagnosticsa 

Case 

Numbe

r 

Std. Residual Loyalitas Predicted Value Residual 

2 3.249 33 27.14 5.864 

24 -4.193 19 26.57 -7.568 

a. Dependent Variable: Loyalitas  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Parti

al 

Part Toler

ance 

VIF 

1 (Constant) 4.454 2.952  1.509 .134 -1.398 10.305      
Relationship

Marketing 

.251 .073 .346 3.452 .001 .107 .396 .567 .317 .262 .572 1.749

Kualitas 

Pelayanan 

.189 .056 .337 3.363 .001 .078 .301 .563 .309 .255 .572 1.749

a. Dependent Variable: 

Loyalitas 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 24.68 31.61 28.49 1.417 110 

Std. Predicted Value -2.691 2.198 .000 1.000 110 

Standard Error of Predicted 

Value 

.173 .499 .286 .084 110 

Adjusted Predicted Value 24.65 31.58 28.49 1.418 110 

Residual -7.568 5.864 .000 1.788 110 

Std. Residual -4.193 3.249 .000 .991 110 

Stud. Residual -4.251 3.302 .001 1.005 110 

Deleted Residual -7.778 6.055 .004 1.841 110 

Stud. Deleted Residual -4.641 3.467 .001 1.031 110 

Mahal. Distance .013 7.326 1.982 1.781 110 

Cook's Distance .000 .168 .010 .022 110 

Centered Leverage Value .000 .067 .018 .016 110 

a. Dependent Variable: Loyalitas     
 

Charts 
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Perhitungan Deskriptif Persentase 

1) Menetapkan skor ideal = 5 x ∑responden x ∑butir soal 
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2) Menetapkan skor terendah = 1 x ∑responden x∑butir soal 

3) Jumlah kategori 5 

4) Jarak interval =     Skor ideal – skor terendah 

              5 

Pada variabel Relationship Marketing digunakan 12 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal   = 1 x 12 x 110  = 1320 

Skor maksimal  = 5 x 12 x 110  = 6600 

Rentang skor  = 6600 – 1320   =5280 

Interval kelas  = 5280 : 5         = 1056 

Pada indikator komunikasi digunakan 6 pertanyaaan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 6 x 110 = 660 

Skor maksimal = 5 x 6 x 110 = 3300 

Rentang Skor = 3300 – 660 = 2640 

Interval kelas = 2640 : 5 = 528 

Pada indikator kepercayaan digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada indikator komitmen digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 

sampai 5, dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada variabel kualitas pelayanan digunakan 17 pertanyaan, dimana 

skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 17 x 110 = 1870 

Skor maksimal = 5 x 17 x 110 =9350 

Rentang skor = 9350 – 1870 = 7480 

Interval kelas = 7480 : 5 = 1496 

Pada indikator kualitas interaksi digunakan 6 pertanyaan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 6 x 110 = 660 

Skor maksimal = 5 x 6 x 110 =3300 

Rentang skor = 3300 – 660 = 2640 

Interval kelas = 2640 : 5 = 528 

Pada indikator kualitas lingkungan fisik digunakan 7 pertanyaan, dimana 

skornya 1 sampai dengan 5 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 7 x 110 = 770 

Skor maksimal = 5 x 7 x 110 = 3850 

Rentang skor = 3850 – 770 = 3080 

Interval kelas = 3520 : 5 = 616 
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Pada indikator kualitas hasil digunakan 4 pertanyaan, dimana nilai skornya 

1 sampai 5 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 4 x 110 = 440 

Skor maksimal = 5 x 4 x 110 = 2200 

Rentang skor = 2200 – 440 = 1760 

Interval kelas = 1760 : 5 = 352 

Pada variabel loyalitas digunakan 7 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 7 x 110 = 770 

Skor maksimal = 5 x 7 x 110 = 3850 

Rentang skor = 3850 – 770 = 3080 

Interval kelas = 3080 : 5 = 616 

Pada indikator keinginan untuk melakukan perawatan dan pengobatan 

ulang digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5 berikut 

perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada indikator merekomendasikan kepada orang lain digunakan 2 

pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 2 x 110 = 220 

Skor maksimal = 5 x 2 x 110 = 1100 
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Rentang skor = 1100 – 220 = 880 

Interval kelas = 880 : 5 = 176 

Pada indikator tidak tertarik terhadap jasa Rumah Sakit lain digunakan 2 

pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 2 x 110 = 220 

Skor maksimal = 5 x 2 x 110 = 1100 

Rentang skor = 1100 – 220 = 880 

Interval kelas = 880 : 5 = 176 

 
Perhitungan Deskriptif Persentase 

5) Menetapkan skor ideal = 5 x ∑responden x ∑butir soal 

6) Menetapkan skor terendah = 1 x ∑responden x∑butir soal 

7) Jumlah kategori 5 

8) Jarak interval =     Skor ideal – skor terendah 

              5 

Pada variabel Relationship Marketing digunakan 12 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya 1 sampai 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal   = 1 x 12 x 110  = 1320 

Skor maksimal  = 5 x 12 x 110  = 6600 

Rentang skor  = 6600 – 1320   =5280 

Interval kelas  = 5280 : 5         = 1056 

Pada indikator komunikasi digunakan 6 pertanyaaan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 6 x 110 = 660 
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Skor maksimal = 5 x 6 x 110 = 3300 

Rentang Skor = 3300 – 660 = 2640 

Interval kelas = 2640 : 5 = 528 

Pada indikator kepercayaan digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada indikator komitmen digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 

sampai 5, dengan perhitungan sebagai berikut : 

Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada variabel kualitas pelayanan digunakan 17 pertanyaan, dimana 

skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 17 x 110 = 1870 

Skor maksimal = 5 x 17 x 110 =9350 

Rentang skor = 9350 – 1870 = 7480 

Interval kelas = 7480 : 5 = 1496 

Pada indikator kualitas interaksi digunakan 6 pertanyaan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 
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Skor minimal = 1 x 6 x 110 = 660 

Skor maksimal = 5 x 6 x 110 =3300 

Rentang skor = 3300 – 660 = 2640 

Interval kelas = 2640 : 5 = 528 

Pada indikator kualitas lingkungan fisik digunakan 7 pertanyaan, dimana 

skornya 1 sampai dengan 5 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 7 x 110 = 770 

Skor maksimal = 5 x 7 x 110 = 3850 

Rentang skor = 3850 – 770 = 3080 

Interval kelas = 3520 : 5 = 616 

Pada indikator kualitas hasil digunakan 4 pertanyaan, dimana nilai skornya 

1 sampai 5 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 4 x 110 = 440 

Skor maksimal = 5 x 4 x 110 = 2200 

Rentang skor = 2200 – 440 = 1760 

Interval kelas = 1760 : 5 = 352 

Pada variabel loyalitas digunakan 7 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 7 x 110 = 770 

Skor maksimal = 5 x 7 x 110 = 3850 

Rentang skor = 3850 – 770 = 3080 

Interval kelas = 3080 : 5 = 616 
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Pada indikator keinginan untuk melakukan perawatan dan pengobatan 

ulang digunakan 3 pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5 berikut 

perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 3 x 110 = 330 

Skor maksimal = 5 x 3 x 110 =1650 

Rentang skor = 1650 – 330 = 1320 

Interval kelas = 1320 : 5 = 264 

Pada indikator merekomendasikan kepada orang lain digunakan 2 

pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 2 x 110 = 220 

Skor maksimal = 5 x 2 x 110 = 1100 

Rentang skor = 1100 – 220 = 880 

Interval kelas = 880 : 5 = 176 

Pada indikator tidak tertarik terhadap jasa Rumah Sakit lain digunakan 2 

pertanyaan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 5, berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 x 2 x 110 = 220 

Skor maksimal = 5 x 2 x 110 = 1100 

Rentang skor = 1100 – 220 = 880 

Interval kelas = 880 : 5 = 176 

 

 
 
 
 


