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ABSTRACT

In National Health System (SKN), the government and private sectors are responsible for holding equal, affordable, 
and acceptable health services to the community. At Jemursari Public Health Center (PHC) work area, there are private 
dental health services and private clinics. Therefore, the Dental Clinic of Jemursari PHC must build customer loyalty 
so that the community still utilizes PHC health services. This study aims at knowing the customer value, the customer 
experience, customers’ feedback, and customers’ loyalty to Dental Clinic at Jemursari PHC. This is an observational study 
and data is collected cross sectional. The population of this study is patients who visit Dental Clinic of Jemursari PHC 
more than once from May to June 2011. The sample of this study is 98 respondents consisting of 56 respondents who 
have completed permanent teeth filling treatment, 26 respondents of dental calculus cleaning, and 14 respondents of 
permanent teeth dental extraction. The result of linier regression analysis reveals that customer experience significantly 
influences customer value with p < 0.005 (α <0.005) and relate products of dental filling, dental calculus cleaning, and 
dental extraction significantly influences customer loyalty with p < 0.005 (α <0.005). 
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PENDAHULUAN

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (2004) pemerintah 
dan swasta berkewajiban menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan 
diterima masyarakat. Fungsi Puskesmas adalah sebagai 
pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 
pusat pemberdayaan masyarakat serta pusat pelayanan 
kesehatan strata pertama (Depkes RI, 2004). Salah 
satu upaya kesehatan perorangan yang dilakukan 
Puskesmas dan pelayanan kesehatan swasta adalah 
upaya kesehatan gigi dan mulut. Upaya kesehatan gigi dan 
mulut di Puskesmas merupakan bagian integral dari upaya 
kesehatan secara menyeluruh yang penyelenggaraannya 
terintegrasi secara lintas program dan lintas sektoral. 
Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (2004) 
prevalensi karies sebesar 90,05%, sedangkan prevalensi 
penyakit periodontal 96,58%. Puskesmas Jemursari 
memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat 
dengan produk perawatan yaitu penumpatan gigi, 
pencabutan gigi pembersihan karang gigi. 

Pada tahun 2007 kunjungan pasien Poli Gigi 
Puskesmas Jemursari sebesar 49.9%, tahun 2008 
kunjungan pasien Poli Gigi 62,99%, tahun 2009 kunjungan 
pasien Poli Gigi 57,37% dan tahun 2010 kunjungan 
pasien Poli Gigi 48,05%. Persentase kunjungan pasien 
di Poli Gigi jika dirata-rata dari tahun 2007-2010 masih 
rendah yaitu 54,38% dibandingkan target pelayanan 
yaitu 80%. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah kunjungan pasien Poli Gigi Puskesmas Jemursari 
Kota Surabaya rendah (rerata 54,38%) tahun 2007-
2010. Sedangkan tujuan penelitian adalah menyusun 
rekomendasi membangun loyalitas dengan experiential 
marketing untuk meningkatkan kunjungan Poli Gigi 
Puskesmas Jemursari. 

Loyalitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan 
kunjungan Poli Gigi dengan memberikan pengalaman 
pelanggan yang baik, menggunakan umpan balik 
pelanggan dan memberikan pelatihan kepada petugas 
untuk keterampilan dalam pelayanan sehingga nilai 
pelanggan yang diberikan lebih tinggi dari pelayanan 
kesehatan lainnya (Smith dan Wheeler, 2002).

METODE PENELITIAN

Rancang bangun penelitian ini adalah cross sectional 
study dan pengambilan data yang digunakan berupa 
data primer yang langsung diperoleh dari responden 
melalui kuesioner dan indepth interview. Kuesioner 
tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan 
nilai Alpha Cronbach ≥0,60 (Umar, 2005). Data sekunder 
diperoleh dari laporan data sarana kesehatan, laporan 
tribulan, laporan kepegawaian dan rekapan laporan kotak 
pengaduan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien 
yang berkunjung ke Poli Gigi Puskesmas Jemursari pada 
bulan Mei-Juni 2011. Selanjutnya diolah, sesuai dengan 
kebutuhan penelitian dengan besar sampel yang diambil 
untuk penelitian adalah 98 responden yang terdiri dari 14 
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responden yang telah dilakukan pencabutan gigi tetap, 
28 responden yang telah selesai pembersihan karang 
gigi dan 56 responden yang telah selesai penambalan 
permanen gigi tetap. Isu strategis yang timbul selanjutnya 
akan dikaji dalam kegiatan Focus Group Discussion 
(FGD) dan kemudian dipadukan dengan telaah peneliti 
untuk menyusun rekomendasi sesuai tujuan penelitian. 
Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linier dan 
tabulasi silang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis karakteristik pelanggan tentang 
umur, pelanggan yang dilakukan pencabutan, pembersihan 
karang gigi dan penambalan sebagian besar golongan 
umur produktif >25-35 tahun sedangkan pelanggan 
yang dilakukan penambalan yang terbesar umur >45-55 
tahun. 

Tingkat pendidikan pelanggan yang dilakukan 
pencabutan, pembersihan karang gigi dan penambalan 
sebagian besar adalah tamat SMA. Hal ini menyebabkan 
masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang cukup 
akan perlunya memelihara kesehatan gigi dan mulut. 

Pekerjaan pelanggan yang dilakukan pencabutan 
gigi sebagian besar adalah ibu rumah tangga, pekerjaan 
pelanggan yang dilakukan pembersihan karang gigi 
dan penambalan sebagian besar pegawai swasta terikat 
oleh waktu, sehingga berkaitan erat dengan informasi 
pelayanan yang ada, jam buka dan proses pelayanan 
yang diberikan. 

Hasil penelitian sebagian besar alamat tempat tinggal 
pelanggan yang dilakukan pencabutan, pembersihan 
karang gigi dan penambalan berada di dalam wilayah 
Puskesmas Jemursari 60,20% dan 39,80% alamat tempat 
tinggal pelanggan diluar wilayah. Hal ini menunjukkan 
adanya potensi untuk memperluas jangkauan pelayanan 
Puskesmas Jemursari.

Karakteristik pelanggan penting untuk dianalisis 
karena berkaitan erat dengan loyalitas pelanggan. Hal 
ini sesuai pendapat Budi (2006) karakteristik pelanggan 
merupakan salah satu unsur dari loyalitas. Latar belakang 
yang berbeda akan membentuk karakteristik individual 
yang berbeda pula. Selanjutnya, perbedaan tersebut 
membuat nilai dan keyakinan yang dianut seorang 
pelanggan berbeda antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan Tabel 2 nilai pelanggan (customer 
value) yang telah dilakukan pencabutan nilai rerata (3,14), 
pembersihan karang gigi nilai rerata (3,07) dan penambalan 
nilai rerata (3,05 pada kategori baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa kualitas hasil perawatan yang dilakukan baik dan 
tidak menimbulkan masalah setelah perawatan. Pendapat 
pelanggan untuk hasil perawatan yang berkualitas untuk 
pencabutan gigi (71,43%), pembersihan karang gigi 
(35,71%) dan penambalan gigi (57,14%) adalah tidak 
menimbulkan rasa sakit setelah perawatan 

Nilai media informasi pelayanan untuk pelanggan 
yang telah dilakukan pencabutan gigi mempunyai nilai 

rerata 2,85 pada kategori cukup baik, pembersihan 
karang gigi nilai rerata 2,82 berada pada kategori cukup 
baik dan penambalan gigi nilai rerata 3,12 pada kategori 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan pencabutan 
dan pembersihan karang gigi memerlukan informasi 
adanya pelayanan Poli Gigi yang lengkap terkait dengan 
karakteristik pelanggan pencabutan gigi yang sebagian 
besar adalah ibu rumah tangga dan pembersihan karang 
gigi yang sebagian besar adalah pegawai swasta Manfaat 
informasi pelayanan untuk pelanggan yang telah dilakukan 
pencabutan gigi (92,86%, pembersihan karang gigi (75%) 
dan penambalan gigi (73,47%) adalah untuk mengetahui 
jam buka dan pelayanan yang ada. Oleh karena itu perlu 
adanya media informasi pelayanan yang jelas.

Nilai lingkungan untuk pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi mempunyai total rerata 3,10 
pada kategori baik, tetapi fasilitas ruang tunggu nilai 
rerata 3. Pembersihan karang gigi mempunyai total rerata 
3,01, tetapi fasilitas ruang tunggu nilai rerata 2,78 dan 
peralatan nilai rerata 3. Penambalan gigi total rerata 2,98 
pada kategori cukup baik, tetapi fasilitas ruang tunggu nilai 
rerata 2,78 dan peralatan nilai rerata 2,95. Berdasarkan hal 
tersebut maka perlu adanya penambahan fasilitas ruang 
tunggu dan peralatan untuk perawatan tersebut untuk 
meningkatkan pelayanan. 

Nilai petugas menurut pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi total rerata 3,05 pada kategori 
baik, tetapi sikap dalam pelayanan dan keluhan nilai rerata 
3. Pembersihan karang gigi total rerata 3,19 pada kategori 
baik dan penambalan mempunyai total rerata 3,2 pada 
kategori baik. Untuk pelanggan yang telah dilakukan 
pencabutan terhadap sikap petugas berada pada kategori 
cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa petugas belum 
memberikan pelayanan prima. Menurut Woodruff (1997) 
nilai pelanggan (customer value) adalah preferensi yang 
diterima pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk 
dan jasa, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan 
produk dan jasa untuk mencapai maksud dan tujuan 
ketika menggunakan produk. Oleh karena itu Poli Gigi 
perlu meningkatkan nilai pelanggan (customer value) 
yang ada karena pembeli akan membeli dari perusahaan 
yang memberikan nilai pelanggan (customer value) yang 
tertinggi. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian 
Griffin (2003) untuk mendapatkan pelanggan yang loyal 
perusahaan harus memberikan nilai pelanggan (customer 
value) secara kontinu meningkatkan, memperbaiki 
atau mengubah produk atau jasa untuk meningkatkan 
keuntungan bagi pelanggan. 

Pengalaman pelanggan terhadap produk perawatan 
pencabutan, pembersihan karang gigi dan penambalan. 
Pengalaman pelanggan terhadap sense pencabutan 
gigi mempunyai total nilai rerata 3,23 kategori baik, feel 
pencabutan gigi total rerata 3,07 pada kategori baik, 
think nilai rerata 3,14 pada kategori baik, act nilai rerata 
3,21 pada kategori baik dan relate nilai rerata 3,14 pada 
kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman 
pada pencabutan gigi tetap harus dipertahankan dengan 
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memberikan pengalaman yang baik waktu dilakukan 
pencabutan gigi. 

Pengalaman pelanggan terhadap sense pembersihan 
karang gigi mempunyai total nilai rerata 2,99 kategori 
cukup baik, feel pembersihan karang gigi nilai rerata 3,18 
pada kategori baik, think nilai rerata 3,03 pada kategori 
baik, act nilai rerata 3,07 pada kategori baik dan relate nilai 
rerata 3,17 pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengalaman pada stimulus pembersihan karang gigi perlu 
diperbaiki pada suara dari alat pembersihan karang gigi 
dan proses pada waktu pembersihan karang gigi.

Pengalaman pelanggan terhadap sense penambalan 
gigi mempunyai total nilai rerata 2,95 kategori cukup baik, 
feel penambalan total rerata 3,14 pada kategori baik, 
think total rerata 3,04 pada kategori baik, act nilai rerata 
3,08 pada kategori baik dan relate nilai rerata 3,12 pada 
kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman 
pada penambalan perlu diperbaiki pada suara dari bur 
dan proses pada waktu penambalan. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pencabutan gigi terhadap sense media informasi pelayanan 
mempunyai nilai rerata 2,92 kategori cukup baik, feel nilai 
rerata 2,85 pada kategori cukup baik, think nilai rerata 
3 pada kategori cukup baik, act nilai rerata 2,92 pada 
kategori cukup baik dan relate nilai rerata 3 pada kategori 
cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman 
pelanggan yang telah dilakukan pencabutan gigi pada 
media informasi pelayanan terkait karakteristik pelanggan 
yang telah dilakukan pencabutan gigi yang sebagian ibu 
rumah tangga terikat oleh waktu perlu adanya media 
informasi pelayanan yang jelas dan lengkap.

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pembersihan karang gigi terhadap sense media informasi 
pelayanan mempunyai nilai rerata 3 kategori cukup baik, 
feel nilai rerata 2,96 pada kategori cukup baik, think nilai 
rerata 2,82 pada kategori cukup baik, act nilai rerata 2,85 
pada kategori cukup baik dan relate nilai rerata 2,89 
pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengalaman pelanggan yang telah dilakukan pembersihan 
karang gigi pada media informasi pelayanan terkait 
karakteristik pelanggan yang telah dilakukan pembersihan 
karang gigi yang sebagian pegawai swasta terikat oleh 
waktu perlu adanya media informasi pelayanan yang 
jelas dan lengkap.

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
penambalan terhadap sense media informasi pelayanan 
mempunyai nilai rerata 2,94 kategori cukup baik, feel 
nilai rerata 2,90 pada kategori cukup baik, think nilai 
rerata 2,83 pada kategori cukup baik, act nilai rerata 
2,94 pada kategori cukup baik dan relate nilai rerata 2,82 
pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengalaman pelanggan yang telah dilakukan penambalan 
gigi pada media informasi pelayanan terkait karakteristik 
pelanggan yang telah dilakukan penambalan yang 
sebagian pegawai swasta terikat oleh waktu perlu adanya 
media informasi pelayanan yang jelas dan lengkap. 

Persentase terbesar menurut pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi tetap (57,14%), pembersihan 
karang gigi (64,29%) dan penambalan permanen gigi 
tetap (58,93%) yang diperlukan informasi pelayanan 
selain hari dan jam pelayanan adalah jenis pelayanan. 
Bentuk informasi pelayanan persentase terbesar menurut 
pelanggan yang telah dilakukan pencabutan gigi tetap 
(71,43%), pembersihan karang gigi (39,28%) dan 
penambalan permanen gigi tetap (44,64%) selain papan 
jadwal pelayanan Puskesmas adalah adanya brosur 
pelayanan dan tempat media informasi pelayanan 
persentase terbesar menurut pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi tetap (57,14%), pembersihan 
karang gigi (71,42%) dan penambalan permanen gigi tetap 
(69,64%) adalah di ruang tunggu. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pencabutan, pembersihan karang gigi dan penambalan 
terhadap lingkungan pelayanan di Puskesmas Jemursari. 
Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan pencabutan 
gigi terhadap sense lingkungan pelayanan mempunyai 
total rerata 3,19 kategori baik, tetapi nilai rerata pada 
fasilitas ruang tunggu 3 pada kategori cukup baik. Feel 
total rerata 3,07 pada kategori baik, think total rerata 3,03 
pada kategori baik, act total rerata 3,04 pada kategori 
baik dan relate total rerata 3,03 pada kategori baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi pada lingkungan pelayanan 
pada pengalaman yang baik dan tetap harus ditingkatkan 
dan dipertahankan. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pembersihan karang gigi terhadap sense lingkungan 
pelayanan mempunyai total rerata 3,11 kategori baik, 
tetapi nilai rerata pada fasilitas ruang tunggu 2,93 pada 
kategori cukup baik. Feel total rerata 2,98 pada kategori 
cukup baik, think total rerata 2,96 pada kategori cukup 
baik, act total rerata 2,92 pada kategori cukup baik dan 
relate total rerata 2,99 pada kategori cukup baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan yang telah 
dilakukan pembersihan karang gigi pada lingkungan 
pelayanan pada pengalaman yang cukup baik dan harus 
ditingkatkan pengalaman pada lingkungan pelayanan. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
penambalan terhadap sense lingkungan pelayanan 
mempunyai total rerata 3,14 kategori baik, tetapi nilai 
rerata pada fasilitas ruang tunggu 3 pada kategori cukup 
baik. Feel total rerata 3,10 pada kategori baik, think total 
rerata 3,07 pada kategori baik, act total rerata 3,04 pada 
kategori baik dan relate total rerata 3,12 pada kategori 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan 
yang telah dilakukan penambalan gigi pada lingkungan 
pelayanan pada pengalaman yang baik dan tetap harus 
ditingkatkan dan dipertahankan. 

Persentase terbesar menurut pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi tetap (71,44%), pembersihan 
karang gigi (42,85%) dan penambalan permanen gigi tetap 
(49,99%) adalah air minum gratis. Untuk ruang pelayanan 
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Poli Gigi persentase terbesar menurut pelanggan yang 
telah dilakukan pencabutan gigi tetap (50%), pembersihan 
karang gigi (67,85%) dan penambalan permanen gigi tetap 
(64,29%) adalah pengharum ruangan dan ruang Poli Gigi 
yang nyaman persentase terbesar menurut pelanggan 
yang telah dilakukan pencabutan gigi tetap (28,58%) 
dan pembersihan karang gigi (46,43%) adalah penataan 
ruang Poli Gigi yang rapi. Sedangkan persentase terbesar 
menurut pelanggan yang telah dilakukan penambalan 
permanen gigi tetap 33,93% adalah luas.

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pencabutan gigi terhadap sense petugas dalam 
memberikan pelayanan mempunyai total rerata 3,14 
kategori baik, tetapi sikap petugas dalam pelayanan nilai 
rerata 3. Feel nilai rerata 3,21 pada kategori baik, think nilai 
rerata 3,14 pada kategori baik, act nilai rerata 3,14 pada 
kategori baik dan relate nilai rerata 3,14 pada kategori 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan 
yang telah dilakukan pencabutan gigi pada terhadap 
petugas dalam memberikan pelayanan pada pengalaman 
yang baik, tetapi sikap petugas dalam pelayanan perlu 
ditingkatkan. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
pembersihan karang gigi terhadap sense petugas dalam 
memberikan pelayanan mempunyai total rerata 3,10 
kategori baik, tetapi sikap petugas dalam pelayanan 
nilai rerata 3. Feel nilai rerata 3,14 pada kategori baik, 
think nilai rerata 3,07 pada kategori baik, act nilai rerata 
3,03 pada kategori baik dan relate nilai rerata 3,07 pada 
kategori baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan 
yang telah dilakukan pembersihan karang gigi pada 
terhadap petugas dalam memberikan pelayanan pada 
pengalaman yang baik, tetapi sikap petugas dalam 
pelayanan perlu ditingkatkan. 

Pengalaman pelanggan yang telah dilakukan 
penambalan terhadap sense petugas dalam memberikan 

pelayanan mempunyai total rerata 3,18 kategori baik. Feel 
nilai rerata 3,12 pada kategori baik, think nilai rerata 3,08 
pada kategori baik, act nilai rerata 3,25 pada kategori 
baik dan relate nilai rerata 3,19 pada kategori baik. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan yang 
telah dilakukan penambalan gigi pada petugas dalam 
memberikan pelayanan pada pengalaman yang baik dan 
tetap harus ditingkatkan dan dipertahankan. 

Persentase terbesar menurut pelanggan yang telah 
dilakukan pencabutan gigi tetap (57,16%), pembersihan 
karang gigi (50%) dan penambalan permanen gigi tetap 
(42,86%) pelayanan yang perlu ditambahkan di Poli 
Gigi adalah pemanggilan pasien otomatis Hal ini terkait 
dengan adanya pemanggilan pasien secara manual dan 
ruang tunggu yang sempit sehingga pasien menunggu 
di luar dari ruang tunggu sehingga tidak mendengar 
pemanggilan petugas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Schmitt dan Rogers 
(2008) pengalaman pelanggan (customer experience) 
terdiri dari lima tahap, yaitu sense, feel, think, act, dan 
relate. Tahap awal memengaruhi tahap selanjutnya. 
Oleh karena itu respons terhadap stimulus (sense) 
harus memberikan respons yang baik sehingga dapat 
menciptakan perasaan yang baik secara konsisten 
bagi pelanggan, maka perusahaan dapat menciptakan 
loyalitas.

Puskesmas Jemursari dapat mengoptimalkan fasilitas 
yang ada untuk umpan balik pelanggan yaitu telepon 
dapat digunakan call center dan email. Sesuai dengan 
pendapat Smith dan Wheeler (2002) respons timbal balik 
pelanggan diperlukan untuk memelihara pelanggan secara 
berkesinambungan dan mempertahankan pengalaman 
pelanggan. 

Pelatihan petugas Poli Gigi hanya pada program 
upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan tidak upaya 
kesehatan perorangan (UKP), hal ini tidak dapat 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

Tabel 1.

Pengaruh Pengalaman Pencabutan Gigi Terhadap Nilai Pelanggan di Puskesmas Jemursari Tahun 2011

Pengalaman Pencabutan
Nilai Pelanggan

Nilai produk Nilai komunikasi Nilai lingkungan Nilai petugas
Beta Sig.(S) Beta Sig. (S) Beta Sig.(S) Beta Sig.(S)

Sense 0,877 0,000 0,617 0,019 0,870 0,000 0,768 0,001
Feel 0,871 0,000 0,741 0,002 0,971 0,000 0,895 0,000
Think 0,806 0,000 0,615 0,019 0,958 0,000 0,902 0,000
Act 0,916 0,000 0,604 0,022 0,854 0,000 0,817 0.000
Relate 0,548 0,043 0,510 0,063 0,741 0,002 0,639 0,014
Pengalaman Pembersihan Karang Gigi

Sense 0,851 0,000 0,849 0,000 0,937 0,000 0,768 0,000
Feel 0,929 0,000 0,908 0,000 0,902 0,000 0,823 0,000
Think 0,858 0,000 0,914 0,000 0,886 0,000 0,873 0,000
Act 0,905 0,000 0,830 0,000 0,864 0,000 0,831 0,000
Relate 0,785 0,000 0,790 0,000 0,779 0,000 0,761 0,000
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pelayanan. Sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan 
dan keahlian karyawan untuk mengembangkan dan 
memberikan pengalaman kepada pelanggan sesuai 
dengan kemajuan teknologi (Simamora, 2006). Oleh 
karena itu Puskesmas harus mengusulkan pelatihan yang 
diperlukan terkait dengan upaya kesehatan perorangan 
(UKP).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa 
pengalaman pencabutan (sense, feel, think, act dan relate) 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai produk, nilai 
komunikasi, nilai lingkungan dan nilai petugas dengan nilai 
p lebih kecil dari 0,05 (α<0,05), tetapi relate pencabutan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai komunikasi 
dengan nilai p lebih besar dari 0,05 (α>0,05). Pengalaman 
pencabutan (sense, feel, think, act dan relate) berpengaruh 
terhadap nilai pelanggan. Pengalaman pembersihan 
karang gigi (sense, feel, think, act dan relate) berpengaruh 
secara signifikan terhadap nilai produk, nilai komunikasi, 
nilai lingkungan dan nilai petugas dengan nilai p lebih kecil 
dari 0,05 (α<0,05). Pengalaman pembersihan karang gigi 
(sense, feel, think, act dan relate) berpengaruh terhadap 
nilai pelanggan.

Berdasarkan Tabel 2 pengalaman penambalan gigi 
(sense, feel, think, act dan relate) berpengaruh secara 
signifikan terhadap nilai produk, nilai komunikasi, nilai 
lingkungan dan nilai petugas dengan nilai p lebih kecil dari 
0,05 (α<0,05). Pengalaman penambalan gigi berpengaruh 
terhadap nilai pelanggan.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa relate 
produk, media informasi pelayanan, lingkungan dan 
petugas berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas. 

Hasil ini didasari taraf signifikan dari loyalitas dan relate 
produk, media informasi pelayanan, lingkungan dan 
petugas dengan nilai p lebih kecil dari 0,05 (α<0,05). 
Relate produk, media informasi pelayanan, lingkungan 
dan petugas berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
Semakin baik relate produk, media informasi pelayanan, 
lingkungan dan petugas dalam memberikan pelayanan 
maka loyalitas pelanggan akan semakin tinggi.

SIMPULAN

Karakteristik Pelanggan yang berkunjung ke Poli Gigi 
Puskesmas Jemursari sebagian besar wanita, pendidikan 
SMA, berdomisili di wilayah kerja, umur pelanggan 
yang dilakukan pencabutan, pembersihan karang gigi 
sebagian besar golongan umur produktif >25–35 tahun 
sedangkan pelanggan yang dilakukan penambalan yang 
terbesar umur >45–55 tahun dan pekerjaan pelanggan 
yang dilakukan pencabutan gigi sebagian besar adalah 
ibu rumah tangga, pekerjaan pelanggan yang dilakukan 
pembersihan karang gigi dan penambalan sebagian besar 
pegawai swasta. 

Pengalaman Pelanggan terhadap produk perawatan 
pada penambalan, pembersihan karang gigi untuk 
bunyi alat yang digunakan diberi musik instrumen serta 
membuat standar pelayanan minimal (SPM) dalam 
melakukan perawatan sehingga memberikan sense yang 
baik. Pada media informasi pelayanan perlu adanya 
media informasi pelayanan yang jelas dan lengkap dalam 
bentuk brosur. Lingkungan pelayanan untuk fasilitas ruang 
tunggu diberi air minum gratis, menambah peralatan 

Tabel 2.

Pengaruh Pengalaman Penambalan Permanen Terhadap Nilai Pelanggan Poli Gigi Puskesmas Jemursari Tahun 2011.

Penambalan Permanen
Nilai Pelanggan

Nilai produk Nilai komunikasi Nilai lingkungan Nilai petugas
Beta Sig.(S) Beta Sig.(S) Beta Sig.(S) Beta Sig.(S)

Sense 0,656 0.000 0,785 0,000 0,872 0,000 0,804 0,000
Feel 0,409 0,031 0,554 0,002 0,691 0,000 0,784 0,000
Think 0,536 0,003 0,689 0,000 0,801 0,000 0,786 0,000
Act 0,563 0,002 0,632 0,000 0,795 0,000 0,822 0,000
Relate 0,488 0,008 0,553 0,002 0,763 0,000 0,922 0,000

Tabel 3.

Pengaruh Relate Terhadap Loyalitas Pelanggan Poli Gigi Puskesmas Jemursari Tahun 2011

Relate

Loyalitas
Pencabutan Pembersihan Karang Gigi Penambalan

Beta Sig.(S) Beta Sig.(S) Beta Sig.(S)

Produk 0,891 0,000 0,936 0,000 0,891 0,000
Media Informasi Pelayanan 0,720 0,04 0,631 0,000 0,636 0,000
Lingkungan 0,856 0,000 0,927 0,000 0,963 0,000
Petugas 0,891 0,000 0,786 0,000 0,926 0,000
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penambalan (plastis filling) dan ultrasonic scaler. Petugas 
harus memberikan pelayanan yang ramah, empati dan 
responsive dalam memberikan pelayanan. Umpan balik 
dalam bentuk lain telepon dan email serta pelatihan yang 
terkait upaya pelayanan perorangan (UKP).

SARAN

Kepada Manajemen Puskesmas Jemursari agar 
memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk 
media informasi pelayanan antara lain blog Puskesmas 
dan mengusulkan untuk pelatihan petugas tidak hanya 
program upaya kesehatan masyarakat (UKM) tetapi 
juga upaya pelayanan perorangan (UKP). Adanya suatu 
kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk pengembangan 
produk pelayanan gigi akan sangat membantu Puskesmas 
dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan. Kepada 
peneliti lain, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 
meneliti pesaing yang ada.
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