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ABSTRACT 
 
Promotional efforts of the hospital are required to increase number of patient’s admission,as well as 

switching barriers are required in suppressing customers retention rate. This study was an analytical study using 
the observational method with cross sectional design. Questionnaires were obtained to 53 patient who admitted 
in Sakinah ward Muhammadiyah Lamongan Hospital.The result of  study showed respondent’s assessement of 
switching barriers such as: interpersonal relationship was considered large, perceived switching cost was small 
and the attractiveness of alternative was large. The Promotion Effect variabel showed  that respondents had 
attractiveness, purchase willingness, and perceived acquisition were high and purchase behavior considered 
was low. Most of respondents’s categorical had loyal. The statistic result used multivariate logistic regression is 
(sig.switching barriers:0,025, sig. promotion effects:0,01;α = 0,05). Conclusion of this study showed that there 
was impact between promotion effects and switching barriers  to patient’s loyalty. Most of the respondents is new 
patient with indication inpatient waspost partum. So in developing customers retention strategies to get patient 
loyalty need for increase switching barriers and effort for promotion. 
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PENDAHULUAN 

Penurunan BOR dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal rumah sakit yaitu pemasaran meliputi 

promosi rumah sakit dan strategi switching barriers, 

selain itu faktor pasien juga dapat mempengaruhi 

penurunan BOR terkait perilaku pembelian ulang 

(repeat purchase) yang berkaitan dengan loyalitas 

pasien. 

Hambatan pindah  (switching barriers) 

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

pembelian ulang selain sikap pasien. Hambatan 

pindah yang tercipta semakin tinggi, maka semakin 

sulit pasien tersebut beralih ke rumah sakit lain 

sehingga pasien menjadi loyal. Penetapan strategi 

tersebut menuntut proses yang sistematis dan 

terstruktur serta komprehensif, yaitu proses yang 

mempertimbangkan keterkaitan atau interaksi antara 

faktor internal, eksternal dan konsumen rumah sakit 

sehingga strategi ini perlu dikembangkan.  

Faktor rumah sakit lainnya yang perlu 

dikembangkanuntuk mempengaruhi perilaku 

pembelian ulang pasien adalah upaya promosi 

rumah sakit.Promosi dapat memberikan efek atau 

hasil yang baik untuk menyadarkan pasar akan 

adanya barang, jasa , atau ide yang ditawarkan. 

Proses permulaan ide tersebut berasal dari 

kesadaran mengenai produk, ide, atau pesan 

promosi sampai diakhiri pembelian produk atau jasa 

yang dipromosikan.  

Strategi rumah sakit yang baik akan 

mewujudkan harapan dan keinginan pasien, 

sehingga akan timbul loyalitas pasien terhadap 

layanan kesehatan ke rumah sakit. Loyalitas 
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mencerminkan komitmen psikologis 

pasien.Kepuasan setelah transaksi dan dicerminkan 

berupa pembelian ulang merupakan indikator awal 

menuju tangga loyalitas berikutnya (Supriyanto 

&Ernawaty, 2009). 

Data BOR Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan menunjukkan bahwa Ruangan Sakinah 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan merupakan 

satu-satunya unit yang mengalami penurunan BOR 

selama tiga tahun berturut-turut. BOR di Ruangan ini 

turun rata-rata sebesar 5,92 % setiap tahunnya 

selama 2011-2013.Peningkatan daftar keluhan 

sebesar 56,6% (60 daftar keluhan) selama tahun 

2012-2013. 

Penelitian ini  menganalisis pengaruh antara 

efek promosi (promotion effects) dan switching 

barriers rumah sakit terhadap loyalitas pasien di 

Instalasi Rawat Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan. 

Hasil penelitian diharapkanmemberikan 

rekomendasi upaya mempertahankan pelanggan 

dengan memperhatikan upaya promosi Rumah Sakit 

dan menerapkan strategi pemasaran salah satunya 

yaitu strategi switching barriers. 

PUSTAKA 

Promosi dalam konsep strategi pemasaran 

merupakan unsur taktik pemasaran dalam upaya 

menangkap pasar (market creation).Hasil akhir 

promosi pasar adalah akses pasar pada pelayanan 

kesehatan. Indikator keberhasilan promosi adalah 

meningkatnya kunjungan rumah sakit rawat jalan 

atau rawat inap (Supriyanto  dan Ernawaty, 

2009).Tujuan promosi adalah mengkomunikasikan 

manfaat dan kelebihan produk, jasa, gagasan atau 

ide (tentang sehat-sakit) dari rumah sakit kepada 

calon pengguna (pasar) rumah sakit.. 

Promotion effects menerapkan dimensi yang 

diadopsi oleh Tung. et al. (2011) antara lain : daya 

tarik (attractiveness), keinginan pembelian 

(purchase willingness), nilai akuisisi yang dirasakan 

(perceived acquisition value), dan perilaku 

pembelian (purchase behavior). Indikator 

attractivenessuntuk ketertarikan atas adanya 

alternatif penyedia pelayanan yang lain dapat dilihat 

dengan mempertimbangkan tempat, status sosial 

dan kepuasan pelayanan dan pesaing. 

Strategi pemasaran yang lainnya adalah 

strategi switching barrieryang merupakan  upaya 

rumah sakit dalam membentuk rintangan pengalihan 

ke tempat layanan lain, sehingga pasien kurang 

berkenan rugi karena perlu pengeluaran biaya yang 

lebih besar apabila pindah (Supriyanto dan 

Ernawaty, 2009). 

Hambatan pindah mengacu pada tingkat 

kesulitan untuk berpindah ke penyedia jasa lain 

ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang 

diterima. Hambatan pindah dapat berbentuk kendala 

finansial, sosial, dan psikologis yang dirasakan 

seorang pelanggan ketika berpindah ke penyedia 

jasa baru. Semakin tinggi hambatan pindah, akan 

semakin mendorong pelanggan untuk bertahan 

dengan penyedia jasa lama, termasuk melakukan 
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pembelian ulang. Salah satu hambatan pindah di 

Rumah sakit adalah hambatan sosial dan psikologis, 

yaitu keramahtamahan, senioritas dokter, hubungan 

interpersonal antara dokter dengan pasien, frekuensi 

pertemuan dan perasaan aman pasien (Setiawan, 

2011). 

Switching barrier yang berkaitan erat dengan 

bauran suatu strategi pemasaran rumah sakit, 

diantaranya: interpersonal relationships yang 

kaitannya dengan bauran proses (interaksi medis 

dan paramedis dengan pasien) dan bauran layanan 

customer, perceived switching costs berkaitan 

dengan bauran harga, serta attractiveness of 

alternative yang berkaitan dengan bauran produk 

atau jasa, bauran distribusi rujukan, sarana dan 

fasilitas.Kitchathron, P. (2008)mengemukakan 

bahwa hambatan pindah memainkan peran sebagai 

variabel penyesuai pada hubungan antara kepuasan 

dan loyalitas pelanggan.Ketika tingkat kepuasan 

pelanggan diketahui, tingkat loyalitasnya dapat 

bervariasi tergantung pada kuatnya hambatan 

pindah. 

Loyalitas mencerminkan komitmen 

psikologis terhadap brand (merek) tertentu. Loyalitas 

pasien terbagi dalam; affective loyalty,  kemauan 

dan kesediaan kembali customer untuk 

menggunakan suatu produk atau jasa yang sama 

secara kontinyu dalam waktu yang panjang. 

Loyalitas demikian terbentuk bila pelanggan sangat 

puas terhadap pelayanan rumah sakit.; action 

loyalty,  membeli, menggunakan jasa yang sama 

secara berulang; advocator loyalty, secara sukarela 

dan eksklusif merekomendasikan produk atau jasa 

rumah sakit kepada teman, relasi, dan kelompok 

masyarakat lainnya; conative loyalty, membuat 

konsumen untuk menggunakan lagi bila 

membutuhkan (Supriyanto dan Ernawaty, 2009). 

Indikator loyal dengan menggunakan:3U 

(Use, Usage, User), use adalah jenis yang 

digunakan, usage adalah frekuensi pembelian dan 

user adalah orang yang menggunakan. Ini 

menunjukkan waktu, lama dan kontinuitas 

hubungan; merekomendasikan jasa (advokasi 

melalui mouth to mouth) kepada orang lain; 

hubungan emosional, rasa bangga menggunakan 

jasa rumah sakit dibandingkan dengan rumah sakit 

yang lain (Supriyanto, 2007). Menurut Jones et al. 

(2002) Persaingan di lingkungan berpengaruh 

terhadap kepuasan dan loyalitas, dan mempertegas 

bahwa pasien yang puas belum tentu akan menjadi 

loyal dan begitu sebaliknya. Walaupun kondisinya 

cenderung non kompetitif karena hampir mendekati 

posisi monopoli, akan tetapi tetap perlu 

memperhatikan faktor barrier yang lain selain 

adanya switching cost yang menghambat adanya 

perpindahan pelayanan kesehatan. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 

yang bersifat observasional dengan rancang bangun 

cross sectional. Penelitian dilakukan pada tanggal 1-

31 Mei 2014 di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan.Populasi dalam 
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penelitian ini adalah semua pasien rawat di Instalasi 

Rawat Inap Ruang Sakinah  Rumah sakit 

Muhammadiyah Teknik pengambilan sampel 

dengan simple random samplingdidapatkan besar 

sampel dalam penelitian ini adalah 53 responden. 

Cara pengambilan sampel dengan random number. 

Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrumen berupa kuesioner yang dikembangkan 

oleh peneliti menggunakan teori Tung et aluntuk 

variabel promotion effects dan teori Kitchathron, P. 

untuk variabel switching barriers serta teori  

Supriyanto dan Ernawaty untuk variabel loyalitas 

pasien. Kuesioner sudah dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan 

kecenderungan penilaian berdasarkan distribusi 

frekuensi pada variabel switching barriers, serta 

menggunakan analisis modus terbanyak pada 

variabel promotion effects dan loyalitas pasien. 

Analisis pengaruh promotion effects dan switching 

barriers terhadap loyalitas pasien dianalisis 

menggunakan uji regresi logistik berganda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indikator  interpersonal relationshipdalam 

switching barriersterbagi dalam dua aspek meliputi 

customer-employee relationship dan style of service 

dengan mean dan modus terbanyak penilaian 

responden baik pada semua aspek dengan 

kecenderungan arah ke nilai 4, yang berarti rumah 

sakit mempunyai interpersonal relationship yang 

besar .  

Komunikasi yang efektif termasuk 

mendengarkan keluhan pasien adalah hal yang 

penting. Penyuluhan kesehatan yang baik, 

bersumber dari komunikasi yang baik. Dimensi 

hubungan antarmanusia yang kurang baik dapat 

mengurangi kadar dimensi efektivitas dan dimensi 

kompetensi teknis dari layanan kesehatan yang 

diselenggarakan. Pengalaman menunjukkan bahwa 

pasien yang diperlakukan kurang baik cenderung 

akan mengabaikan nasihat dan tidak akan mau 

melakukan kunjungan ulang (Pohan, 2006). 

Semakin baik hubungan dan komunikasi 

medis dan paramedis dengan pasien, maka akan 

membuat pasien enggan untuk berpindah ke 

penyedia layanan kesehatan yang lain, hal tersebut 

menunjukkan bahwa  switching barriers atau 

hambatan pindah rumah sakit dari aspek 

interpersonal relationship patut untuk dipertahankan 

menjadi strategi rumah sakit dalam 

mempertahankan pelanggan (pasien). 

Indikator perceived switching cost atau yang 

terkait dengan aspek biaya atau finansial pada rating 

3 atau netral pada hampir semua aspek meliputi 

economic cost,  psychological cost dan cost of time. 

Hasil penilaian responden terhadap aspek economic 

cost atau biaya yang dikeluarkan pasien untuk 

membayar jasa pelayanan rawat inap pada 

kecenderungan arah nilai 2 yang artinya economic 

costyang dimiliki Rumah Sakit kecil dan merupakan 

isu strategis yang bisa menyebabkan pasien tidak 

loyal.  
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Hambatan pindah dapat berbentuk kendala 

finansial, sosial, dan psikologis yang dirasakan 

seorang pelanggan ketika berpindah ke penyedia 

jasa baru. Semakin tinggi hambatan pindah, akan 

semakin mendorong pelanggan untuk bertahan 

dengan penyedia jasa lama, termasuk melakukan 

pembelian ulang (Jones et al, 2002).Kecenderungan 

pasien dengan tingkat ekonomi yang rendah kurang 

berkenan menggunakan kembali jasa layanan rawat 

inap jika biaya yang harus dikeluarkan pasien tinggi, 

sehingga rumah sakit perlu mengkaji kembali dari 

segi biaya (economic cost) seperti biaya persalinan, 

karena sebagian besar pasien merupakan pasien 

dengan indikasi persalinan.  

Attractiveness of alternative terbagi dalam 

purchase place, social status dan service 

satisfaction. Responden sebagian besar menilai 

besar terhadap indikator attractiveness of 

alternative.Daya tarik alternatif mengacu pada 

reputasi, citra, dan kualitas jasa yang diharapkan 

lebih unggul atau lebih cocok dibanding penyedia 

jasa lain. Hal ini sangat berhubungan dengan 

diferensiasi jasa dan organisasi jasa. Jika 

perusahaan menawarkan jasa yang unik maka akan 

menyulitkan pesaing untuk meniru, ataujika terdapat 

sedikit alternatif pesaing yang ada di pasar maka 

pelanggan cenderung bertahan pada perusahaan 

lama (Bendapudi dan Leone, 2007). 

Aspek purchase place yaitu jarak rumah 

responden dengan rumah sakit rata-rata cukup jauh, 

meskipun begitu sebagian besar pasien tetap 

memilih menggunakan Instalasi Rawat Inap di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sehingga 

meskipun pada rating 3 atau netral dan 

kecenderungan arah pada nilai 2 yaitu aspek 

purchase place kecil, namun hal tersebut tidak 

menjadi isu strategis bagi Rumah Sakit maupun bagi 

pasien. Pada aspek social status dan service 

satisfaction tidak menjadi isu strategis karena modus 

terbanyak penilaian responden baik. 

Tabel 1 Switching Barriers  di Instalasi Rawat Inap  Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan  
 

Penilaian Switching Barriers Jumlah Persentase 

Switching Barrierskurang 7 13,20 

Switching Barrierscukup 20 37,7 

Switching Barriersbaik 26 49,05 

Total 53 100 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 

kategori penilaian responden terhadap strategi 

switching barriers Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan adalah baik yaitu sebesar 49,05% (26 

responden). 

Menurut Supriyanto dan Ernawaty (2009), 

switching barriers ialah upaya rumah sakit dalam 

membentuk rintangan pengalihan ke tempat layanan 

lain, sehingga pasien enggan rugi karena perlu 

pengeluaran biaya yang lebih besar apabila 

pindah.Salah satu hambatan pindah di Rumah sakit 
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adalah hambatan sosial dan psikologis, yaitu 

keramahtamahan, senioritas dokter, hubungan 

interpersonal antara dokter dengan pasien, frekuensi 

pertemuan dan perasaan aman pasien (Setiawan, 

2011). 

Indikator yang dianalisis dalam karakteristik 

responden meliputi umur, domisili atau jarak rumah 

dengan Rumah Sakit, tingkat pendidikan dan 

pekerjaan.Berdasarkan  hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden berusia > 

35 tahun adalah pasien dengan indikasi penyakit 

kandungan seperti kanker serviks. Pada kelompok 

usia 21-35 tahun merupakan kelompok usia 

produktif dengan indikasi rawat inap sebagian besar 

adalah post partum, 

Menurut Notoatmodjo (2002), ada tiga 

kategori dalam pelayanan kesehatan, yakni 

karakteristik predisposisi, karakteristik pendukung 

dan karakteristik kebutuhan. Karakteristik individu ini 

masuk dalam karakteristik predisposisi, karena tiap 

individu memiliki kecenderungan untuk 

menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-

beda. 

Setiap golongan umur mempunyai pola 

penyakit yang berbeda sehingga kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan berbeda pula. Meningkatnya 

golongan usia tua cenderung akan meningkatkan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. Menurut Kottler 

dan Amstrong (2011) bahwa usia dan tahapan siklus 

konsumen mempunyai pengaruh yang penting 

terhadap perilaku konsumen. Pasien yang berumur 

tua cenderung lebih cepat puas dibandingkan 

dengan pasien yang masih muda, dan pasien yang 

masih muda berpeluang lebih besar dalam mencari 

alternatif fasilitas kesehatan lain 

Domisili respondenyang menggunakan 

pelayanan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan sebagian besar 

berdomisili cukup jauh yaitu sebesar 37,73% 

(>20km ) atau berasal dari luar Kota 

Lamongan.Menurut Green (2005), jarak merupakan 

faktor enabling dalam perilaku seseorang memilih 

pemanfaatan dalam pelayanan kesehatan. Lebih 

lanjut Green mengatakan bahwa keberadaan 

pelayanan kesehatan berkaitan dengan jarak dan 

transportasi akan mempengaruhi perilaku dan 

keputusan memilih pelayanan kesehatan. Lokasi 

fasilitas kesehatan akan sangat menentukan 

pemanfaatan orang dalam menggunakan jasa 

tersebut. Lokasi yang strategis dapat dilihat dari 

akses kemudahan untuk dijangkau transportasi, 

serta tempat parkir yang luas dan nyaman. 

Hal tersebut berarti potensial market yang 

dekat dengan Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan perlu dikelola dengan baik, dan perlu 

dilakukan survey market untuk mengetahui lebih 

mendalam, apa yang menjadi kebutuhan dan 

harapan dari masyarakat di sekitar Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan terutama masyarakat 

yang tidak menggunakan pelayanan rawat inap di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. 
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Secara umum distribusi pendidikan 

responden sebagian besar adalah tingkat 

pendidikan SMA atau sederajat yaitu sebesar 

58,49% (31 responden). Tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi pengetahuan tentang kesadaran 

pemeliharaan kesehatan dan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dalam memilih produk 

maupun merek. Kelompok masyarakat yang terdidik 

cenderung menuntut pelayanan yang lebih baik 

(Kotler, 2008). Seseorang yang semakin baik tingkat 

pendidikannya akan mempengaruhi 

pengetahuannya mengenai kesehatan, sehingga 

akan menggunakan fasilitas kesehatan yang baik 

pula. 

Pekerjaan responden sebagian besar 

adalah wiraswasta yaitu sebesar 28,30% (15 

responden), hal ini sehubungan dengan pembiayaan 

yang harus dikeluarkan untuk pemanfaatan jasa 

tersebut.Pekerjaan mempunyai hubungan dengan 

pendidikan dan penghasilan. Pekerjaan dengan 

penghasilan cukup besar akan mempengaruhi 

konsumsi barang maupun jasa termasuk dalam 

pemilihan pelayanan kesehatan. Keputusan 

pembelian dalam menggunakan pelayanan 

kesehatan berkaitan dengan kemampuan 

membayar. Hal yang senada juga disampaikan 

(Kotler and Amstrong, 2011) bahwa pekerjaan 

seseorang akan mempengaruhi terhadap barang 

atau jasa yang dibeli. Berbagai jenis pekerjaan 

menunjukkan keanekaragaman segmen pasar yang 

menggunakan jasa pelayanan di Instalasi Rawat 

Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan, yang perlu diperhatikan adalah strategi 

untuk membidik pelanggan dari semua segmen 

disesuaikan dengan karakteristik segmen tersebut 

dengan carasegmenting, yaitu membagi pasar 

sesuai dengan segmen ekonomi masyarakat 

meliputi ekonomi ke bawah, menengah, dan ke atas. 

Strategi selanjutnya adalah targeting, merencanakan 

target pasar yang akan dilaksanakan seperti produk 

layanan Rumah Sakit berupa Kamar Rawat Inap 

dengan berbagai tingkatan kelas sesuai dengan 

segmen pasar, serta positioning dengan 

menempatkan brand Rumah Sakit sebagai penyedia 

jasa layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu 

dan professional. 

Indikasi rawat inap responden menunjukkan  

bahwa sebagian besar indikasi rawat inap 

responden di Instalasi Rawat Inap Ruang Sakinah 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah 

post partum atau pasien paska melahirkan yaitu 

sebesar 90,57% (48 responden) dan sebagian kecil 

lainnya adalah pasien dengan penyakit kandungan. 

Indikasi rawat inap merupakan suatu penyebab atau 

alasan  pasien dengan kondisi tertentu atau pasien 

dengan keluhan untuk menggunakan pelayanan 

rawat inap. Hal tersebut mempengaruhi proses 

pembelian ulang karena proses melahirkan terjadi 

dengan jarak waktu yang cukup lama yaitu minimal 

2 tahun setelah melahirkan, baru akan diperkirakan 

melahirkan kembali. Sedangkan untuk penyakit 

kandungan kejadiannya jarang dan merupakan 
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sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi 

sehingga pembelian ulang dihindari untuk indikasi 

penyakit kandungan. 

Responden di Instalasi Rawat Inap Ruang 

Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

sebagian besar merupakan pasien dengan status 

pasien baru sebesar 75,47 % (40 responden). 

Status pasien merupakan kunjungan pasien ke 

pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan.Status pasien meliputi pasien baru yaitu 

pasien yang baru pertama kali menggunakan 

pelayanan rawat inap di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, 

sedangkan status pasien lama yaitu pasien yang 

melakukan pembelian layanan rawat inap atau 

kunjungan yang lebih dari satu kali.Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pertumbuhan pasien tinggi 

namun pembelian ulang (repeat purchase) rendah 

yang mengindikasikan pasien tidak loyal. 

Variabelpromotion effects meliputi aspek 

attractiveness(ketertarikan menggunakan pelayanan 

Rawat Inap), purchase willingness (kesediaan 

menggunakan pelayanan Rawat Inap), dan 

perceived acquisition value (manfaat pelayanan 

lebih besar dari pengorbanan) yang dimiliki 

responden atas pelayanan di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tinggi, 

namun memiliki purchase behavior(perilaku 

pembelian) yang rendah. 

Aspek attractiveness (ketertarikan) 

responden terhadap Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan sebelum akhirnya memutuskan untuk 

menggunakan pelayanan di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan adalah sebesar 84,90% 

(45 responden) yang artinya kategori attractiveness 

yang dimiliki responden tinggi, dengan alasan utama 

attractiveness responden adalah dikarenakan dokter 

kandungan perempuan sebesar 26,41% (14 

responden). Diantara tiga alasan utama 

attractiveness tersebut, ada yang termasuk efek 

promosi yaitu pasien sudah merasa bahwa 

pelayanan rawat inap RS Muhammadiyah 

Lamongan merupakan langganan keluarga 9,43% (5 

responden) dan pasien tertarik karena mencoba 

5,66% (3 responden). Pengukuran untuk 

ketertarikan atas adanya penyedia pelayanan dapat 

dilihat dengan mempertimbangkan tempat, status 

sosial dan kepuasan pelayanan dan pesaing (White 

dan Yanadarman, 2006). 

Attractiveness menggambarkan suatu 

ketertarikan responden terhadap pelayanan 

kesehatan, dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa responden merasakan attractiveness atau 

kesediaan untuk menggunakan layanan rawat inap 

tinggi, sebagian kecil alasan attractiveness adalah 

efek dari promosi namun sebagian besar lainnya 

bukan karena efek promosi yang dilakukan rumah 

sakit, hal tersebut tidak berarti menjadi isu strategis 

namun perlu dikaji kembali upaya promosi yang 

lebih baik. 

Aspek purchase willingness (kesediaan 

menggunakan pelayanan Rawat Inap) responden 
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sebesar 81,13% (43 responden), yang menunjukkan 

bahwa  purchase willingness yang dimiliki 

responden tinggi dengan alasan utama purchase 

willingness responden adalah karena adanya dokter 

kandungan perempuan sebesar 23,25% (10 

responden). Purchase willingness merupakan 

kesediaan pasien sebelum menggunakan pelayanan 

kesehatan, seperti halnya indikator desire sebagai 

hasil promosi produk dan harga (Supriyanto dan 

Ernawaty, 2009). Tingginya aspek purchase 

willingness yang dimiliki oleh responden di Instalasi 

Rawat Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan merupakan suatu bentuk 

tanggapan responden terhadap promosi yang 

dilakukan rumah sakit berupa tahap keinginan, 

namun sebagian besar informasi yang diperoleh 

responden bukan berasal dari promosi rumah sakit 

akan tetapi dari keluarga, tetangga atau teman.   

Hasil penelitian mengenai aspek perceived 

acquisition value menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden merasakan manfaat yang diterima 

atas pelayanan rawat inap di Ruang Sakinah Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah sebanding 

yaitu sebesar 83,03% (44 responden).  Sebagian 

besar manfaat yang dirasakan responden terhadap 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah 

karena pelayanan yang bagus yaitu sebesar 77,35% 

(41 responden).  

Menurut model sistem perilaku konsumen, 

salah satu informasi purnabeli adalah kepuasan 

(perbandingan antara apa yang diterima atau 

dirasakan sama atau melebihi apa yang 

diharapkan), afinitas (tingkat keterikatan seseorang 

pada sebuah produk atau jasa), dan loyalitas 

(mencerminkan komitmen psikologis terhadap brand 

tertentu), loyalitas terjadi bila konsumen sangat puas 

atau apa yang diterima lebih besar dari harapan). 

Hal ini sama dengan aspek perceived acquisition 

value yang merupakan nilai perbandingan yang 

dirasakan pasien atas besarnya manfaat 

dibandingkan dengan pengorbanan dalam 

menggunakan pelayanan sebanding dengan biaya 

yang dikeluarkan serta waktu yang dibutuhkan, 

sehingga meskipun biaya yang dikeluarkan dirasa 

cukup mahal akan tetapi pasien merasa puas 

sehingga hal tersebut sebanding. 

Responden di Instalasi Rawat Inap Ruang 

Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

mayoritas merupakan pasien baru dengan 

penggunaan layanan rawat inap satu kali sebesar 

75,47% (40 responden) sehingga kategori purchase 

behavior yang dimiliki oleh responden 

rendah.Menurut Kotler dan Keller (2011) 

mengartikan suatu perilaku konsumen sebagai 

perilaku pembelian konsumen akhir. Dalam aspek 

purchase behavior, mengkategorikan responden 

memiliki purchase behavior apabila responden telah 

melakukan pembelian pelayanan atau kunjungan 

lebih dari satu kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perilaku pembelian ulang (repeat purchase) rendah, 

namun pertumbuhan pasien baru tinggi, sehingga 

dalam hal ini perlu dikaji pada pasien lama terkait 
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dengan rendahnya pembelian ulang.Kunjungan 

tempat pelayanan dapat meningkat jika mutu 

ditingkatkan dengan biaya tetap (Supriyanto dan 

Ernawaty, 2009). 

Jumlah pasien lama yang rendah 

menunjukkan repeat purchase yang rendah. Upaya 

retensi pelanggan yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan terkait dengan rendahnya purchase 

behavior adalah peningkatan promosi sehingga 

menghasilkan efek promosi yang baik dan 

berpengaruh pada tingkat loyalitas pasien yang lebih 

baik. Mutu dan kualitas pelayanan perlu 

ditingkatkandengan memperhatikan dimensi 

technical care, dan aspek amenity. 

Tabel 2 Promotion Effects Responden di Instalasi Rawat Inap  Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah 
Lamongan 

 
Promotion Effects Responden Frekuensi Persentase (%) 

Kurang  15 28,30 

Cukup 28 52,83 

Baik 10 18,86 

Total 53 100,00 
 

Tabel 3 Loyalitas Responden di Instalasi Rawat Inap  Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan  
 

Kategori Loyalitas Jumlah Persentase (%) 

Kurang loyal 24 45,28 
Loyal 29 54,72 

Total 53 100,00 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 

besarpromotion effects responden di Instalasi Rawat 

Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan adalah cukup yaitu sebesar 52,83 % (28 

responden). Promosi dalam konsep strategi 

pemasaran merupakan unsur taktik pemasaran 

dalam upaya menangkap pasar (market 

creation).Hasil akhir promosi pasar adalah akses 

pasar pada pelayanan kesehatan.Indikator 

keberhasilan promosi adalah meningkatnya 

kunjungan rumah sakit rawat jalan atau rawat inap 

(Supriyanto dan Ernawaty, 2009). 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 

kategori loyalitas pasien adalah loyal sebesar 54,72 

% (29 responden) dan sebagian responden lainnya 

dalam kategori kurang loyal sebesar 45,28% (24 

responden) dengan kriteria seluruh pasien yang 

menjadi responden yaitu sebesar 100% (53 

responden) adalah affective loyalty dan responden 

yang berkomitmen sebesar 49,05% (27 responden) 

dan tergolong dalam kriteriaconative loyalty serta 

sebesar 64,15% (34 responden) akan 

merekomendasikan  Instalasi Rawat Inap Ruang 

Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

kepada tetangga, teman, dan tergolong advocator 

loyalty. Pakar pemasaran mengukur adanya 

loyalitas bila ditemukan informasi respon pasar akan 
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produk menyatakan sangat puas > 10% (Supriyanto, 

2007). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji 

regresi logistik berganda menunjukkan bahwa nilai 

significant untuk switching barriers (0,025) <  α 

(0,05) dengan Exp (B) = 1,248, artinya switching 

barriers yang baik akan menimbulkan kategori loyal 

pada pasien 1,248 kali lebih besar jika dibandingkan 

dengan switching barriersyang cukup ataupun 

kurang. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

sebelumya yang dilakukan oleh Jones et al, bahwa 

switching barriers yang tinggi maka loyalitas pasien 

yang dapat dicapai semakin tinggi. 

Jones.et al (2002) menegaskan bahwa switching 

barrier berdampak positif terhadap retensi 

pelanggan dan efektivitas biaya dalam upaya 

mempertahankan pelanggan. Menciptakan 

hambatan pindah yang tinggi menjadi salah satu 

strategi organisasi dalam upaya mempertahankan 

pelanggan. 

Nilai significant untuk promotion effects 

(0,001) <  α (0,05) dengan Exp (B) =2,884, 

kemungkinan promotion effects yang baik akan 

menimbulkan kategori loyal pada pasien 2,884 kali 

lebih besar jika dibandingkan dengan promotion 

effects yang cukup ataupun kurang, hal tersebut 

juga sejalan dengan penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Tung et albahwa promotion effects 

yang rendah akan menyebabkan loyalitas pasien 

yang dapat dicapai semakin rendah, sehingga upaya 

promosi Rumah Sakit perlu ditingkatkan untuk upaya 

menjadikan pasien lebih loyal. Promotion effects 

yang diadopsi oleh Tung et al. (2011) antara lain : 

daya tarik (attractiveness), keinginan pembelian 

(purchase willingness), nilai akuisisi yang dirasakan 

(perceived acquisition value), dan perilaku 

pembelian (purchase behavior). Hal ini juga 

dipertegas oleh model pengambilan keputusan yang 

dijelaskan pada gambar 2.1 bahwa ada perilaku 

pembelian ulang yang merupakan gambaran 

loyalitas pasien yang diakibatkan oleh efek promosi. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menununjukkan ada 

pengaruh antara promotion effects dan switching 

barriers terhadap loyalitas pasien di Instalasi Rawat 

Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. Semakin baik switching barriersmaka 

akan meningkatkan loyalitas pasien, promosi yang 

semakin baik juga akan memberikan efek pada 

perilaku pembelian pasien terhadap pelayanan 

kesehatan sehinggasaran yang dapat diberikan 

kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

agar dapat meningkatkan strategi switching barriers 

dengan lebih memperhatikan aspek  economic cost  

dengan menjaga kestabilan harga layanan melalui 

review atau kajian ulang terhadap tarif layanan 

secara keseluruhan. Selanjutnya meningkatkan 

pelayanan yang berorientasi pada pelanggan 

dengan menangani keluhan (voice) pasien serta 

memahami faktor penyebab ketidakpuasan pasien 

serta meningkatkan upaya promosi terutama terkait 
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dengan pemanfaatan Instalasi Rawat Inap Ruang Sakinah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 
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