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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN  

 

 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 Konseptual penelitian merupakan pernyataan hubungan variabel- 

variabel yang dibangun untuk penelitian berdasarkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu dan teori-teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian 

Coonin dan Taylor (1992) maupun Selres (1993) dalam Sutarso (2008) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas pelayanan 

yang diberikan pihak rumah sakit dengan kepuasan yang dirasakan oleh 

pengguna layanan. Hasil penelitian Sutarso (2008) menunjukkan hasil 

yang sama bahwa kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit dan 

kepuasan pengguna layanan berada dalam satu garis lurus. Peningkatan 

kepuasan pengguna layanan terkait dengan loyalitas pengguna yang 

berhubungan dengan Total Quality Management (TQM). Filosofi yang 

mendasari TQM pada umumnya berhubungan erat dengan kepuasan 

pengguna layanan.      

  Kualitas layanan dan kepuasan pengguna memiliki keterkaitan. 

Apabila tingkat kualitas layanan meningkat, tingkat kepuasan pengguna 

juga akan meningkat. Kualitas layanan merupakan kunci menciptakan 

kepuasan pengguna (Kotler dan Keller, 2009). Loyalitas pengguna 

layanan akan terbentuk bila pengguna layanan puas dengan layanan 

yang telah diberikan pihak penyedia layanan. Untuk mempertahankan 

loyalitas pengguna layanan diperlukan unsur-unsur seperti kesepakatan, 

ketergantungan, personality, harga, kualitas, ketersediaan, keamanan dan 

kecepatan (Fitzsimmons, 2000). 
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  Untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna layanan yang 

berdampak loyalitas, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan 

penyedia jasa, yakni 1) kualitas produk jasa, pengguna layanan merasa 

puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan produk yang berkualitas, 2) 

kualitas pelayanan, pengguna layanan merasa puas bila mendapatkan 

pelayanan baik dan sesuai dengan harapan pengguna layanan, 3) 

emosional, pengguna layanan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan sesuai dengan harapan yang diharapkan, 4) harga, suatu 

produk jasa yang mempunyai kualitas sama tetap menetapkan harga 

yang murah, dan 5) biaya, pengguna layanan tidak perlu mengeluarkan 

biaya tambahan atau membuang waktu untuk mendapatkan jasa dan 

cenderung puas atas jasa tersebut. Anderson (1994) berpendapat bahwa 

kepuasan pengguna layanan berkontribusi terhadap terciptanya loyalitas 

pengguna layanan, meningkatnya reputasi, berkurangnya elastisitas 

harga, berkurangnya biaya transaksi, meningkatnya efisiensi dan 

produktivitas. 

  Persepsi tentang biaya yang terjangkau dan sesuai dengan 

layanan maupun fasilitas yang akan diterima oleh pengguna layanan 

menyatakan bahwa persepsi tentang biaya yang positif akan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna layanan. Biaya yang terjangkau dengan 

harapan akan kesesuaian antara layanan yang akan diterima dan fasilitas 

yang akan diterima dimana lebih murah dari pesaing akan menentukan 

tingkat kepuasan pengguna layanan. Tingginya harapan akan persepsi 

tentang biaya tersebut akan mempengaruh kepuasan pengguna layanan 

dan akan membentuk loyalitas pengguna layanan. 
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 Gambar 3.1 : Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap  
                        Kepuasan dan Loyalitas Pengguna 
 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Bei dan Chiao (2001 : 127) 

 Citra yang positif dan melekat pada persepsi pengguna layanan 

akan memberi dampak pada kepuasan setelah penggunaan layanan yang 

telah diberikan. Pada sisi lain, persepsi yang baik akan meningkatkan 

loyalitas pengguna layanan dengan tolak ukur pembelian yang berulang – 

ulang, adanya pembeli  yang merekomendasikan kepada orang lain, 

menyampaikan hal yang positif, mendorong dan mempengaruhi maupun 

mempertimbangkan (Wesbrook, 1987, Kandampully et al. 2000). Citra 

merek yang kuat akan menghasilkan loyalitas pengguna layanan yang 

tinggi (Kotler dan Keller, 2009 : 257). Berdasarkan penelitian terdahulu 

dan kajian teori yang telah ada pada penjelasan sebelumnya, maka 

kerangka konsep penelitian disusun berdasarkan hasil telaah pustaka. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :  

Gambar 3.2 Kerangka Berpikir 
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3.2  Hipotesis  

   Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir 

diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

 Penelitian Manullang (2008) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan positif baik secara simultan dan parsial terhadap 

kepuasan pelanggan. Penelitian Tratintya (2011) menunjukkan hasil 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan 

indikator responsiveness sebagai indikator dominan. Hasil penelitian 

Irmawati (2010) yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap 

kepuasan pasien berobat rawat inap di RSUD Moewardi Jebres 

menunjukkan kualitas pelayanan, tempat, dan harga secara bersama-

sama maupun parsial berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Ini berarti 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien 

berobat rawat inap di RSUD Moewardi Jebres. Penelitian Agustiono 

(2003) menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan pasien Rumah Sakit Elisabeth Semarang dengan critical ratio 

sebesar 6,224. Maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan jasa yang diberikan RSSA Malang akan menjadi dasar 

penilaian bagi kepuasan pengguna layanan rumah sakit bersangkutan. 

Kualitas layanan rumah sakit yang baik akan berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna layanan RSSA . berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu tersebut diatas maka dirumuskan : 

 Hipotesis Pertama : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna 

 

Penelitian Utari (2004), menyatakan biaya mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan indikator kesesuaian 



81 
 

atas harga yang harus dibayar. Penelitian Irmawati (2010) menemukan 

bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien berobat 

rawat inap di RSUD Moewardi Jebres dengan koefisien regresi 

menunjukan nilai positif sebesar 0.216. Jadi semakin ditingkatkan harga 

yang terjangkau maka semakin meningkat pula kepuasan pasien. 

Penelitian kurniasih (2012) menunjukkan bahwa harga memunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan sebesar 44,7%. Rumah 

sakit perlu menerapkan harga yang dapat memberikan nilai yang sesuai 

dengan pelayanan yang diberikan. Persepsi tentang biaya yang 

terjangkau dan sesuai dengan layanan maupun fasilitas yang akan 

diterima oleh pengguna layanan menyatakan bahwa persepsi tentang 

biaya yang positif akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

layanan. Maka : 

Hipotesis Kedua : Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi 
tentang biaya terhadap kepuasan pengguna 

 

  Citra merupakan persepsi yang timbul tentang suatu organisasi 

penyedia jasa yang melekat dalam ingatan pengguna. Citra timbul karena 

hasil layanan di masa lampau baik karena pengalaman pribadi atau 

pengalaman yang diberikan oleh orang lain. Citra yang positif 

menunjukkan bahwa organisasi tersebut memberikan layanan yang baik 

kepada pengguna. Sehingga citra yang positif dapat mencerminkan 

kepuasan pengguna. Hasil penelitian Rita (2013) menunjukkan bahwa 

citra positif yang melekat pada nasabah BNI Provinsi Jawa Timur 

berkaitan dengan kepuasan pengguna dan berdampak pada loyalitas 

pengguna. Penelitian El Salam, Shawky dan El-Nahas (2013) 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara citra organisasi 

penyedia layanan dengan kepuasan pengguna. Citra organisasi 
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mencerminkan tentang perilaku organisasi, perasaan, kepercayaan 

terhadap organisasi dan memainkan peran dalam membentuk citra merek 

organisasi. Citra merek organisasi mencerminkan konsekuensi kepuasan 

pengguna di masa lampau sebagai investasi untuk masa depan. Begitu 

pula dengan persepsi tentang citra merek RSSA yang kuat dan positif 

tentang pelayanan yang diberikan pihak RSSA akan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna layanan.  

 Hipotesis Ketiga : Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi 
tentang citra terhadap kepuasan pengguna 

 
  Menurut Parasuraman et al (1996), menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berdampak signifikan terhadap loyalitas pengguna. Hasil 

penelitian Agustiono (2003) yang menunjukkan adanya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pasien Rumah Sakit Elisabeth Semarang 

dengan critical ratio sebesar 7,097. Hasil penelitian Gunawan dan Djati 

(2011) menyatakan bahwa dimensi kualitas pelayanan teori Parasuraman 

et al secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

loyalitas pasien di rumah sakit umum swasta di kota Singaraja Bali. 

Penelitian Hidajahningtyas (2013), menunjukkan bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan, maka semakin tinggi loyalitas pengguna layanan 

suatu organisasi, termasuk rumah sakit. Maka : 

 Hipotesis Keempat : Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 
pelayanan terhadap loyalitas pengguna 

 
Menurut Kusdyah (2012), persepsi biaya menjadi penilaian pengguna 

dalam melakukan pembelian ulang suatu produk barang / jasa. 

Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel persepsi 

biaya berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang yang berarti 

pengguna puas akan layanan yang diberikan akan meningkatkan loyalitas 

pengguna. Hasil penelitian Mahmud, Jusoff dan Hadijah (2013) 
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menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pengguna pelayanan penerbangan di Indonesia rute Jakarta – Makassar. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketika pengguna membayar 

harga lebih murah dan terjangkau akan meningkatkan loyalitas pengguna. 

Hasil penelitian Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa biaya memunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap loyalitas sebesar 51,2%. Maka :  

Hipotesis Kelima : Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi 
tentang biaya terhadap loyalitas pengguna 

   
Pengguna merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga kualitas 

dapat dijadikan salah satu variabel untuk mempertahankan pengguna di 

masa yang akan datang. Citra pengguna terhadap sebuah rumah sakit 

memang tidak bersifat absolut melainkan relatif (Javalgi, Whipple dan 

McManamon, 1992). Oleh sebab itu sebaiknya pihak manajemen rumah 

sakit mengimplementasikan harapan pengguna ke dalam tindakan guna 

untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Dengan basis citra merek 

yang kuat, pengguna yang loyalitasnya tinggi mungkin akan mengabaikan 

kesalahan yang dibuat organisasi yang bersangkutan. Penilaian terhadap 

citra bersifat multidimensi karena terdapat banyak tempat pelayanan di 

satu rumah sakit yang saling bersaing. Namun, citra terbentuk karena 

pengalaman masa lampau pengguna terhadap layanan yang telah 

diterima, Word of Mouth, dan publikasi maupun pemasaran dari pihak 

manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, citra merek merupakan media 

organisasi untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pengguna. 

Persepsi tentang citra rumah sakit yang baik akan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pengguna layanan. maka : 

 Hipotesis Keenam : Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi 
tentang citra terhadap loyalitas pengguna 
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  Kualitas pelayanan yang diberikan RSSA Malang akan menjadi 

dasar penilaian bagi kepuasan pengguna layanan rumah sakit 

bersangkutan. Kepuasan pengguna layanan yang baik akan berpengaruh 

terhadap perilaku pengguna layanan baik jangka panjang maupun jangka 

pendek yang kemudian berhubungan dengan terciptanya loyalitas 

pengguna layanan. Variabel bebas kedua dan ketiga yakni persepsi 

tentang biaya dan persepsi tentang citra mencerminkan kepuasan dan 

berdampak terhadap loyalitas pengguna. Menurut Jones dan Sasser 

(1994) dalam Musanto (2004), loyalitas merupakan fungsi kombinasi 

dengan kepuasan sebagai salah satu indikatornya. Hasil penelitian 

Nursiana (2011) menunjukkan bahwa kepuasan memengaruhi loyalitas 

dengan nilai t sebesar 3,11. Menurut Wu Chan (2011), citra rumah sakit 

memainkan peran terdahulu sebelum pengguna memeroleh layanan. 

Citra rumah sakit tidak hanya memberi stimulasi loyalitas pasien secara 

langsung tetapi juga memengaruhi kepuasan pengguna melalui kualitas 

layanan yang diterima. Kualitas pelayanan akan membentuk kepuasan 

pengguna dan membuat pengguna menjadi lebih loyal (El Salam, Shawky 

dan El-Nahas, 2013). Penelitian Laohasirichaikul, Bunthuwan dan Howard 

(2008) menemukan bahwa dimensi kualitas pelayanan yang diterima dan 

citra organisasi secara signifikan positif mempengaruhi kepuasan 

pengguna dan berdampak terhadap loyalitas pengguna. Penelitian Rita 

(2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel kepuasan terhadap loyalitas pengguna, baik dampak secara 

langsung maupun kepuasan pengguna sebagai variabel moderasi. Maka : 

 Hipotesis Ketujuh : Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan 
terhadap loyalitas pengguna.  

 


