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ABSTRAK 

Rumah sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna dalam bentuk layanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Salah satu strategi untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan/pasien yaitu dengan menerapkan strategi switching barrier Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan aspek switching barrier dengan 

loyalitas pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Penelitian ini 

merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional study 

kuantitatif. Responden berjumlah 100 orang yang diambil dengan metode 

purposive sampling. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat 

dengan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara switching cost dengan loyalitas reponden dengan nilai p = 0,045, terdapat 

hubungan antara attractiveness of alternative dengan loyalitas reponden dengan 

nilai p = 0,012, dan terdapat hubungan antara interpersonal relationship dengan 

loyalitas reponden dengan nilai p = 0,011. Sebaiknya Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar melakukan perbaikan-perbaikan atas bangunan fisik dan fasilitas yang 

ada di ruang rawat rawat inap, meningkatkan atau menambahkan layanan yang 

akan menjadi ciri khas Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar yang tidak dapat ditiru 

oleh pesaing lain, lebih memperkuat interpersonal relationship yang merupakan 

nilai switching barrier terbesar terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, serta 

membuat program-program untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.  

 

Kata kunci: switching barrier, switching cost, interpersonal relationship, 

attractiveness of alternative, loyalitas  
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ABSTRACT 

 

Hospital is an institution carrying out full individual health services in the 

forms of inpatient, outpatient, and emergency services. One strategy to maintain 

customer’s/patient’s loyalty is by implementing a switching barrier strategy. The 

objective of this study is to determine the correlation between switching barrier 

aspects and the inpatients’ loyalty at Ibnu Sina Hospital of Makassar. The study is 

an observational analytic study with a quantitative cross sectional study design. 

Respondents were 100 people gathered by purposive sampling method. Data 

analysis applied was univariate and bivariate with a Chi Square test. The results of 

the study revealed that there was a correlation between switching cost and 

respondents’ loyalty with the value of p=0.045, between attractiveness of 

alternative and respondents’ loyalty with the value of p=0.012, and between 

interpersonal relationship and respondents’ loyalty with p=0.011. The Ibnu Sina 

Hospital of Makassar should make improvements to physical buildings and 

facilities in the inpatient ward, increase or add services that will be the hallmark of 

Ibnu Sina Hospital of Makassar which cannot be replicated by other competitors, 

strengthen the interpersonal relationships further that is the biggest value of 

switching  barrier to Ibnu Sina Hospital of Makassar, as well as create programs to 

enhance the customers’ loyalty. 

 

Keywords : switching barrier, switching cost, interpersonal relationship,  

    attractiveness of alternative, loyalty 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis (UU No. 36 Tahun 2009). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesehatan ialah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di 

Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat terdiri dari 

pustu, puskesdes, puskesmas, praktek dokter, klinik, dan rumah sakit. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di 

Indonesia sudah mencapai 2.488 unit pada tahun 2015 (Profil Kesehatan 

Indonesia Tahun 2015). Jumlah itu bisa terus bertambah seiring dengan 

perkembangan ekonomi. Hal ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat antar 

rumah sakit. Padahal, rumah sakit tidak hanya bersaing dengan rumah sakit yang 

lainnya, tetapi juga harus bersaing dengan praktek bidan, praktek dokter dan 

pelayanan kesehatan lainnya (Andini, 2006). Persaingan ini telah mendorong 

rumah sakit untuk saling berlomba memberikan pelayanan yang terbaik, dalam 

rangka mendapatkan loyalitas pelanggan. 

Loyalitas ialah cerminan suatu komitmen dan dapat didekati melalui 

perspektif perilaku dan sikap sehingga kemudian berkembang menjadi affective 

loyalty, action loyalty, advocator loyalty, dan conative loyalty (Supriyanto & 

Ernawaty, 2009). Loyalitas pasien berpengaruh terhadap perkembangan rumah 

sakit sehingga upaya untuk menciptakan loyalitas pasien harus dilakukan secara 

terus-menerus. 

Salah satu strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan/pasien yaitu 

dengan menerapkan strategi switching barrier. Menurut Supriyanto dan Ernawaty 

(2009), switching barrier ialah upaya rumah sakit membentuk rintangan 

pengalihan ke tempat layanan lain, sehingga pasien tidak akan rugi karena perlu 

pengeluaran biaya lebih besar apabila pindah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo dan Supriyanto (2013) dengan 

judul Strategi Switching Barriers untuk Loyalitas Pasien Rawat Inap Rumah Sakit 

Muhammadiyah Surabaya juga menyatakan bahwa switching barrier (kecuali 

interpersonal relationship) berpengaruh terhadap loyalitas pasien. Dalam 



penelitian lain yang dilakukan oleh Rokiah, dkk dengan judul Analisis Hubungan 

Antara Kualitas Pelayanan, Karakteristik Pasien, dan Hambatan Pindah dengan 

Loyalitas Pasien Rawat Jalan RSUD Cibinong menyatakan variabel kualitas 

pelayanan dari dimensi emphaty dan variable pasien hambatan pindah secara 

signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pasien dan variabel 

yang memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap loyalitas pasien rawat 

jalan RSUD Cibinong adalah variabel hambatan pindah. 

Rumah Sakit Ibnu Sina merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe B 

yang ada di Makassar yang juga bersaing dengan rumah sakit lain untuk 

meningkatkan loyalitas pasien. Berdasarkan data kunjungan pasien Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar, yaitu pada instalasi rawat inap tahun 2014 jumlah kunjungan 

pasien sebanyak 49.702, tahun 2015 sebanyak 45.799 dan tahun 2016 sebanyak 

44.892, bisa dikatakan bahwa statistik jumlah kunjungan intstalasi rawat inap 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar mengalami mengalami penurunan jumlah 

kunjungan pada tahun 2015 sebanyak 8,5% dan tahun 2016 sebanyak 1,98 %. 

Berdasarkan uruaian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

“Hubungan Aspek Switching Barrier dengan Loyalitas Pasien Rawat Inap di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Tahun 2017”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian  kuantitatif dengan pendekatan 

penelitian  analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

Dalam menentukan populasi menggunakan populasi pasien rawat inap pada tahun 

terakhir, yaitu tahun 2016 sebesar 44.892 pasien. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dengan menggunakan Purposive  Sampling dengan besar 

sampel 100 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat 

dengan uji Chi Square. 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan kelompok umur tertinggi berada pada umur 35-40 tahun, yakni 

sebanyak 16 responden (16%) dan kelompok umur terendah adalah kelompok 

umur 65-70 tahun sebanyak 2 responden (2%).  

Berdasarkan jenis kelamin yang tertinggi yaitu pada jenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 62 responden (62%) dan terendah pada jenis kelamin 

laki-laki dengan jumlah 38 responden (38%). Hal ini menunjukkan  kelompok 

jenis kelamin yang mayoritas menjadi responden adalah perempuan. 

Berdasarkan pendidikan formal yang tertinggi yaitu SMA dengan jumlah 

46 responden (46%) dan terendah yaitu SD dan SMP dengan jumlah 12 responden 

(12%). 

Berdasarkan pekerjaan responden yang tertinggi di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar adalah wiraswasta dengan jumlah 33 responden (33%) dan yang paling 

sedikit adalah petani dengan jumlah 1 responden (1%). 

Berdasarkan sumber biaya pengobatan yang tertinggi yaitu BPJS sebanyak 

93 responden (93%), sedangkan sumber biaya pengobatan yang terendah yaitu 

mandiri (umum) sebanyak 7 responden (7%).  

Berdasarkan ruangan rawat inap yang tertinggi berada pada ruangan rawat 

inap kelas 2, yaitu sebanyak 37 responden (37%), sedangkan jumlah responden 

yang paling sedikit berada pada ruangan rawat inap VIP dan VVIP, yaitu masing-

masing sebanyak 1 responden (1%). 

Berdasarkan jumlah kunjungan responden yang tertinggi yaitu 2 kali 

kunjungan dengan jumlah responden sebanyak 42 responden (42%), sedangkan 

jumlah responden yang paling sedikit yaitu 9 dan 10 kali kunjungan, yaitu 

masing-masing sebanyak 1 responden (1%). (Data primer, 2017). 

Hasil Univariat 

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan analisis univariat untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi guna mendeskripsikan variabel 

independen dan dependen yang diteliti. Dari 100 responden, terdapat 86 



responden (86%) yang menyatakan switching cost di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar tinggi, sedangkan 14 responden (14%) menyatakan rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa switching cost 

akan memberatkan respondden untuk beralih ke rumah sakit lain. 

Pada aspek attractiveness of alternative terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina, 

dari 100 responden, terdapat 90 responden (90%) yang menyatakan attractiveness 

of alternative tinggi, sedangkan 12 responden (12%) menyatakan rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki ketertarikan untuk 

menggunakan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

Pada aspek interpersonal relationship, dari 100 responden di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar, terdapat 98 responden (98%) menyatakan bahwa 

interpersonal relationship baik dan terdapat 2 responden yang menyatakan kurang 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari petugas medis dan non medis dengan 

pasien maupun antarpasien memiliki hubungan interpersonal yang baik. 

Pasa tingkat loyalitas di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, dari 100 

responden, terdapat 89 responden (89%) yang termasuk dala kategori loyal, 

sedangkan 11 responden dalam kategori kurang loyal. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden memilih untuk tetap loyal berobat di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar. (Data primer, 2017). 

Hasil Bivariat  

Analisis Bivariat dilakukan pada variabel-variabel penelitian  untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan 

hubungan antar variabel independen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 86 responden dengan switching 

cost tinggi, terdapat 79 responden (91,9%) yang loyal dan 7 responden (8,1%) 

yang kurang loyal. Sedangkan dari 14 responden dengan switching cost rendah, 

terdapat 10 responden (71,4%) yang loyal dan 4 responden (28,6%) yang kurang 

loyal terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina. Hasil uji statistik dengan menggunakan 

Fisher’s Exact Test diperoleh p = 0,045. 

Pada aspek attractiveness of alternative tinggi, dari 90 responden terdapat 

83 responden (92,2%) yang loyal dan 7 responden (7,8%) yang kurang loyal. 



Sedangkan dari 10 responden dengan attractiveness of alternative rendah, terdapat 

6 responden (60,0%) yang loyal dan 4 responden (40,0%) yang kurang loyal. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan Fisher’s Exact Test diperoleh p = 0,012. 

Pada aspek interpersonal relationship baik, dari 98 responden terdapat 89 

responden (90,8%) yang loyal dan 9 responden (9,2%) yang kurang loyal terhadap 

Rumah Sakit Ibnu Sina. Sedangkan dari 10 responden dengan interpersonal 

relationship kurang baik, tidak terdapat responden (0,0%) yang loyal dan terdapat 

2 responden (100,0%) yang kurang loyal terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina. Hasil 

uji statistik dengan menggunakan Fisher’s Exact Test diperoleh p = 0,011. (Data 

primer, 2017). 

PEMBAHASAN 

Karakteristik responden 

Karakteristik responden berdasarkan umur, pasien yang dirawat di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar sebagian besar berumur 35-40 tahun yaitu sebanyak 16 

responden (16%). Menurut Notoatmodjo (2010), 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. 

Berdasarkan jenis kelamin responden, mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan, yaitu sebanyak 62 responden (62%). Budi Suharjo (dalam 

Ulfa, 2012) memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, 

bahwa laki-laki memiliki resiko cedera yang lebih besar akibat aktivitas yang 

tinggi, dan menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang lebih besar 

dibanding wanita. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden yang memiliki 

pendidikan setara SMA, yakni sebanyak 46 responden (46%). Tingkat pendidikan 



merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi presepsi seseorang untuk lebih 

menerima ide-ide dan teknologi yang baru. Semakin meningkat batas seseorang, 

maka akan bertambah pengalaman yang mempengaruhi wawasan dan 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2010). 

Berdasarkan pekerjaan responden, mayoritas responden memiliki 

pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu sebesar 33%. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu oleh Maulina dan Supriyanto (2014) yang 

meneliti tentang lolalitas pasien rawat inap di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan tahun 2014 yang menyatakan bahwa mayoritas responden (28,30%) 

bekerja sebagai wiraswata. Kotler dan Keller (2009) menyatakan pekerjaan juga 

mempengaruhi pola konsumsi, seseorang yang memiliki pekerjaan tertentu akan 

membeli kebutuhan yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini mampu 

menjelaskan mengapa mayoritas responden adalah wiraswasta yang memiliki 

resiko terhadap gangguan kesehatan dan membutuhkan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan sumber biaya pengobatan, mayoritas responden yaitu 

sebanyak 93 responden (93%) menggunakan jaminan asuransi kesehatan (BPJS) 

sebagai sumber biaya pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui program 

jaminan kesehatan oleh BPJS dapat dikatakan cukup berhasil. 

Berdasarkan ruangan rawat inap, sebagian besar responden berada di 

perawatan kelas 2, yaitu sebanyak 37 responden (37%). Pasien yang 

menggunakan ruang perawatan kelas 2 semuanya berasal dari pasien yang 

menggunakan asuransi BPJS. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

pasien membayar premi asuransi BPJS untuk ruang perawatan kelas 2. 

Berdasarkan jumlah kunjungan responden, jumlah kunjungan responden 

terbanyak yaitu 2 kali kunjungan dengan jumlah responden sebanyak 42 

responden (42%), sedangkan jumlah responden yang paling sedikit yaitu 9 dan 10 

kali kunjungan, yaitu masing-masing sebanyak 1 responden (1%). Griffin (2005) 

menyatakan bahwa loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waku tertentu dan 

mensyaratkan bahwa tindakan pembelian tidak terjadi kurang dari dua kali. 



Semakin banyak jumlah kunjungan yang dilakukan, maka responden akan 

semakin loyal terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina. 

Hubungan antara Switching Cost dengan Loyalitas 

Switching cost adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien jika ingin 

berpindah ke rumah sakit lain. Biaya tersebut dapat berupa waktu, usaha, dana, 

maupun psikologis. Dari hasil uji statistik Fisher Exact Test diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan (p = 0,045) antara switching cost dengan 

loyalitas pasien. Adanya hubungan yang  positif antara switching cost dengan 

loyalitas pasien menandakan bahwa semakin tinggi tingkat switching cost maka 

akan semakin tinggi pula loyalitas pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina. Hal ini sesuai 

dengan penlitian Siswoyo dan Supriyanto (2013) di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Surabaya yang menyatakan bahwa switching cost berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas. Sejalan pula dengan hasil yang didapatkan pada penelitian Hanif (2016) 

mengenai loyalitas yang menyatakan bahwa switching cost berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas. 

Ruyter, Wetzels, dan Bloemer, 1999 (dalam Aulawi, 2016) dalam jurnal 

penelitiannya menemukan hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas 

pelanggan dengan switching cost seperti pada: (a) Dalam industri jasa dengan 

tingkat switching cost yang rendah, maka hubungan antara kualitas pelayanan 

dengan loyalitas pelanggan akan sangat lemah demikian juga sebaliknya; (b) 

Dalam industri jasa dengan tingkat switching cost yang rendah maka hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan kesetiaan pelanggan yang mengabaikan harga 

akan rendah demikian juga sebaliknya; (c) Dalam industri jasa dengan tingkat 

switching cost yang rendah, maka hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

tanggapan atas ketidakpuasan pelanggan akan tinggi demikian juga sebaliknya. 

Hubungan antara Attractiveness of Alternative dengan Loyalitas 

Attractivenesss of alternative yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

daya tarik yang dimiliki Rumah Sakit Ibnu Sina sehingga pasien tertarik untuk 

menggunakan jasa pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina. Hasil uji 

statistik Fisher Exact Test diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p 



= 0,012) antara attractiveness of alternative dengan loyalitas pasien rawat inap di 

Rumah Sakita Ibnu Sina Makassar. Hubungan yang positif antara attractiveness of 

alternative dengan loyalitas pasien dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

attractiveness of alternative yang dimiliki pasien maka akan semakin besar pula 

tingkat loyalitas pasien. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo 

dan Supriyanto (2013) tentang loyalitas yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

attractiveness of alternative terhadap loyalitas. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Mila Fauziah, dkk (2017) juga menyatakan bahwa ada ada pengaruh yang 

signifikan antara attractiveness of alternative terhadap loyalitas. 

Attractiveness of alternative (daya tarik alternatif) dapat meningkatkan 

layanan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Begitu juga sebaliknya, ketika ada 

sedikit alternatif sehat atau merasa kinerja atau manfaat dari atribut produk 

rendah, tingkat kemungkinan untuk tetap mengkonsumsi juga rendah. Hal ini 

dilakukan karena konsumen cenderung untuk mengurangi risiko yang mereka 

perkiarakan terlalu besar (Mowen dan Minor, 2002).  

Hubungan antara Interpersonal Relationship dengan Loyalitas 

Interpersonal relationship yaitu hubungan atau ikatan yang dimiliki oleh 

antara dokter dengan pasien, perawat dengan pasien, maupun pasien dengan 

pasien yang lain. Hasil uji statistik Fisher Exact Test diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan (p = 0,011) antara interpersonal relationship dengan 

loyalitas pasien rawat inap di Rumah Sakita Ibnu Sina Makassar. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriansyah & Hurriyati (2016) 

tentang pengaruh interpersonal relationship terhadap customer loyalty yang 

menyatakan bahwa interpersonal relationship memiliki pengaruh yang positif 

terhadap customer loyalty. 

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). 

Agar terciptanya loyalitas pasien maka hendaklah pelayanan yang 

diberikan pada pasien yaitu yang dapat membuat pasien merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan. Allah SWT. menguatkan pentingnya pelayanan 

kesehatan bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain, sama dengan 

memperlakukan diri kita sendiri. Kebaikan yang kita berikan akan kembali pada 

diri kita. Ini tercantum dalam Al – Qur’an Surah Al – Isra/17 ayat 7 : 

 

                            

                    

    

Terjemahnya: 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 

dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, 

dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami 

datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan 

mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu 

memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-

habisnya apa saja yang mereka kuasai. (Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2002) 

 
Dengan demikian, apabila pelayanan yang diberikan rumah sakit sudah 

dilakukan dengan baik dan optimal yang membuat pasien merasa puas maka 

rumah sakit akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula, yaitu dengan 

loyalitas yang diberikan oleh pasien. Pelanggan yang loyal memberikan dampak 

terhadap kinerja perusahaan jasa dan dipertimbangkan sebagai sumber yang 

penting dari keunggulan bersaing (Kotler & Keller, 2009). 

 



KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

tentang hubungan aspek switching barrier dengan loyalitas pasien dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  (1) Ada hubungan antara switching cost dengan 

loyalitas reponden dengan nilai p = 0,045, (2) Ada hubungan antara attractiveness 

of alternative dengan loyalitas reponden dengan nilai p = 0,012, (3) Ada 

hubungan antara interpersonal relationship dengan loyalitas reponden dengan 

nilai p = 0,011. 

SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni : (1) Sebaiknya 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar melakukan perbaikan-perbaikan atas bangunan 

fisik dan fasilitas yang ada di ruang rawat rawat inap, (2) Meningkatkan atau 

menambahkan layanan yang akan menjadi ciri khas Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar yang tidak dapat ditiru oleh pesaing lain, (3) Lebih memperkuat 

interpersonal relationship yang merupakan nilai switching barrier terbesar 

terhadap Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar serta membuat program-program untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan, (4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

lebih mengembangkan penelitian mengenai switching barrier. 
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Tabel 1 

Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden 

 Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar Tahun 2017 

 

Karakterristik Responden n % 

Umur   

17-22 tahun 15 15 

23-28 tahun 12 12 

29-34 tahun 13 13 

35-40 tahun 16 16 

41-46 tahun 15 15 

47-52 tahun 12 12 

53-58 tahun 8 8 

59-64 tahun 7 7 

65-70 tahun 2 2 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 38 38 

Perempuan 62 62 

Pendidikan Terakhir   

SD 12 12 

SMP 12 12 

SMA 46 46 

Sarjana 30 30 

Pekerjaan   

Tidak Bekerja 24 24 

Wiraswasta 33 33 

Petani 1 1 

IRT 31 31 

PNS 11 11 

Tidak Bekerja 24 24 

Sumber Biaya Pengobatan   

Mandiri 7 7 

BPJS 93 93 

Ruangan Rawat Inap   

Kelas 1 25 25 

Kelas 2 37 37 

Kelas 3 36 36 

VIP 1 1 

VVIP 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jumlah Kunjungan  

2 42 42 

3 23 23 

4 15 15 

5 9 9 

6 4 4 

7 3 3 

8 2 2 

9 1 1 

10 1 1 

Sumber : Data primer, 2017 

Tabel 2 

Distribusi Responden Berdasarkan Aspek Switching Barrier dan Loyalitas 

di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar 

Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switching Barrier n % 

Switching Cost   

Tinggi 86 86 

Rendah 14 14 

Attractiveness of Alternative   

Tinggi 90 90 

Rendah 10 10 

Interpersonal Relationship   

Baik 98 98 

Kurang Baik 2 2 

Loyalitas Pasien   

Loyal 89 89 

Kurang Loyal 11 11 

Sumber : Data Primer, 2017 

 



Tabel 3 

Hubungan antara Switching Cost dengan Loyalitas  

di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar  

Tahun 2017 

 

Aspek Switching Barrier 

                  Loyalitas 

p value Loyal Kurang Loyal Total 

n % n % n % 

Switching Cost       

p  =  0,045 
Tinggi 79 91,9 7 8,1 86 100 

Rendah 10 71,4 4 28,6 14 100 

Total 89 89,0 11 11,0 100 100 

Attractiveness of Alternative        

Tinggi 83 92,2 7 7,8 90 100  

Rendah 6 60,0 4 40,0 10 100 p  =  0,012 

Total 89 89,0 11 11,0 100 100  

Interpersonal Relationship        

Baik 89 90,8 9 9,2 98 100  

Kurang Baik 0 0,0 2 100 2 100 p  =  0,011 

Total 89 89,0 11 11,0 100 100  

Sumber : Data Primer, Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


