
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pemasaran rumah sakit sesungguhnya merupakan mekanisme pemberian 

informasi kepada calon customer (pasien) agar memahami produk dan dapat 

mengambil keputusan tentang layanan yang akan dikonsumsinya. Dewasa ini 

perkembangan industri rumah sakit di Indonesia semakin membaik. Hal ini 

menyebabkan persaingan industri tersebut juga meningkat. Agar sukses dalam 

persaingan, rumah sakit harus berusaha mencapai tujuan dengan cara 

mempertahankan dan meningkatkan pelanggan. Mempertahankan pelanggan 

berarti harus mampu memuaskan apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

pelanggannnya melebihi apa yang diberikan pesaing. Sedangkan meningkatkan 

pelanggan berarti harus dapat menagkap setiap peluang yang ada melalui strategi 

pemasarannya untuk mendapatkan pelanggan baru. 

Dunia pemasaran selalu mengalami perkembangan seiring dengan era 

globalisasi. Saat ini, definisi pemasaran tidak hanya fokus pada produk (product 

centric) tetapi melihat konsumen sebagai manusia (human centric) yang 

mempunyai jiwa (spirit) yang perlu dipenuhi kebutuhan spiritualnya. Pemahaman 

pemasaran yang baru ini dalam banyak tulisan disebut sebagai Marketing 3.0 atau 

New Wave Marketing. Dalam konsep perumahsakitan, aplikasi konsep ini berupa 

transparansinya seluruh proses pelayanan. Pasien dengan jelas memahami 

perlakuan apa saja yang dia terima berikut konsekuensinya. Tindakan medis 
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berupa kolaborasi antara pasien dan petugas medis. Begitu juga dengan proses 

pelayanan non medis, semua dikerjakan tidak hanya agar pasien terpuaskan 

(deliver satisfaction), tetapi dilakukan dengan hati yang tulus (practice 

compassion). 

RSIA Sitti Aisyah Surabaya merupakan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang 

dulunya adalah Rumah Bersalin dengan nama yang sama, Sitti Aisyah. Namun, 

pada tahun 2002 Rumah Sakit Bersalin Sitti Aisyah memutuskan untuk 

mengubah statusnya menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Aisyah dengan 

beberapa poli di unit rawat jalan yaitu poli umum, poli spesialis anak, poli 

spesialis kandungan, dan BKIA. Selain itu, RSIA Sitti Aisyah Surabaya 

mempunyai sarana dan prasarana penunjang kelangsungan usaha untuk 

mewujudkan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

profesional, dan islami.   

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Ibu dan 
Anak Sitti Aisyah Surabaya Tahun 2010-2012 

 

Bulan Jumlah Kunjungan Pasien 
2010 2011 2012 

Januari 145 100 103 
Februari 138 154 106 
Maret 155 167 125 
April 126 100 74 
Mei 131 113 115 
Juni 134 113 103 
Juli 184 105 101 
Agustus 160 125 115 
September 110 97 121 
Oktober 131 100 128 
November 109 96 105 
Desember 115 100 122 
TOTAL 1638 1370 1318 

Sumber: Medical Record RSIA Sitti Aisyah Surabaya Tahun 2012 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 

tiga tahun terakhir (2010-2012), jumlah kunjungan pasien Unit Rawat Jalan RSIA 

Sitti Aisyah Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2010, jumlah kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 1638, yang kemudian terus 

mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 16,36% menjadi 1370 dan pada 

tahun 2012 sebesar 3,80% menjadi 1318 kunjungan. Sehingga rerata penurunan 

jumlah kunjungan Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah Surabaya tahun 2010-

2012 sebesar 10,08%. 

Berdasarkan fakta dan data yang telah dijabarkan, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah penurunan jumlah kunjungan pasien Unit rawat jalan RSIA 

Sitti Aisyah Surabaya selama tahun 2010-2012 dengan rerata penurunan 10,08%. 

Penurunan jumlah kunjungan pasien tersebut bisa terjadi karena beberapa 

kemungkinan, salah satunya adalah faktor penilaian customer terhadap provider. 

Berdasarkan konsep Marketing 3.0, customer memiliki tiga aspek penilaian yaitu 

mind, heart, dan spirit. Aspek mind merupakan penilaian hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan rasional (rational intelligence) yang berorientasi pada 

produk. Aspek heart merupakan penilaian untuk pemenuhan kebutuhan 

emosional (emotional intelligence) yang berorientasi pada customer. Aspek heart 

untuk pemenuhan kebutuhan spiritual yang berorientasi pada customer sebagai 

human (human centric) dengan segala kebutuhan jiwa dan harapannya. 

 
1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penurunan jumlah kunjungan pasien Unit rawat 

jalan RSIA Sitti Aisyah Surabaya selama tahun 2010-2012 dengan rerata 
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penurunan 10,08%, kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang 

digambarkan dalam gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Identifikasi Kemungkinan Penyebab Masalah Penurunan Jumlah 

Kunjungan Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah Tahun 2010-2012 
 

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, kemungkinan faktor penyebab terjadinya 

masalah dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: 

 

Penurunan jumlah 
kunjungan pasien Unit 
Rawat Jalan RSIA Sitti 
Aisyah Surabaya selama 
tahun 2010-2012 dengan 
rerata penurunan 10,08% 

Faktor Customer: 
1. Karakteristik individu 

a. Umur 
b. Jenis kelamin 
c. Tingkat pendidikan 
d. Pendapatan  

2. Keberadaan referensi 
3. Penilaian terhadap 

provider: 
a. Mind 
b. Heart 
c. Spirit  

Faktor Provider: 
1. Visi, Misi, dan Value 
2. Kepemimpinan 
3. Kebijakan RS 
4. Pelayanan terhadap 

pasien 
5. Tarif pelayanan 
6. Jam buka 
7. Ketersediaan jenis poli 
8. Sarana dan fasilitas RS 
9. Pemasaran RS 

10. Kompetensi SDM 

Faktor Lingkungan: 
1. Lokasi 
2. Pesaing 
3. Transportasi 
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1.2.1 Faktor Customer 

1. Karakteristik Individu 

a. Umur 

Kemampuan fisiologis dan imunitas tubuh seseorang akan semakin 

menurun seiring dengan pertambahan usia. Orang yang sudah semakin tua 

akan lebih mudah terkena penyakit dibandingkan dengan orang yang lebih 

muda, dan akan lebih sering menggunakan pelayanan kesehatan 

dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Jenis pelayanan kesehatan 

yang digunakan bervariasi tergantung dari permasalahan kesehatan yang 

dialami. Pasien yang berkunjung di RSIA Sitti Aisyah Surabaya 

bervariasi umurnya, mulai dari usia bayi sampai dengan usia dewasa.  

b. Jenis Kelamin 

Wanita memiliki persentase lemak tubuh lebih besar disbanding 

dengan pria. Sebagian besar massa tubuh pria adalah otot dan persentase 

lemak tubuhnya lebih kecil daripada wanita. Secara umum, wanita lebih 

banyak mengalami masalah kesehatan daripada pria sehingga wanita lebih 

sering memanfaatkan pelayanan kesehatan daripada pria. Pasien yang 

berkunjung ke RSIA Sitti Aisyah Surabaya kebanyakan berjenis kelamin 

wanita, karena kebanyakan jenis pelayanan ibu dan anak yang tersedia di 

RS ini. 

c. Tingkat Pendidikan 

Orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan cenderung lebih 

mempertimbangkan aspek kesehatan dalam kehidupannya dan akan lebih 
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sering memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk memantau kondisi 

kesehatannya. Orang dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih jarang 

menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan karena mereka kurang 

memperhatikan aspek kesehatan sebagai prioritas utama dalam 

kehidupannya. Pasien yang berkunjung ke RSIA Sitti Aisyah Surabaya 

bervariasi tingkat pendidikannya mulai dari pendidikan usia dini hingga 

perguruan tinggi.  

d. Pendapatan 

Kondisi ekonomi menggambarkan kemampuan masyarakat 

mengakses pelayanan kesehatan. Apabila biaya pelayanan kesehatan yang 

harus ditanggung masyarakat melebihi kemampuan masyarakat, maka 

dapat diperkirakan bahwa masyarakat tidak akan memanfaatkan 

pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSIA Sitti Aisyah Surabaya. 

Terdapat hubungan antara tingginya penghasilan dengan besarnya 

permintaan akan pemeliharaan kesehatan, terutama dalam hal pelayanan 

kesehatan modern. Semakin tinggi penghasilan, maka seseorang akan 

semakin menggunakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi tanpa 

mempertimbangkan aspek biaya dan sebaliknya. semakin rendah 

penghasilan maka seseorang akan sangat mempertimbangkan aspek biaya 

dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Pasien yang berkunjung ke 

RSIA Sitti Aisyah Surabaya sebagian besar memiliki penghasilan rerata 

UMR (Upah Minimum Regional) sehingga masih mempertimbangkan 

aspek biaya/tarif pelayanan RS.   
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2. Keberadaan Referensi 

Referensi merupakan salah satu individu yang sangat berpengaruh 

terhadap keputusan seseorang dalam memilih sesuatu. Referensi yang positif 

tentang suatu pelayanan kesehatan merupakan satu hal yang sangat membantu 

institusi pelayanan kesehatan dalam memasarkan jasanyanya. Hal ini akan 

berdampak positif pada instansi tersebut. Namun jika referensi yang ada 

kurang baik, merupakan suatu kerugian besar bagi industri pelayanan 

kesehatan tersebut. Begitu pun RSIA Sitti Aisyah Surabaya, yang sebagian 

besar pasiennya adalah wanita atau para ibu, sumber referensi menggunakan 

RS adalah teman wanita sebaya yang pernah melakukan kunjungan di RSIA 

Sitti Aisyah Surabaya. 

 
3. Penilaian terhadap Provider  

Penilaian customer terhadap provider merupakan adalah hal yang sangat 

diperlukan. Kegiatan penilaian kinerja atau instansi seperti rumah sakit, 

mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dengan rumah sakit tersebut. Bagi pemilik rumah sakit, hasil 

penilaian terhadap komponen rumah sakit ini dapat memberikan informasi 

tentang kinerja manajemen atau pengelola yang telah diberikan kepercayaan 

untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Penilaian masyarakat terhadap 

industri, terutama industri jasa (jasa pelayanan kesehatan salah satunya), kini 

tidak lagi berorientasi hanya pada produk saja, tetapi juga pada pemenuhan 

kebutuhan dan harapan customer, atau sering disebut sebagai era Marketing 

3.0. Penilaian tersebut berdasarkan berdasarkan: 
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a. Mind (Rational Intelligence) 

Merupakan keinginan customer ketika membutuhkan pelayanan dari 

provider. Keinginan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat 

mendasar untuk mengobati penyakitnya, hanya untuk pemenuhan 

kebutuhan rasional (rational intelligence) yang berorientasi pada 

produk. Suatu provider disebut mind apabila memnuhi salah satu dari 

tiga kriteria yaitu deliver satisfaction, profitable, dan be better. 

b. Heart (Emotional Intelligence) 

Merupakan kebutuhan yang lebih dari sekedar mengobati penyakit, 

tetapi juga rasa puas akan pelayanan yang diterima oleh customer. 

Pada aspek heart ini, poin utamanya adalah pemenuhan kebutuhan 

emosional (emotional intelligence), sudah mulai tidak hanya 

berorientasi pada produk semata tetapi juga pada kebutuhan customer. 

Suatu provider dikatakan heart apabila memenuhi salah satu dari tiga 

kriteria yaitu realize aspiration, returnable, dan differentiate. Atau 

bisa dikatakan, selain kepuasan, keunikan pelayanan yang dilakukan 

oleh SDM adalah indikatornya. 

c. Spirit (Spiritual Intelligence) 

Merupakan kebutuhan yang lebih dari sekedar mengobati penyakit, 

rasa puas akan pelayanan yang diterima oleh customer. Pada aspek 

spirit ini, poin utamanya adalah pemenuhan kebutuhan spiritual 

(spiritual intelligence), sudah mulai tidak hanya berorientasi pada 

produk semata tetapi juga pada kebutuhan customer dan segala 
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kebutuhan dan harapannya. Suatu provider dikatakan spirit apabila 

memenuhi salah satu dari tiga kriteria yaitu practice compassion, 

sustainable, dan make a difference. Atau bisa dikatakan, selain 

kepuasan, keunikan pelayanan yang dilakukan oleh SDM, hingga 

keinginan dari customer untuk menjadi motivator bagi orang lain 

untuk menggunakan pelayanan rumah sakit yang sangat memuaskan. 

Dari perspektif customer dikenal sebagai bentuk loyalitas. 

 
1.2.2 Faktor Provider 

1. Visi, Misi, dan Value 

Visi merupakan suatu gambaran tentang rumah sakit di masa datang 

sebagai kerangka untuk semua perencanaan strategis. Untuk merumuskan 

visinya, sebuah organisasi harus menggambarkan gambaran masa depan yang 

ingin dicapainya. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi. Value merupakan 

perwujudan dari sikap dan perilaku tenaga kerja di rumah sakit yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan secara baik dan benar. 

RSIA Sitti Aisyah Surabaya mempunyai visi, misi, dan value sebagai 

pedoman segala aktivitas manajemen yang ada di rumah sakit. 

 
2. Kepemimpinan 

RSIA Sitti Aisyah Surabaya telah beberapa kali mengalami pergantian 

kepemimpinan dari tahun 1966 sampai saat ini. Gaya kepemimpinan setiap 

direktur RSIA Sitti Aisyah Surabaya juga berbeda antara satu orang dengan 
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yang lainnya. Setiap direktur RSIA Sitti Aisyah yang sedang enjalankan 

kepemimpinannya selalu berusaha untuk menjadikan RSIA Sitti Aisyah 

Surabaya semakin maju dan lebih baik dari hari ke hari. 

 
3. Kebijakan RS 

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal 

organisasi yang bersifat mengikat bagi semua anggota organisasi. Kebijakan 

digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan dan mengatur perilaku 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu sebuah rumah sakit. Contoh 

kebijakan di RSIA Sitti Aisyah Surabaya adalah SK Direktur RSIA Sitti 

Aisyah No: 101/StA/I-C/I/2009 tentang tarif pelayanan RSIA Sitti Aisyah 

Surabaya. 

 
4. Pelayanan terhadap Pasien 

Mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan. Demikian 

pula sebaliknya, semakin rendah mutu pelayanan kesehatan semakin rendah 

pula tingkat pemanfaatannya. 

 
5. Tarif Pelayanan 

Tarif rumah sakit merupakan suatu elemen yang amat esensial bagi rumah 

sakit. Tarif atau harga yang dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih suatu 

pelayanan jasa kesehatan yang ada. Tarif yang sesuai dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh suatu pelayanan kesehatan akan membuat 
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tingginya minat pasien dalam menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Di 

RSIA Sitti Aisyah Suarabaya, tarif yang berlaku sesuai dengan surat 

keputusan direktur yang berlaku pada waktu tertentu dan bisa berubah setiap 

waktu.  

 
6. Jam Buka 

Jam buka rumah sakit merupakan salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan pasien untuk memilih suatu pelayanan jasa kesehatan yang ada. 

Pasien unit rawat jalan dapat memilih rumah sakit dengan jam buka yang 

sesuai dengan kegiatan sehari-harinya, mengingat pelayanan unit ini bukan 

pelayanan kegawatdaruratan. 

 
7. Ketersediaan Jenis Poli 

Ragam jenis pelayanan poli yang ada di unit rawat jalan RSIA Sitti 

Aisyah merupakan faktor yang menarik pengunjung untuk memanfaatkan 

layanan tersebut. Poli yang tersedia di unit rawat jalan RSIA Sitti Aisyah 

Surabaya antara lain: poli spesialis kebidanan dan kandungan, poli spesialis 

anak, poli gigi spesialis, fisioterapi bayi/anak, poli umum, dan BKIA. 

 
8. Sarana dan Fasilitas RS 

Kelengkapan sarana (peralatan, obat, dan teknologi) menjadi penilaian 

tersendiri bagi pasien untuk memilih, memutuskan, dan menggunakan suatu 

pelayanan kesehatan yang diinginkan. Dengan ketersediaan peralatan dan 

obat yang lengkap maka akan membuat pasien mendapatkan kemudahan 

untuk mengaksesnya. Di RSIA Sitti Aisyah Surabaya peralatan yang tersedia 
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cukup lengkap, begitupun dengan obat yang tersedia dapat menunjang 

penyediaan pelayanan kesehatan. Teknologi yang digunakan di RSIA Sitti 

Aisyah Surabaya juga dapat menunjang pelayanan kesehatan pada pasien. 

Selain kelengkapan saran, kelengkapan fasilitas juga menjadi 

pertimbangan pasien untuk menggunakan suatu pelayanan kesehatan yang 

diinginkan. Fasilitas baik fisik maupun non fisik sangat berpengaruh terhadap 

keputusan customer dalam pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas 

fisik yang lengkap dan suasana yang nyaman akan membuat seseorang 

merasa nyaman dalam memanfaatkan pelayanan. Sehingga mereka 

diharapkan dapat menjadi loyal terhadap instansi tersebut. Di RSIA Sitti 

Aisyah Surabaya, fasilitas yang tersedia dapat menunjang pelayanan kesehata 

yang diberikan kepada pasien. 

 
9. Pemasaran RS 

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan membutuhkan media 

promosi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Promosi harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku. Pemasaran rumah sakit ditujukan unntuk meningkatkan 

persentase pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pasien. Pemasaran harus 

dibuat semenarik mungkin agar dapt berhasil, namun harus diimbangi dengan 

penawaran dan penyediaan kualitas pelayanan yang optimal. Media 

pemasaran RSIA Sitti Aisyah Surabaya juga sudah mulai menggunakan 

internet marketing, misalnya pada jejaring sosial facebook. 
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10. Kompetensi SDM 

Pengorganisasian suatu sistem rumah sakit tidak akan terlepas dari 

sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam organisasi tersebut. 

Keberhasilan sebuah rumah sakit sangat ditentukan oleh pengetahuan, 

keterampilan, kreativitas, dan motivasi SDM. Kebutuhan tenaga-tenaga 

terampil dalam berbagai bidang dalam sebuah rumah sakit merupakan 

tuntutan terlebih dalam era globalisasi seperti saat ini.  

 
1.2.3 Faktor Lingkungan 

1. Lokasi 

Lokasi merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kunjungan 

pasien ke suatu pelayanan kesehatan. Lokasi yang strategis akan 

mempermudah pasien untuk menjangkau tempat tersebut. Sehingga secara 

tidak langsung dapat meningktakan kunjungan pasien. Secara umum, tidak 

sulit untuk mencari lokasi RSIA Sitti Aisyah Surabaya yang berada pada 

Jalan Pacar Keling 15A Surabaya. 

 
2. Pesaing 

Keberadaan pelayanan kesehatan lain merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan oleh pihak manajemen karena merupakan suatu pesaing. Pesaing 

yang lebih baik, bukan tidak mungkin akan menarik pelanggan sehingga 

menyebabkan angka kunjungan yang rendah dalam institusi pelayanan 

kesehatan, terutama yang sejenis. Di Surabaya banyak terdapat rumah sakit 

lain yang sejenis dengan RSIA Sitti Aisyah. Rumah sakit lain yang sejenis di 
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wilayah Surabaya Timur selaian RSIA Sitti Aisyah adalah RS Bersalin DKT, 

RS Bersalin Putri, RS Bersalin Adi Guna, RS Bersalin Pura Raharja, RS 

Bersalin Yayuk Ismail, dan RS Bersalin St. Melania. Persaingan tentunya 

terjadi antara RSIA Sitti Aisyah Surabaya dengan rumah sakit lain yang 

sejenis dengan memberikan kualitas pelayanan terhadap pasien dalam 

menarik pelanggan. 

 
3. Transportasi 

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam 

proses pemanfaatan pelayanan kesehatan. Keberadaan saran transportasi yang 

memadahi akan mempermudah seseorang untuk memanfaatkan saran 

pelayanan kesehatn. Hal ini yang menyebabkan tingkat pemanfaatan rumah 

sakit tersebut semakin meningkat. Lokasi RSIA Sitti Aisyah Surabaya mudah 

diakses. Pasien dapat menggunakan alat transportasi pribadi ataupun alat 

transportasi umum yang ada di Surabaya. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi penyebab masalah yang telah diuraikan di 

atas, peneliti membatasi penilitian ini pada penilaian customer terhadap provider 

berdasarkan aspek mind, heart, dan spirit. Pembatasan masalah ini dilakukan 

berdasarkan pemikiran peneliti bahwa penilaian customer terhadap rumah sakit 

(provider) merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan 

jumlah kunjungan pasien Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah Surabaya. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penilaian customer terhadap tarif pelayanan RSIA Sitti Aisyah 

berdasarkan mind, heart, dan spirit? 

2. Bagaimana penilaian customer terhadap jam buka pelayanan RSIA Sitti 

Aisyah berdasarkan mind, heart, dan spirit? 

3. Bagaimana penilaian customer terhadap jenis poli pelayanan RSIA Sitti 

Aisyah berdasarkan mind, heart, dan spirit? 

4. Bagaimana penilaian customer terhadap pelayanan RSIA Sitti Aisyah 

berdasarkan mind, heart, dan spirit? 

5. Bagaimana penilaian customer terhadap sarana dan fasilitas RSIA Sitti 

Aisyah berdasarkan mind, heart, dan spirit? 

6. Bagaimana pengaruh penilaian mind, heart, dan spirit customer terhadap 

jumlah kunjungan Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah Surabaya? 

 
1.5 Tujuan 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi penilaian customer berdasarkan mind, heart, dan spirit 

sesuai dengan konsep marketing 3.0 pada Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah 

Surabaya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi penilaian customer terhadap tarif pelayanan pada unit rawat 

jalan RSIA Sitti Aisyah berdasarakan mind, heart, dan spirit. 
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2. Mengidentifikasi penilaian customer terhadap jam buka pelayanan pada unit 

rawat jalan RSIA Sitti Aisyah berdasarkan mind, heart, dan spirit. 

3. Mengidentifikasi penilaian customer terhadap ketersediaan jenis poli pada 

unit rawat jalan RSIA Sitti Aisyah berdasarkan mind, heart, dan spirit. 

4. Mengidentifikasi penilaian customer terhadap pelayanan pada unit rawat jalan 

RSIA Sitti Aisyah berdasarakan mind, heart, dan spirit. 

5. Mengidentifikasi penilaian customer terhadap sarana dan fasilitas pada unit 

rawat jalan RSIA Sitti Aisyah berdasarakan mind, heart, dan spirit.  

6. Menganalisis pengaruh penilaian mind, heart, dan spirit customer terhadap 

jumlah kunjungan Unit Rawat Jalan RSIA Sitti Aisyah Surabaya. 

 
1.6 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.6.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai media belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat selama 

menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga. 

2. Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian mulai dari proses 

hingga membuat kesimpulan suatu penelitian. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan strategi 

marketing 3.0 pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Aisyah Surabaya 

1.6.2 Bagi Instansi 

Sebagai masukan dalam optimalisasi kunjungan rawat jalan Rumah Sakit 

Sitti Aisyah Surabaya. 
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