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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang 

rumah sakit,  Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu 

dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut, selanjutnya disingkat RSGM adalah sarana 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan 

pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan 

melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan tindakan medik. 

(Permenkes RI nomor 1173/MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan 

Mulut). 

Dalam rangka mewujudkan visinya dan agar rumah sakit gigi dan mulut 

Universitas Airlangga memenuhi kriteria sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

sebagaimana tercantum dalam Permenkes RI no 1173/MENKES/PER/X/2004 serta 
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untuk menghadapi persaingan dengan rumah sakit lain maka Rumah Sakit Gigi dan 

Mulut Universitas Airlangga harus memperhatikan pemasaran rumah sakit. 

Berkaitan dengan proses pemasaran suatu produk barang atau jasa pada 

dasarnya adalah membangun merek dibenak konsumen, pembentukan brand rumah 

sakit yang positif akan membantu rumah sakit dalam kegiatan pemasarannya. Isu 

mengenai brand mulai berkembang seiring dengan situasi persaingan bisnis yang 

semakin ketat sehingga menyebabkan kebutuhan konsumen tidak lagi terbatas pada 

fungsi utama yang bisa diberikan pada suatu produk tetapi berkembang menjadi 

kebutuhan sekunder yaitu keinginan untuk memiliki atau memakai suatu merek 

produk barang atau jasa tersebut (Supriyanto dan Ernawaty, 2010). 

Berdasarkan pada uraian di atas maka kelengkapan fasilitas sarana dan 

prasarana akan terus ditingkatkan dengan harapan kelak dapat meningkatkan 

persepsi masyarakat akan pelayanan yang diberikan, karena dengan membentuk 

brand rumah sakit yang positif diharapkan persepsi masyarakat juga menjadi positif 

yang akhirnya dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas 

Airlangga.  

Brand sangat dipengaruhi persepsi individu terhadap suatu produk jasa. 

Branding banyak dikaitkan dengan upaya sebuah perusahaan untuk membangun 

image atau citra. Citra yang dimaksud tentunya harus memiliki nilai benefit di 

dalam memberikan sebuah persepsi tertentu yang umumnya bersifat positif. 

Kekuatan branding yang luar biasa dipandang sangat berpengaruh terhadap 

suksesnya bisnis suatu perusahaan (Supriyanto dan Ernawaty, 2010). Sejak 
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beroperasinya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga telah berupaya 

meningkatkan mutu pelayanan disertai perbaikan manajemen untuk 

mempersiapkan akreditasi rumah sakit sehingga dapat meningkatkan kinerja dan 

citra rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada 

meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Berikut adalah data kunjungan pasien baru 

RSGM Universitas Airlangga pada tahun 2012 sampai 2014. 

 Tabel 1.1 Kunjungan Pasien Baru RSGM Universitas Airlangga Tahun 2012-2014 

Sumber: Data sekunder dari laporan bulanan jumlah pengunjung RSGM Universitas Airlangga 
tahun 2012-2014 (diolah peneliti) 

 
 Pada Tabel 1.1 dapat dilihat kunjungan pasien baru RSGM Universitas 

Airlangga. Pada pelayanan S1 pasien baru menunjukkan penurunan dari tahun 

2012-2014. Pada pelayanan PPDGS pasien baru juga menunjukkan kenaikan pada 

tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014. Pada pelayanan Klinik Spesialis 

Terpadu pasien baru juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2013 dan menurun 

pada tahun 2014. 

 Pada penelitian ini akan diambil pada pelayanan Klinik Spesialis Terpadu 

karena sebagian besar pasien yang berkunjung pada pelayanan S1 dan PPDGS 

dibawa oleh mahasiswa. Sehingga kunjungan pasien yang diangkat kedalam 

masalah penelitian adalah pelayanan Klinik Spesialis Terpadu. 

PELAYANAN TAHUN RATA RATA 
2012 2013 2014 

S1 11.138 7.888 3.919 7.648 
PPDGS 1.616 2.384 499 1.500 

Klinik Spesialis Terpadu 694 944 772 803 
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Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan 

pasien baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga meningkat pada 

tahun 2012 sebesar 250 pasien dan pada tahun 2013 menurun sebesar 172 pasien. 

 Pada pelayanan Klinik Spesialis Terpadu Rumah Sakit gigi dan Mulut 

Universitas Airlangga dalam satu bulan ada 22 hari kerja dan buka layanan Klinik 

Spesialis Terpadu dari pukul 08.00-15.00. waktu satu kali perawatan tiap UPF yang 

berupa anamnesa, diagnosa sampai selesai dilakukan perawatan pada pasien rata-

rata 30 menit dan jumlah provider (dokter jaga) di pelayanan Klinik Spesialis 

Terpadu sebanyak 2 dokter. Setelah di ketahui informasi diatas, maka supply 

maksimal di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu adalah : 

Supply maksimal = lama waktu yang tersedia

lama waktu pelayanan per pasien
 x sumber daya dominan 

Supply maksimal dalam satu bulan  = 420×22×2

30
 

     = 308 perawatan 

Dalam satu tahun target jumlah perawatan adalah 3.696 perawatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran maksimal untuk jenis perawatan 

di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu dalam satu tahun adalah 3.696 perawatan. 

Pada Tabel 1.1 kunjungan pasien baru di Klinik Spesialis Terpadu tidak mencapai 

penawaran maksimal. 

  Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengangkat masalah 

rendahnya kunjungan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu Rumah 
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Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga adalah sebesar 22% dari perhitungan 

supply maksimal perawatan tiap tahunnya 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berhubungan dengan penggunaan 

rumah sakit, maka kemungkinan penyebab rendahnya kunjungan perawatan di 

pelayanan Klinik Spesialis Terpadu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas 

Airlangga adalah sebesar 22% dari perhitungan supply maksimal perawatan tiap 

tahunnya ada tiga faktor pokok, yaitu faktor rumah sakit, faktor masyarakat dan 

faktor lingkungan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah 

FAKTOR RUMAH SAKIT 

1. Fasilitas Rumah Sakit 
a. Medis  
b. Non medis 

2. SDM (jumlah dan kualitas) 
a. Medis 
b. Non medis 
c. Administrasi 

3. Tarif 
4. Karakteristik Rumah Sakit 

a. Pelayanan S1 
b. Pelayanan PPDGS 
c. Pelayanan Klinik 

Spesialis Terpadu 
5. Promosi 
6. Mutu pelayanan 

FAKTOR MASYARAKAT 

1. Demografi 
a. Umur 
b. Jenis kelamin 

2. Sosial Ekonomi 
a. Tingkat pendidikan 
b. Pekerjaan 
c. Pendapatan 
d. Keikutsertaan BPJS 

3. Psikografi 
a. Motivasi 
b. Persepsi 
c. Pengalaman  
d. Keyakinan 
e. Pengetahuan 
f. Brand knowledge 

1. Brand awareness 
2. Brand image 

4. Budaya 
a. Keluarga 
b. Peran dan status 
 

FAKTOR LINGKUNGAN 

1. Rumah Sakit pesaing 
2. Lokasi Rumah Sakit 

Rendahnya kunjungan perawatan 
di pelayanan Klinik Spesialis 
Terpadu Rumah Sakit Gigi dan 
Mulut Universitas Airlangga 22% 
dari perhitungan supply maksimal 
perawatan tiap tahunnya.  
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Berdasarkan pada Gambar 1.1 menunjukkan beberapa faktor yang diduga 

mempengaruhi tidak tercapainya jumlah perawatan di pelayanan Klinik Spesialis 

Terpadu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga dari perhitungan 

supply maksimal yaitu sebanyak 3.696 perawatan tiap tahunnya antara lain faktor 

rumah sakit, faktor masyarakat, dan faktor lingkungan. Penjelasan beberapa faktor 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Faktor rumah sakit 

a. Fasilitas rumah sakit 

Fasilitas medis dan non medis serta kemampuan rumah sakit tergantung pada 

jenis dan tingkat rumah sakit. Rumah sakit dengan fasilitas terbatas dan 

kemampuan pelayanan yang terbatas pula hanya mampu merawat penderita 

dengan penyakit ringan, bila ada pasiennya sakit yang bertumpu pada 

teknologi kedokteran global yang merupakan industri berbasis keuntungan 

berdasarkan hukum pasar. Dalam sektor ini tekologi kedokteran akan 

bermanfaat bagi pasien dan akan meningkatkan pula pendapatan atau 

keuntungan rumah sakit (Trisnantoro, 2005).  

Fasilitas medis dan non medis berpengaruh terhadap pemilihan rumah sakit, 

karena kelengkapan fasilitas dapat menunjang kepuasan pasien. Jika fasilitas 

medis dan non medis tidak lengkap dan tidak memadai akan membuat pasien 

berpikir dua kali untuk memilih rumah sakit tersebut dan membuat kunjungan 

pasien turun dan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu tidak 

maksimal. 
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b. Sumber daya manusia (jumlah dan kualitas) 

1) Medis 

Terdiri dari dokter gigi, dokter spesialis gigi, dokter spesialis lainnya dan 

perawat. Di RSGM Universitas Airlangga mempunyai  5 orang dokter 

gigi,  104 orang dokter spesialis gigi, dan tidak ada dokter spesialis 

lainnya. Melihat dari jumlah dokter gigi, dokter spesialis gigi sudah cukup 

untuk RSGM Pendidikan tetapi masih kurang dengan tidak adanya 

spesialis lainnya seperti dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dan dokter 

spesialis anak. Hal ini akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan RSGM 

dan kinerja pegawai yang akan menyebabkan turunnya jumlah kunjungan 

pasien dan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu tidak 

maksimal.  

2) Non medis 

Merupakan tenaga perawat yang 24 jam berhubungan dengan pasien dan 

tenaga langsung yang bekerja dengan dokter. Kekurangan jumlah dan 

mutu tenaga paramedis akan menyebabkan rendahnya jasa keperawatan 

yang diberikan kepada pasien. Demikian pula kemampuan tenaga 

paramedis yang bekerja sama dengan dokter dapat mempengaruhi kinerja 

dokter spesialis. 

3) Administrasi 

Tenaga administrasi juga mempunyai peranan penting dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien saat melaksanakan pengobatan di RSGM 

Universitas Airlangga. 
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c. Tarif 

Penentuan tarif di RSGM Universitas Airlangga lebih murah daripada rumah 

sakit gigi dan mulut lainnya tetapi tarif RSGM Universitas Airlangga tidak 

mengikuti jaminan kesehatan nasional sehingga menjadi salah satu penyebab 

rendahnya tingkat kunjungan masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan gigi di RSGM Universitas Airlangga. 

d. Karakteristik Rumah Sakit 

Pada RSGM Universitas Airlangga terdapat 3 pelayanan yaitu S1, PPDGS 

dan Klinik Spesialis Terpadu. Pada pelayanan S1 yang melayani adalah 

mahasiswa S1 dan pelayanan PPDGS yang melayani adalah calon dokter 

spesialis sedangkan yang melayani pada pelayanan Klinik Spesialis Terpadu 

adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Gigi. Penelitian ini mengangkat pada 

pelayanan Klinik Spesialis Terpadu karena pada S1 dan PPDGS, pasien yang 

datang dibawa oleh mahasiswa sedangkan pelayanan Klinik Spesialis 

Terpadu pasien yang datang ke RSGM Universitas Airlangga tanpa dibawa 

oleh mahasiswa. Dengan adanya 3 pelayanan di RSGM Universitas Airlangga 

yang berbeda dengan rumah sakit dan klinik lainnya hal ini yang mungkin 

menyebabkan menurunnya tingkat kunjungan RSGM Universitas Airlangga 

dan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu tidak maksimal.. 

e. Promosi 

Promosi atau pemasaran merupakan bentuk konkrit dari strategi yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan kunjungan di rumah sakit. Rumah 

sakit tanpa promosi dan strategi tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. 
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Untuk itu keunikan dan bauran pemasaran yang meliputi nilai produk dan 

kepercayaan masyarakat dalam penggunaan fasilitas merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam menarik kepercayaan konsumen. Pada RSGM 

Universitas Airlangga promosi yang telah dilakukan melalui media cetak dan 

dari mulut ke mulut, tetapi hal tersebut kurang maksimal sehingga membuat 

kunjungan pasien menurun dan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis 

Terpadu tidak maksimal. 

f. Mutu pelayanan 

Mutu yang baik akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Diharapkan 

dengan selalu menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan maka pelanggan 

akan dapat menjadi semakin puas. Salah satu bentuk konkrit dari peningkatan 

mutu pelayanan adalah pemanfaatan dan menentukan penggunaan jasa 

pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan maka RSGM 

Universitas Airlangga membawa konsekuensi terhadap penambahan dan 

perbaikan gedung, fasilitas medis dan non medis, proses pelayanan, serta 

pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan 

kunjungan pasien terhadap RSGM Universitas Airlangga sehingga perawatan 

di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu dapat maksimal.  

2. Faktor Masyarakat 

a. Demografi 

1) Umur 

Kebutuhan dan keinginan serta harapan seseorang juga dipengaruhi oleh 

umur. Umur terlihat sangat jelas pengaruhnya terhadap angka kejadian 
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penyakit terutama dijumpai ketika umur seseorang memasuki kematangan 

usia remaja dan orang dewasa dalam memberikan penilaian dan alasan 

untuk menentukan suatu keinginan dan kebutuhan. Umur mempengaruhi 

pemilihan terhadap rumah sakit yang akan dipilihnya.  

2) Jenis kelamin 

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini untuk keperluan tertentu terdapat 

perbedaan antara jenis kelamin laki- laki dan perempuan.  

b. Sosial ekonomi 

1) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 

mempunyai informasi kesehatan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

pendidikan rendah, sehingga sadar akan arti mempertahankan kesehatan 

dirinya dan dapat memilih rumah sakit mana yang akan digunakan 

nantinya. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang berimplikasi terhadap pendapatan sekaligus pola 

konsumsi dan gaya hidup. Besarnya pendapatan dari pekerjaan seseorang 

menggambarkan sedikit banyaknya perilaku dalam pencarian pelayanan 

kesehatan. Jika biaya pelayanan yang harus ditanggung melebihi daya beli 

masyarakat maka masyarakat tersebut tidak akan memanfaatkan 
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pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit dan akan memilih 

fasilitas kesehatan yang disediakan oleh institusi kesehatan lainnya. 

3) Pendapatan 

Pendapatan menentukan besar daya beli masyarakat untuk menggunakan 

tempat pelayanan kesehatan yang ada, terutama yang berkualitas. Jika 

biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat melebihi 

dari daya beli maka dapat diperkirakan masyarakat tersebut tidak 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. 

Pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan rumah sakit. 

4) Keikutsertaan dalam BPJS 

Keikutsertaan dalam BPJS akan mempengaruhi pemilihan RSGM 

Universitas Airlangga sebagai pelayanan kesehatan dikarenakan 

masyarakat telah mengikuti asuransi kesehatan dan RSGM Universitas 

Airlangga belum terdaftar dalam asuransi kesehatan sehingga 

kemungkinan yang mengikuti asuransi BPJS tidak berobat ke RSGM 

Universitas Airlangga yang membuat kunjungan pasien menurun dan 

perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu tidak maksimal. 

c. Psikografi 

1. Motivasi 

Motivasi memiliki kekuatan pada seseorang pada waktu tertentu untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan seseorang didorong untuk mencapai 

level intensitas yang memadai dan sekaligus keinginan untuk memiliki 

sesuatu sehingga mendorong untuk melakukan pembelian. Motivasi dalam 
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pemilihan penggunaan jasa pada RSGM Universitas Airlangga perlu 

ditingkatkan untuk meningkatkan kunjungan pasien terhadap rumah sakit 

dapat memaksimalkan perawatan di pelayanan Klinik Spesialis Terpadu. 

2. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses dari seseorang dalam memilih, 

mengorganisir dan menginterpretasikan dari suatu gamabaran yang berarti 

bagi dirinya sekaligus menentukan konsistensi untuk selanjutnya 

menjadikan cara berpikir seseorang. Dalam memandang sesuatu setiap 

orang mempunyai persepsi yang berbeda dari objek yang sama. Demikian 

halnya dengan persepsi atau konsep masyarakat terhadap kesehatan 

berbeda dengan provider termasuk di dalamnya fasilitas pelayanan 

kesehatan. Konsumen memiliki informasi yang dipersepsikan sepenuhnya, 

mereka menggunakannya untuk mengevaluasi merek alternatif dan 

memutuskan mana yang akan dibeli. Persepsi akan baik dan buruknya 

pelayanan kesehatan akan ikut menentukan seseorang untuk menggunakan 

suatu pelayanan yang ada. 

3. Pengalaman  

Pengalaman masyarakat berpengaruh terhadap kunjungan RSGM 

Universitas Airlangga. Masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan 

di RSGM Universitas Airlangga dan merasa puas akan kembali lagi untuk 

mendapatkan pelayanan gigi. Sedangkan masyarakat yang pernah 

merasakan pelayanan RSGM Universitas Airlangga dan tidak puas akan 
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pelayanannya tidak akan kembali lagi untuk mendapatkan pelayanan. Hal 

ini akan berpengaruh terhadap kunjungan RSGM Universitas Airlangga. 

4. Keyakinan 

Keyakinan pada dasarnya adalah gambaran pemikiran yang dianut 

seseorang tentang suatu hal. Keyakinan mungkin didasarkan dari 

pengetahuan, pendapat, kepercayaan, sikap, atau keseluruhan yang 

mungkin atau tidak mungkin mengandung faktor emosional. Dari 

keyakinan tersebut timbul sikap dari seseorang atau pasien untuk 

mengambil tindakan menggunakan suatu objek pelayanan kesehatan. 

5. Pengetahuan 

Dalam menentukan suatu pilihan sebagian besar perilaku manusia adalah 

hasil dari belajar. Kondisi ini didasarkan dari perilaku seseorang dalam 

mengambil tindakan biasanya timbul dari pengalaman. Pembelajaran dari 

hasil pengalaman menghasilkan perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, tindakan, tanggapan, dan penguatan seseorang untuk 

menggunakan fasilitas jasa kesehatan untuk selanjutnya memutuskan 

perlu tidaknya menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

disediakan oleh rumah sakit. 

6. Brand knowledge 

Brand knowledge atau pengetahuan tentang merek merupakan informasi 

dan pengukuran pengetahuan masyarakat dikaitkan dengan suatu produk 

yang dikonsumsi. Brand knowledge dibagi menjadi dua yakni brand 

awarenes dan brand image (Heding T., Knutzen., Bjerre M, 2009) 
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a) Brand awareness 

Brand awareness merupakan gambaran kemampuan konsumen untuk 

mengenali atau mengingat suatu merek yang selanjutnya menjadi 

penentu bagi konsumen untuk menentukan prioritas konsumen dalam 

menentukan suatu produk yang menjadi pilihan. Brand awareness 

penting untuk RSGM Universitas Airlangga sebagai penentu 

masyarakat untuk menentukan prioritas. 

b) Brand image 

Brand image merupakan keyakinan konsumen terhadap suatu merek. 

Konsumen di RSGM Universitas Airlangga harus diberikan keyakinan 

bahwa rumah sakit gigi dan mulut akan memberikan kualitas pelayanan 

kesehatan yang terus meningkat. Citra merek merupakan petunjuk yang 

akan digunakan oleh konsumen untuk mengevaluasi produk ketika 

konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk 

tersebut. Citra merek menurut Keller (2008) adalah persepsi konsumen 

tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada 

pikiran konsumen. RSGM Universitas Airlangga harus memiliki brand 

image agar dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih RSGM 

Universitas Airlangga sebagai pelayanan kesehatan. 

d. Budaya 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam menentukan suatu pilihan untuk menggunakan suatu 
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pelayanan kesehatan. Anggota keluarga merupakan acuan primer bagi 

seseorang dalam menggunakan atau tidak fasilitas yang disediakan oleh 

suatu rumah sakit. 

2) Peran dan status 

Peran dan status seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi sangat 

berpengaruh dari anggota kelompok atau organisasi tersebut dalam 

menentukan pilihan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin 

tinggi status seseorang dalam kelompok atau organisasi semakin besar 

perannya dalam masyarakat untuk menentukan pilihan. 

3) Faktor lingkungan 

a. Rumah sakit pesaing 

Setelah melakukan seleksi terhadap pasar sasaran, rumah sakit harus 

mengembangkan strategi penentuan posisi bersaing dengan cara 

memfokuskan ciri pelayanan pada pelanggan potensialnya. Strategi bersaing 

sebaiknya diterapkan di rumah sakit dengan cara membandingkan harga 

maupun tarif pelayanan dengan rumah sakit lain selain itu juga menawarkan 

jenis pelayan (product) spesifik kepada pasien dan jenis pelayanan yang 

bervariasi. Sehingga dengan adanya rumah sakit pesaing dapat menurunkan 

kunjungan di RSGM Universitas Airlangga dan perawatan di pelayanan 

Klinik Spesialis Terpadu tidak maksimal. 

b. Lokasi RSGM 

Lokasi rumah sakit yang jauh dan sarana transportasi yang sulit akan 

menyebabkan masyarakat malas ke rumah sakit dan berusaha untuk mencari 
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sarana kesehatan yang mudah dijangkau ataupun alternatif pengobatan 

lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah kunjungan pasien. Lokasi 

RSGM yang strategis dan berada di pinggir jalan merupakan hal positif untuk 

meningkatkan kunjungan pasien dan memaksimalkan perawatan di pelayanan 

Klinik Spesialis Terpadu. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan kajian masalah, penelitian ini dibatasi pada 

karakteristik masyarakat dan pengetahuan pada brand knowledge masyarakat yang 

meliputi brand awareness dan brand image terhadap RSGM Universitas Airlangga. 

Pembatasan difokuskan pada brand knowledge yang meliputi brand awareness dan 

brand image karena pengetahuan tentang merek merupakan informasi yang 

disimpan di dalam ingatan, brand knowledge yang baik bisa menjadi salah satu 

alasan masyarakat memilih sebuah rumah sakit. Masyarakat yang memiliki brand 

knowledge yang baik terhadap RSGM Universitas Airlangga akan berdampak pada 

meningkatnya kunjungan pasien di RSGM Universitas Airlangga sehingga target 

perawatan tiap tahunnya tercapai. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik masyarakat yang meliputi umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keikutsertaan BPJS? 

2. Bagaimana kesadaran merek (brand awareness) meliputi unawere of brand 

pengakuan merek (brand recognition), mengingat kembali tentang merek 
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(brand recall) dan top of mind masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga? 

3. Bagaimana citra merek (brand image) meliputi type of brand association, 

asosiasi merek yang disukai (fovourability of brand association), asosiasi 

merek yang unik (uniqueness of brand association), kekuatan asosiasi merek 

(strength of brand association) masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga? 

4. Bagaimana brand knowledge masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga? 

5. Bagaimana keputusan masyarakat dalam memilih RSGM Universitas 

Airlangga? 

6. Bagaimana pengaruh brand knowledge yang meliputi brand awareness dan 

brand image terhadap keputusan masyarakat dalam memilih RSGM 

Universitas Airlangga. 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum adalah menganalisis pengaruh brand knowledge yang 

meliputi brand awareness dan brand image  terhadap keputusan masyarakat dalam 

memilih RSGM Universitas Airlangga. 

 Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi gambaran faktor karakteristik masyarakat yang meliputi 

umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keikutsertaan 

BPJS di RSGM Universitas Airlangga. 
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2. Menganalisis kesadaran merek (brand awareness) meliputi unawere of brand 

pengakuan merek (brand recognition), mengingat kembali tentang merek 

(brand recall) dan top of mind masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga. 

3. Menganalisis citra merek (brand image) meliputi type of brand association, 

asosiasi merek yang disukai (fovourability of brand association), asosiasi 

merek yang unik (uniqueness of brand association), kekuatan asosiasi merek 

(strength of brand association) masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga. 

4. Menganalisis brand knowledge masyarakat tentang RSGM Universitas 

Airlangga. 

5. Menganalisis keputusan masyarakat dalam memilih RSGM Universitas 

Airlangga. 

6. Menganalisis pengaruh brand knowledge yang meliputi brand awareness dan 

brand image terhadap keputusan masyarakat dalam memilih RSGM 

Universitas Airlangga. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi rumah sakit 

a. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk mengatasi masalah 

rendahnya kunjungan pasien baru. 

b. Mendapatkan gambaran mengenai pengaruh brand knowledge yang 

meliputi brand awareness dan brand image terhadap keputusan 

masyarakat dalam memilih RSGM Universitas Airlangga. 
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2. Bagi fakultas 

Menambah kepustakaan dan hasil penelitian di bidang administrasi kebijakan 

dan kesehatan yang berkaitan dengan topik brand knowledge rumah sakit. 

3. Bagi peneliti 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan. 

b. Meningkatkan pemahaman mengenai brand knowladge yang meliputi 

brand awareness dan brand image rumah sakit

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEPUTUSAN PEMILIHAN RUMAH SAKIT GIGI... CANDRA SETYAWATI




