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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Prevalensi gagal ginjal kronik (GGK) di Indonesia kini semakin 

meningkat. Lebih dari 380.000 pasien GGK menjalani hemodialisis reguler di 

negara Amerika Serikat. Pada tahun 2009 diperkirakan terdapat 116.395 orang 

pasien GGK yang baru (The United States Renal Data System, 2011). Angka 

prevalensi pasien End-Stage Renal Disease (selanjutnya disingkat ESRD) pada 

tahun 2009 di Amerika Serikat sebesar 1.811/1.000.000 penduduk, sedangkan 

angka insiden pasien ESRD pada tahun 2009 di Amerika Serikat sebesar 

371/1.000.000 penduduk. 

 Menurut survei yang dilakukan oleh Pernefri (Perhimpunan Nefrologi  

Indonesia) pada tahun 2009, prevalensi pasien ESRD di Indonesia sekitar 12,5%, 

yang berarti terdapat sekitar 18 juta orang dewasa di Indonesia menderita ESRD. 

Prevalensi pasien ESRD di Indonesia yang menjalani hemodialisis pada tahun 

2006 sebesar 23,4/1.000.000 penduduk. Pernefri Jawa Timur mencatat pada tahun 

2011 jumlah pasien ESRD di Jawa Timur sebanyak 1801 orang dan semakin 

meningkat pada tahun 2012 menjadi 2.796 pasien ESRD.  

 Dengan bertambahnya usia, fungsi ginjal akan mulai menurun. Penurunan 

fungsi ginjal terjadi secara perlahan-lahan yang mulai terjadi setelah usia 30-40 

tahun. Berdasarkan data yang didapatkan dari registrasi ginjal Indonesia mengenai 

jumlah pasien hemodialisis atau cuci darah tahun 2012, usia 1-14 tahun sebesar 

0.19 %. Kemudian, jumlah pasien cuci darah pada usia 15-24 tahun sebesar 2.87 
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%, usia 25-34 tahun sebesar 8.70 %, usia 35-44 tahun sebesar 18.85 %, usia 45-54 

tahun 29.21 %, 55-64 tahun 26.06 %, serta usia di atas 65 tahun sebesar 14.11 %. 

 Hemodialisis tidak menyembuhkan atau memulihkan penyakit ginjal serta 

tidak mampu mengimbangi hilangnya aktivitas metabolik atau endokrin yang 

dilaksanakan ginjal. Perawatan hemodialisis diberikan kepada pasien End-Stage 

Renal Disease untuk mempertahankan kualitas hidup (Quality Of Life). Jumlah 

pasien ESRD di Indonesia yang masih menjalani perawatan hemodialisis pada 

tahun 2011 sebanyak 15.353 pasien, kemudian tahun 2012 meningkat sebanyak 

19.621 pasien (Indonesian Renal Registry, 2013). Pasien ESRD harus menjalani 

perawatan hemodialisis sepanjang hidupnya. Frekuensi perawatan hemodialisis 

dalam 1 minggu biasanya dilakukan sebanyak 3 kali. Waktu 1 kali perawatan 

hemodialisis berkisar antara 3-4 jam (Smeltzer, 2010). 

 Rumah Sakit Royal Surabaya (untuk selanjutnya disingkat RSRS) terletak 

di jalan Raya Rungkut Industri I no 1 Surabaya yang berdiri di atas lahan tanah 

seluas  kurang lebih 9.800 m dengan gedung berlantai 3 (tiga), resmi 

beroperasional pada tanggal 19 Juni 2012, dengan kepemilikan PT. Prima Karya 

Husada. Dalam upaya RSRS untuk lebih berkembang maka mulai Januari 2014 

RSRS bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

(selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan). Peluang ini dimanfaatkan oleh RSRS 

untuk dapat menjaring pasien lebih banyak karena sesuai kebijakan pemerintah 

yang ada yaitu pada tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia wajib menjadi 

peserta BPJS.  
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 Data di RSRS pada tahun 2012-2014 menunjukkan diagnosis hipertensi 

dan diabetes mellitus termasuk 3 besar penyakit yang didapati baik di rawat jalan 

maupun rawat inap, hipertensi dan diabetes merupakan faktor terbesar yang 

menyebabkan gagal ginjal. Jumlah pasien gagal ginjal semakin meningkat di 

RSRS. Gagal ginjal adalah penyakit yang memerlukan waktu lama untuk 

mencapai kesembuhan, biaya yang dikeluarkan sepanjang pengobatan akan 

mempengaruhi kemampuan dan kemauan pasien untuk berobat. Berikut ini adalah 

jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan cara bayar. 

Tabel 1.1 Jumlah pasien gagal ginjal di RSRS berdasarkan cara bayar periode Juni 
2012 sampai Desember 2014 

 

Cara Bayar 
Jun - Des 2012 Jan - Des 2013 Jan - Des 2014 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Pribadi 11 68,75 17 68 20 21,05 
Jamsostek / BPJS 4 25 6 24 66 69,47 
Kerjasama 1 6,25 2 8 9 9,47 
Total 16 100 25 100 95 100 

Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 

 Dari data pada Tabel 1.1  di tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan jumlah pasien gagal ginjal yang menggunakan BPJS/ Jamsostek  

sebanyak 69,47% dibanding dengan 2 tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan 

banyaknya pasien pribadi dan perusahaan yang sudah mendaftar sebagai peserta 

BPJS. Melihat adanya peningkatan pasien gagal ginjal dan kebutuhan fasilitas 

hemodialisis, RSRS menyediakan fasilitas perawatan hemodialisis bagi pasien 

ESRD sejak bulan Mei 2013. Jumlah mesin hemodialisis yang tersedia di RSRS 

sebanyak 4 mesin. Jumlah tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan 
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hemodialisis sebanyak 3 orang. Fasilitas perawatan hemodialisis RSRS disediakan 

untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Perawatan hemodialisis untuk pasien 

ESRD rawat jalan dilakukan pada jam kerja selama 7 jam per hari (07:00-14:00). 

Untuk pelayanan hemodialisis pasien ESRD yang positif infeksius (Hepatitis atau 

HIV) yang memerlukan pelayanan hemodialisis akan dirujuk ke rumah sakit lain 

(tidak ditangani di RSRS). 

 Pasien ESRD rawat jalan yang mendapatkan perawatan hemodialisis di 

RSRS sebagian besar datang 2 kali dalam seminggu. Perhitungan kapasitas 

optimal jumlah kunjungan yang mampu dicapai dengan ketersediaan jumlah 

mesin dan tenaga adalah 96 kunjungan pasien ESRD per bulan. Berikut ini adalah 

data jumlah kunjungan pasien ESRD di RSRS periode Januari - Desember  2014. 

Tabel 1.2 Jumlah kunjungan hemodialisis di RSRS Periode Januari sampai  
  Desember Tahun 2014 
 

NO BULAN 
TAHUN 

JUMLAH KUNJUNGAN PERSENTASE (%) 

1 Januari 26 17,22% 

2 Februari 27 17,88% 
3 Maret 29 19,21% 
4 April 9 5,96% 
5 Mei 0* 0,00% 
6 Juni 3 1,99% 
7 Juli 9 5,96% 
8 Agustus 9 5,96% 
9 September 9 5,96% 

10 Oktober 7 4,64% 
11 November 9 5,96% 
12 Desember 14 9,27% 

TOTAL 151 100% 
Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 
Keterangan: (*) Alat hemodialisis mengalami perbaikan  
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 Jumlah kunjungan pasien ESRD yang mendapatkan perawatan 

hemodialisis di RSRS pada periode Januari sampai dengan Desember 2014 

sebanyak 151 kunjungan, sehingga rata-rata kunjungan pasien ESRD sebanyak 13 

kunjungan ESRD per bulan. Hasil ini menunjukkan kapasitas optimal fasilitas 

perawatan hemodialisis RSRS belum tercapai yaitu sebesar 13,5% (13 dari 96 

kunjungan pasien ESRD per bulan).  

 Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pasien setiap pelayanan 

hemodialisis, sehingga banyak pasien yang memilih bergabung menjadi peserta 

asuransi sosial (BPJS) dengan premi yang cukup terjangkau pasien sudah  

mendapatkan pelayanan hemodialisis. Faktor biaya ini juga akan mempengaruhi 

pemanfaatan Unit Hemodialisis, berikut ini adalah data kunjungan pasien 

hemodialisis di RSRS berdasarkan cara bayar.  

Tabel 1.3 Jumlah kunjungan hemodialisis di RSRS Berdasarkan cara bayar  
  Periode November 2013 sampai Desember 2014 
 

Bulan Total Pribadi BPJS/ Jamsostek Kerjasama 
Jumlah Jumlah Jumlah 

Tahun 2013     
November 13 13 0 0 
Desember 18 16 0 2 
Tahun 2014 
Januari 26 26 0 0 
Februari 27 27 0 0 
Maret 29 4 25 0 
April 9 0 8 1 
Mei 0 0 0 0 
Juni 3 0 3 0 
Juli 9 0 9 0 
Agustus 9 1 8 0 
September 9 0 9 0 
Oktober 7 0 7 0 
November 9 0 9 0 
Desember 14 2 12 0 
Total 182 89 90 3 
Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PRIMA RAHMADHANY



 STRATEGI PEMASARAN UNIT  ...

6 

 

 

 

Keterangan: (*) Alat hemodialisis mengalami perbaikan  
  

 Pada Tabel 1.3 terlihat pada awal tahun 2014 kunjungan pasien ESRD di 

Unit Hemodialisis mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pasien 

BPJS dibandingkan dengan pasien pribadi maupun kerjasama yaitu sebanyak 

49.45%. Meningkatnya peralihan pembiayaan dari pribadi atau perusahaan 

menjadi kepesertaan BPJS menjadi salah satu penyebab banyaknya pasien BPJS 

yang memanfaatkan hemodialisis.  

 Pasien ESRD selalu datang dengan membawa rujukan, sehingga rujukan 

merupakan hal yang penting bagi pasien ESRD. Rujukan yang dibawa oleh pasien 

berasal dari dokter spesialis penyakit dalam (nefrolog). Pemberian rujukan ke 

RSRS dengan diagnosa gagal ginjal bisa diperoleh dari dokter umum atau dokter 

spesialis penyakit dalam. Berikut ini adalah jumlah pasien gagal ginjal 

berdasarkan cara masuk. 

Tabel 1.4 Jumlah pasien gagal ginjal di RSRS berdasarkan cara masuk periode 
bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 di RSRS 

 
Asal 

Masuk Jun – Des 2012 Jan- Des 2013 Jan – Des 2014 Total  Jun 2012- 
Des 2014 

  Non 
Rujukan 

Ruju
kan 

Non 
Rujukan 

Ruju
kan 

Non 
Rujukan 

Rujuk
an 

Non 
Rujukan 

Rujuk
an 

IGD 10 1 17 4 21 7 48 12 
Rawat 
Jalan 5 0 3 1 11 56 19 57 

Total 15 1 20 5 32 63 67 69 
Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 

 Di RSRS pasien gagal ginjal yang masuk melalui IGD dan rawat jalan dari 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berjumlah 136 pasien. Pasien rujukan dari 

luar hanya 69 orang, sehingga hanya 50,7% pasien yang dirujuk ke RSRS melalui 

rujukan luar dengan diagnosa gagal ginjal. Kebutuhan pasien untuk pelayanan 
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hemodialisis sangat tergantung dari rujukan yang diberikan. Rujukan ini dapat 

berasal dari rumah sakit lain yang memiliki hemodialisis namun sudah melebihi 

kapasitas dalam pelayanan hemodialisis atau rumah sakit yang tidak memiliki 

fasilitas hemodialisis dan dokter penyakit dalam nefrolog. Berikut ini adalah data 

asal rujukan pasien gagal ginjal di RSRS. 

Tabel 1.5 Jumlah pasien gagal ginjal di RSRS berdasarkan asal rujukan 
periode Juni 2012 Sampai Desember 2014 

 

Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 

 Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 jumlah rujukan pasien gagal 

ginjal terbanyak berasal fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama 

dengan BPJS yaitu sebanyak 49,2%. Kontribusi fasilitas kesehatan tingkat 

pertama sangat besar bagi peserta BPJS dalam penanganan lebih lanjut ke 

kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat 

kedua yang memiliki hemodialisis namun sudah melebihi kapasitas hanya 17,3%. 

Rujukan tersebut mendapatkan tindak lanjut berupa rawat jalan, hemodialisis 

maupun rujuk ke rumah sakit lain. 

 

 

ASAL RUJUKAN 
Jun - Des 

2012 
Jan - Des 

2013 Jan - Des 2014 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Faskes Tk I BPJS 0 0 0 0 34 53,97 
Faskes Tk II BPJS yang memiliki 
hemodialisis 0 0 1 20 12 19,05 
Faskes Tk II BPJS yang tidak 
memiliki hemodialisis 0 0 0 0 4 6,35 
Perusahaan/ Klinik 0 0 1 20 8 12,70 
Faskes Non BPJS 1 100 3 60 5 7,94 
TOTAL 1 100 5 100 63 100 
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Tabel 1.6 Jumlah pasien gagal ginjal di RSRS berdasarkan tindak  lanjut  
periode Juni 2012 Sampai dengan bulan Desember 2014 

 

Tindak Lanjut Jun - Des 2012 Jan - Des 2013 Jan - Des 2014 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Rawat Jalan 12 75 20 80 84 88,42 
HD RSRS 1 6,25 4 16 8 8,42 
HD Luar/Rujuk 3 18,75 1 4 3 3,16 
Total 16 100 25 100 95 100 

Sumber: Rekam Medis RSRS, 2014 

 Jumlah pasien gagal ginjal di RSRS terbanyak mendapatkan perawatan 

rawat jalan yaitu sebesar 85,3%. Total pasien gagal ginjal yang mendapatkan 

pelayanan hemodialisis di RSRS sebanyak 9,6% sedangkan sisanya di rujuk ke 

rumah sakit lain atas permintaan pasien.  

 Rendahnya pemanfaatan Unit Hemodialisis di RSRS menyebabkan pihak 

manajemen harus segera membuat strategi pemasaran yang sebaiknya digunakan 

di era Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat SJSN) ini untuk 

meningkatkan pemanfaatan Unit Hemodialisis. 

 Pemanfaatan unit hemodialisis yang belum optimal dapat dibandingkan 

dengan rumah sakit pesaing yang memiliki radius cukup dekat dari RSRS namun 

memiliki pelayanan hemodialisis pilihan masyarakat seperti RSAL Dr. Ramelan 

dan RSI Jemursari. Era SJSN menyebabkan konsumen pasien BPJS meningkat. 

Sudah menjadi ketetapan undang-undang bahwa pada 2019 semua masyarakat 

harus menjadi anggota BPJS. Jika dilihat sekilas, ketiga rumah sakit ini 

merupakan FKRTL dan bekerjasama dengan BPJS, namun hasil pemanfaatan 

yang berbeda menjadi menarik untuk diteliti.  
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 Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi terkait strategi pemasaran di 

Unit Hemodialisis dengan matriks ansoff melalui analisis 4C yaitu (Customer, 

Competitor, Company, Change). Keempat konsep tersebut merupakan faktor yang 

saling terkait untuk merencanakan langkah strategis meningkatkan pemanfaatan 

Unit Hemodialisis RSRS. Berdasarkan data dan paparan yang telah dikemukakan 

maka masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya pemanfaatan Unit 

Hemodialisis di RSRS sebesar 13,5% dari target kapasitas optimal pada periode 

Januari sampai Desember 2014. 
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1.2 Kajian Masalah 

 Sesuai dengan pernyataan masalah yang telah disampaikan, berikut ini 

adalah kajian masalah penelitian pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pemanfaatan 
hemodialisis di RSRS tahun 2015 
 

Sesuai dengan kajian masalah yang telah disusun, berikut ini adalah 

penjelasan sejumlah faktor yang kemungkinan menyebabkan terjadinya 

masalah penelitian. 

 

 

Rendahnya pemanfaatan unit hemodialisis di RSRS sebesar 13,5% 
dari target kapasitas optimal pada periode Januari sampai Desember 
2014 
 

B. Faktor Internal 
 
1. Perusahaan (Company) 

a. Tangible Assets 
- Hard Technology 
- SDM (jumlah) 

b. IntangibleAssets 
- Soft Technology 
- SDM (etos kerja, kompetensi) 

c. Kemampuan Organisasi 
 

2. Pemasaran  
a. Strategi Pemasaran 

1) Segmenting 
2) Targeting 
3) Positioning 

b. Taktik pemasaran  
c. Nilai 

1) Kepuasan 
2) Citra 
3) Pelanggan 

 

 

A. Faktor Eksternal 
1.  Pasien (Costumer) 

1. Dimensi Enlightened  
2. Dimensi Informationalized 
3. Dimensi Empowered 
4. Karakteristik pasien ESRD 

yang menggunakan fasilitas 
hemodialisis meliputi: 
a. Demografi 
b. Geografi 
c. Ekonomi 
d. Perilaku pembeli 
e. Psikografi 

2. Pesaing (Competitor) 
a. Dimensi General  

(jumlah pesaing) 
b. Dimensi Agresivitas  

(keunggulan  pesaing) 
c. Dimensi Kapabilitas 

(kemampuan pesaing) 
3. Perubahan (Change) 

a. kebijakan 
b. Sosial- Ekonomi 
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A. Faktor Eksternal 

1. Pasien (Customer) 

a. Dimensi Enlightened (Pelanggan yang tercerahkan) 

 Pelanggan yang tercerahkan adalah pelanggan yang mempunyai 

pandangan ke depan, lebih rasional serta sanggup mempengaruhi 

pelanggan lain. Pasien ESRD yang telah mendapatkan pelayananan 

hemodialisis di RSRS diharapkan dapat membagi pengalaman pelayanan 

yang baik selama pemberian pelayanan hemodialisis dan dapat 

mempengaruhi sesama pengguna hemodialisis di komunitasnya untuk 

menggunakan fasilitas hemodialisis di RSRS. Tidak adanya informasi 

mengenai pasien ESRD yang telah mendapatkan pelayanan hemodialisis 

sehingga RSRS belum mengetahui sejauh mana pengaruh antar pelanggan 

dalam pemanfaatan Unit Hemodialisis. 

b. Dimensi Informationalized (Informasi Pelayanan) 

 Pasien ESRD dapat mencari informasi mengenai pelayanan hemodialisis 

yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal, kelengkapan alat, dan 

pelayanan yang diberikan. Sampai saat ini belum diketahui informasi yang 

didapat oleh pasien ESRD dalam memutuskan pemilihan tempat pelayanan 

hemodialisis. Pasien pribadi dapat langsung datang ke RSRS untuk 

pelayanan hemodialisis, namun berbeda dengan pasien BPJS yang 

memerlukan rujukan terlebih dahulu sehingga informasi tempat pelayanan 

hemodialisis akan didapatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
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c. Dimensi Empowered (Tendensi Perilaku Pembelian) 

  Hemodialisis merupakan tindakan yang berkelanjutan untuk 

memperbaiki kualitas hidup pasien gagal ginjal, sehingga pasien ESRD 

memiliki banyak pertimbangan dalam memutuskan tempat hemodialisis. 

Dimensi ini lebih berhubungan dengan tendensi untuk melakukan suatu 

perilaku pembelian. Tingkat ekonomi, gaya hidup, kelengkapan fasilitas 

pelayanan di rumah sakit dapat mempengaruhi perilaku pembelian pasien 

ESRD dalam memanfaatkan pelayanan hemodialisis. Kurangnya 

kelengkapan fasilitas, kebersihan, kondisi fisik bangunan, produk 

pelayanan yang disediakan untuk pasien dapat  menyebabkan pemanfaatan 

Unit Hemodialisis menjadi rendah.  

d. Karakteristik Pasien ESRD 

  Pasien gagal ginjal yang berkunjung ke poli spesialis penyakit 

dalam dan telah mendapatkan perawatan rawat inap memiliki potensi yang 

cukup besar pada suatu saat mereka harus menjalani hemodialisis. 

Kebutuhan hemodialisis tiap tahun pasti meningkat, dan pasien ESRD ini 

memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pasien lain. Pasien ESRD 

yang akan mengalami cuci darah terus menerus seumur hidup kecuali 

pasien mendapatkan donor organ atau transplantasi.  

  Pasien gagal ginjal yang berada dalam stadium akhir memiliki 

karakterisktik yang khusus. Analisis pelanggan sangat dibutuhkan karena 

merupakan tahap awal dari strategi yang baik dalam pemasaran untuk 
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dapat bekerjasama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun 

tingkat kedua dalam meningkatkan pemanfaatan Unit Hemodialisis dan 

menghadapi persaingan dengan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas 

yang sama, namun sampai saat ini belum ditemukan informasi mengenai 

karakteristik pasien ESRD (demografi, geografi, ekonomi, perilaku 

pembelian, psikografi) dan penyedia pelayanan kesehatan tersebut. 

a. Demografi 

 Kebutuhan pasien ESRD dalam pelayanan hemodialisis 

dipengaruhi oleh keadaan demografi setempat yang meliputi jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, umur, dan pekerjaan. 

Masing-masing unsur memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap 

pelayanan hemodialisis. 

b. Geografi 

 Kebutuhan pasien ESRD dalam kemudahan untuk menuju ke 

tempat pelayanan kesehatan, dan jarak dengan fasilitas kesehatan 

terdekat juga menentukan pemilihan tempat berobat. 

c. Faktor Ekonomi 

 Kemampuan ekonomi pasien ESRD juga menjadi faktor utama 

keputusan untuk berobat, karena biaya pelayanan hemodialisis  tidak 

murah berkisar Rp. 850.000,- per satu kali hemodialisis akan menjadi 

beban bagi pasien ESRD apabila hal ini dilakukan seumur hidup. 

Kondisi ekonomi yang tidak terjangkau akan mempengaruhi 

pemanfaatan Unit Hemodialisis. 
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d. Perilaku pembelian 

 Kebutuhan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh motivasi, 

pengetahuan, sikap, penggunaan atau repon terhadap suatu produk. 

Pertimbangan pencarian manfaat, frekuensi penggunaan,dan kejadian 

saat melakukan pembelian. Pasien ESRD juga memiliki pengalaman, 

respons dan kemungkinan besar untuk menggunakan pelayanan cuci 

darah secara teratur. Kebutuhan pasien ESRD yang meliputi motivasi, 

pengetahuan, sikap, dan respons pelayanan Unit Hemodialisis belum 

pernah diukur di RSRS.  

e. Psikografi 

 Pemanfaatan pelayanan kesehatan sering dipengaruhi oleh faktor 

kebiasaan masyarakat, gaya hidup, preference, dalam mencari atau 

menentukan tempat berobat. Kebutuhan pasien ESRD terhadap 

pelayanan hemodialisis tergantung pada kondisi kesehatan. Penilaian 

tentang pelayanan kesehatan yang ada tergantung pada pengalaman 

yang pernah dialami seseorang dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan ini sangat menentukan kembalinya pasien tersebut untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan secara berulang di tempat yang 

sama.  

 Kebiasaan berobat yang berasal dari keluarga, tetangga, sampai ke 

tokoh masyarakat dapat mempengaruhi keputusan berobat. Pada 

pasien ESRD di RSRS belum pernah dianalisis faktor-faktor tersebut. 
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2. Pesaing (Competitor) 

a. Dimensi General (Dimensi Umum) 

 Dimensi ini menunjukkan jumlah pesaing yang ada di dalam industri. Ini 

mencakup pesaing-pesaing potensial, pesaing tak tampak,serta mereka yang 

menawarkan produk. Rumah Sakit di Surabaya yang bekerjasama dengan BPJS 

saat ini sudah cukup banyak yaitu kurang lebih 29 rumah sakit, namun tidak 

semua rumah sakit tersebut memiliki fasilitas hemodialisis. Hanya 10 rumah 

sakit yang memiliki Unit Hemodialisis, RSRS seharusnya dapat menangkap 

peluang untuk pasien BPJS agar dapat meningkatkan pemanfaatan Unit 

Hemodialisis. Kemungkinan faktor yang menyebabkan rendahnya kunjungan 

di Unit Hemodialisis adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pihak 

manajemen membaca peluang bagi RSRS untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan dan keuntungan rumah sakit.   

b. Dimensi Agresivitas  

 Dimensi ini melihat sejauh mana pesaing mengimplementasikan berbagai 

strategi yang kreatif dan efektif. Variabel yang ada dalam dimensi ini yaitu 

tarif, jenis pelayanan, rujukan, promosi dan lama pelayanan. Keunggulan 

pesaing dalam suatu persaingan industri membuat suatu perusahaan dapat 

bertahan di pasar. Strategi mengenai pesaing RSRS belum pernah dilakukan. 

Di sekitar radius kurang lebih 2-5 km dari RSRS ada dua rumah sakit yang 

memiliki fasilitas hemodialisis, dua rumah sakit tersebut adalah rumah sakit 

tipe B ( RSAL Dr. Ramelan dan RSI Jemursari), sedangkan RSRS adalah 

rumah sakit tipe C yang mungkin dari segi kelengkapan fasilitas penunjang lain 
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rumah sakit pesaing bisa lebih unggul. Hal ini kemungkinan dapat 

menyebabkan rendahnya pemanfaatan Unit Hemodialisis di RSRS. 

c. Dimensi kapabilitas 

 Dimensi ini terkait dengan kemampuan pesaing. Dimensi ini diukur 

dengan menilai kondisi keuangan, para karyawan serta aset yang tangible, 

khususnya yang terkait dengan teknologi. Rumah Sakit Royal Surabaya 

memiliki 4 mesin hemodialisis,  belum ada mesin hemodialisis yang digunakan 

untuk pasien yang infeksius. Jumlah dan kompetensi tenaga medis yang 

terbatas kemungkinan dapat menyebabakan rendahnya pemanfaatan Unit 

Hemodialisis. 

3. Perubahan (Change) 

a. Kebijakan 

  Perubahan sistem kesehatan di indonesia mengenai kebijakan 

pelayanan kesehatan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 

001 Tahun 2012 mengenai sistem rujukan, peserta yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan harus mendatangi pemberi pelayanan kesehatan 

tingkat pertama kecuali keadaan gawat darurat. Pasien ESRD yang 

membutuhkan perawatan hemodialisis juga akan dirujuk secara berjenjang. 

Pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (selanjutnya 

disebut FKTP) akan dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang, apabila 

pasien sudah terdiagnosa atau kecurigaan yang mengarah pada gagal ginjal 

maka FKTP akan memberikan rujukan kepada fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjut (selanjutnya disebut FKRTL). 
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Rujukan dari FKTP ke FKRTL adalah untuk kebutuhan pelayanan 

oleh dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang lanjutan. Di FKRTL 

pasien akan diperiksa lebih lanjut oleh spesialis penyakit dalam ahli ginjal 

(nefrolog) mengenai penatalaksanaan dan evaluasi kebutuhan 

hemodialisis. Bila FKRTL tidak memiliki Unit Hemodialisis maka wajib 

merujuk ke FKRTL setingkat yang lebih tinggi.  

  Untuk perawatan hemodialisis bagi pasien ESRD dapat dilakukan 

di FKRTL yang memiliki pelayanan hemodialisis atau apabila FKRTL 

tersebut sudah tidak dapat merawat karena jumlah pasien ESRD sudah 

melampaui kapasitas, maka pasien ESRD yang membutuhkan hemodialisis 

akan dirujuk ke FKRTL yang masih dapat menerima pasien ESRD pro 

hemodialisis atau rujuk ke FKRTL setingkat lebih tinggi. Di unit rawat 

jalan dan IGD RSRS jumlah rujukan untuk pelayanan hemodialisis masih 

sangat minim, hanya 9,6% pasien gagal ginjal yang dirujuk ke RSRS 

untuk pelayanan hemodialisis. Hal ini kemungkinan karena banyak FKTP 

dan FKRTL yang belum mengetahui adanya pelayanan hemodialisis di 

RSRS. 

b. Sosial-Ekonomi 

 Berdasarkan riset pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti di poli spesialis penyakit dalam rata-rata mata pencaharian 

masyarakat di sekitar RSRS adalah pegawai swasta yang memiliki daya 

beli yang cukup tinggi, namun kunjungan pasien pribadi menunjukkan 

trend yang menurun. Hal ini disebabkan mulai awal tahun 2014 sebagian 
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besar pasien menggunakan BPJS dalam pelayanan hemodialisis.  

 Banyaknya pasien BPJS akan mempengaruhi pemanfaatan Unit 

Hemodialisis, seperti yang diketahui kerjasama dengan pihak ketiga 

dengan berkas klaim yang tidak lengkap akan menambah daftar piutang 

bagi RSRS secara tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan 

RSRS terhadap pasien yang melakukan hemodialisis di RSRS. Pelayanan 

hemodialisis sudah termasuk paket INA CBG’S, tim tarif casemix dan 

bagian keuangan RSRS saat ini sudah menghitung untuk keuntungan 

pelayanan pasien ESRD dan menurut bagian keuangan pelayanan 

hemodialisis tidak memberikan pemasukan yang cukup besar. Kebijakan 

ini dapat menyebabkan rendahnya pemanfaatan Unit Hemodialisis di 

RSRS. 

 

B. Faktor Internal 

1. Perusahaan (Company) 

 Identifikasi terhadap sumber daya potensial perusahaan dan pengkajian 

terhadap kuantitas, kualitas sumber daya yang tersedia, bentuk sumber daya 

itu, serta sejauh mana sumber daya unik bisa menarik costumer adalah tugas 

dari suatu perusahaan agar dapat tetap bertahan dan sukses di dalam industri 

kesehatan. 

a. Tangible Assets (Sumber Daya Berwujud) 

Rumah Sakit Royal Surabaya memiliki fasilitas hemodialisis yang 

bekerjasama dengan Nipro. Jumlah mesin hemodialisis yang tersedia masih 
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terbatas hanya 4 unit, mesin dapat digunakan untuk single use dan re use 

namun, untuk mesin hemodialisis bagi pasien ESRD infeksius belum 

tersedia. Sedangkan rumah sakit lain radius 10km dari RSRS memiliki 

hemodialisis bagi pasien ESRD yang infeksius. Hard technology meliputi 

suara mesin, rasa nyeri yang ditimbulkan mesin dan kesiapan mesin serta 

SDM yang meliputi kebersihan dan kerapian petugas unit hemodialisis 

memegang peranan penting dalam pelayanan hemodialisis. Perangkat keras 

yang digunakan hingga sistem yang terintegrasi akan saling mempengaruhi 

dalam pelayanan hemodialisis. 

b. Intangible Assets (Sumber Daya Tidak Berwujud) 

Sumber daya manusia yang meliputi etos kerja dan kompetensi serta soft 

technology terkait sistem administrasi rumah sakit merupakan intangible 

asset yang tidak dapat dilihat/kasat mata. Aset ini harus melalui sebuah 

proses yang panjang berupa pendidikan ataupun pelatihan. Intangible 

Assets mencakup reputasi perusahaan, brand eiquity, hubungan pelanggan, 

pengetahuan produksi, pengetahuan teknologi, paten dan trademark, 

akumulasi pengalaman, serta nilai-nilai dan perilaku SDM. 

Sumber daya manusia di Unit Hemodialisis masih sangat terbatas dan  

masih minim pelatihan, saat ini SDM yang ada hanya berjumlah 3 orang, 1 

orang dikirim untuk pelatihan hemodialisis. Sehingga hanya 2 orang yang 

yang bertugas pada satu shift (07.00-14:00), dan berkerja lembur apabila 

ada perawatan hemodialisis cito. Standar untuk unit hemodialisis adalah 1 

perawat bertugas untuk  2 mesin hemodialisis. Keterbatasan pelayanan ini 
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kemungkinan yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan Unit 

Hemodialisis. 

c. Kemampuan organisasi 

Status kepemilikan RSRS berbadan hukum Perseroan Terbatas, dukungan 

dari pemilik dirasakan masih kurang dalam hal pengembangan sarana Unit 

Hemodialisis yang telah disediakan. Manajemen RSRS kurang memberikan 

atensi dalam kelangsungan pelayanan hemodialisis karena saat ini lebih 

terfokus pada penambahan pelayanan baru dan pembenahan sistem 

pelayanan di unit lain. Tarif pelayanan hemodialisis di RSRS cukup 

bersaing yaitu berkisar Rp. 850.000 per pelayanan hemodialisis. Kebijakan 

RSRS untuk menerima pasien BPJS di Unit Hemodialisis harus diikuti oleh 

kesiapan dan pemahaman setiap staf dan tim pengendali biaya BPJS di 

RSRS dalam hal pelayanan, pembiayaan, dan kemampuan melayani pasien 

BPJS yang menjalani hemodialisis. 

 2. Pemasaran 

  Terjadinya persaingan antar rumah sakit mendorong RSRS untuk 

menyusun strategi pemasaran (segmenting, targeting, positioning) dan bauran 

pemasaran untuk dapat bertahan dan berkembang. Pada Unit Hemodialisis RSRS 

belum pernah dilakukan penetapan strategi pemasaran. Sebelum adanya asuransi 

sosial pengguna layanan di RSRS rata-rata adalah pasien pribadi kelas menengah 

keatas namun dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya 

disingkat SJSN) per Januari 2014 melalui asuransi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (selanjutnya disebut BPJS) maka segmentasi juga berubah, kunjungan 
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pasien dengan asuransi BPJS yang meningkat tajam. Hal ini belum pernah 

dianalisis dampak perubahan yang terjadi akibat penerapan SJSN. 

  Kondisi fisik bangunan dan kesan mewah yang dimunculkan membuat 

RSRS mendapatkan perhatian yang lebih di benak konsumen sebagai pilihan 

tempat berobat yang nyaman, namun hal ini juga harus didukung pelayanan yang 

prima. Pada Unit Hemodialisis RSRS belum ditemui adanya keunikan atau 

keunggulan produk, sehingga masyarakat maupun pasien ESRD masih belum 

mengerti kelebihan atau keunggulan Unit Hemodialisis di RSRS. Unit 

Hemodialisis RSRS sejauh ini belum menganalisis strategi bauran pemasaran dan 

bauran pemasaran yang terkait dengan pelayanan di Unit Hemodialisis. 

a. Segmenting  

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang hetrogen menjadi 

kelompok yang dapat diidentifikasi. Saat ini manajemen belum menentukan 

segmen pasar Unit Hemodialisis RSRS, hal ini dapat mempengaruhi 

pemanfaatan Unit Hemodialisis. 

b. Targeting 

Setelah pasar tersegmentasi, perusahaan harus menentukan segmen pasar yang 

akan dibidik sebagai target pasar. RSRS saat ini belum menentukan target 

untuk pasien hemodialisis. 

c. Positioning 

Positioning adalah sekelompok produk yang menempati keunggulan bersaing 

didalam benak konsumen. Positioning adalah penetapan posisi pasar sehingga 

RSRS dapat memposisikan dirinya, serta memberikan penampilan yang 
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berbeda dan nilai lebih. Pelayanan pasien di Unit Hemodialisis RSRS harus 

mendapatkan kesan yang baik di benak konsumen sehingga RSRS dapat 

menempati keunggulan bersaing dibanding rumah sakit lain. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disusun, 

maka ditemukan rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pasien ESRD (Costumer) yang meliputi faktor 

demografis, geografis, ekonomi, psikografi dan perilaku pembelian dalam 

pemanfaatan pelayanan hemodialisis melalui riset pasar? 

2. Bagaimana kondisi pesaing (Competitor) Unit Hemodialisis ditinjau dari 

tarif, jenis pelayanan, lama pelayanan, rujukan dan promosi? 

3. Bagaimana kondisi teknologi dan sumber daya manusia ditinjau melalui 

aspek perusahaan (Company)? 

4. Bagaimana perubahan (Change) kebijakan internal dan eksternal terkait 

pelayanan hemodialisis? 

5. Bagaimana strategi pemasaran Unit Hemodialisis di RSRS meliputi 

segmenting, targeting, positioning berdasarkan analisis 4C dari hasil riset 

pemasaran? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

  Menyusun rekomendasi strategi pemasaran melalui analisis 4C 

(Customer, Competitor, Company, Change) untuk meningkatkan pemanfaatan 

Unit Hemodialisis di RSRS. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Berdasar tujuan umum, maka disusunlah tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Menganalisis karakteristik pasien ESRD (Costumer) yang meliputi faktor 

demografis, geografis, ekonomi, psikografi dan perilaku pembelian dalam 

pemanfaatan pelayanan hemodialisis melalui riset pasar. 

2. Menganalisis kondisi pesaing (Competitor) Unit Hemodialisis ditinjau dari 

tarif, jenis pelayanan, lama pelayanan, rujukan dan promosi. 

3. Menganalisis kondisi teknologi dan sumber daya manusia ditinjau melalui 

aspek perusahaan (Company). 

4. Menganalisis perubahan (Change) kebijakan internal dan eksternal terkait 

pelayanan hemodialisis. 

5. Menyusun strategi pemasaran Unit Hemodialisis di RSRS meliputi 

segmenting, targeting, positioning berdasarkan analisis 4C dari hasil riset 

pemasaran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini memberikan manfaat berupa saran yang dapat 

digunakan sebagai masukan bagi RSRS mengenai strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan pemanfaatan Unit Hemodialisis di RSRS.  

1.5.2 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi terkait 4C yang 

diaplikasikan bersamaan karena saling terkait untuk membuat strategi pemasaran 

bagi para pembaca, mendukung intensitas program pemasaran dan rekan 

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam ilmu manajemen 

pemasaran khususnya strategi pemasaran dalam penggunaan layanan 

hemodialisis. 

1.5.3 Manfaat untuk responden 

Partisipasi responden dalam penelitian ini akan dapat menyampaikan harapan, 

pelayanan sesuai yang diharapkan dan pemahaman pasien mengenai tindakan 

hemodialisis semakin baik. 
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