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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik bidang kesehatan 

menghadapi persaingan dengan ribuan rumah sakit lain dalam konteks pasar 

bebas. Persaingan tersebut menuntut rumah sakit untuk melakukan 

pengorganisasian dan strategi yang kuat. Kemampuan bersaing selain meliputi 

kualitas fasilitas medis dan sumber daya manusia (SDM), namun juga strategi 

pemasaran yang progresif. Branding merupakan salah satu bagian fundamental 

dari strategi pemasaran yang memiliki peran besar terutama dalam pembentukan 

konsumen. Studi ini akan melakukan penelitian tentang bagaimana rumah sakit 

melakukan branding melalui kasus RSUA (Rumah Sakit Universitas Airlangga). 

  Beberapa rumah sakit di Indonesia mengalami kegagalan dalam menghadapi 

persaingan pasar. RSUD M. Yunus di Bengkulu terancam tidak dapat beroperasi 

dan bangkrut. Hal ini disebabkan tingginya biaya operasional yang harus 

dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus. Sedangkan, pemasukan yang diterima oleh 

RSUD M. Yunus tidak sebanding dengan pengeluarannya. Rumah sakit ini 

memiliki tanggung jawab untuk membayar para tenaga medis maupun non medis 

yang berjumlah sekitar 300 orang. Biaya tersebut belum termasuk biaya 

operasional lainnya yang mencapai dua miliar tiap bulannya. Sedangkan, 
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pemasukan yang didapat rumah sakit ini tidak lebih dari dua miliar setiap 

bulannya. Sepinya pengunjung atau pasien yang berobat ke rumah sakit ini 

menyebabkan rumah sakit ini bangkrut dan terancam tutup (liputan6.com , 2014). 

  RSUD M. Yunus bukan satu-satunya rumah sakit yang memiliki jumlah 

pasien yang sedikit. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir (RSUD OI) 

juga mengalami hal yang sama. RSUD OI sudah beroperasi hampir dua tahun. 

RSUD OI hanya menangani rata-rata 10 hingga 15 pasien tiap harinya, angka itu 

sudah termasuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Masyarakat lebih banyak 

memilih berobat ke puskesmas daripada ke RSUD OI, dan jika puskesmas tidak 

sanggup menangani, maka puskesmas memberi rujukan ke Rumah Sakit Bari atau 

Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, bukan ke RSUD OI.  Padahal RSUD 

OI memiliki fasilitas yang cukup berkualitas. RSUD OI memiliki fasilitas rawat 

inap yang cukup untuk menampung  lebih dari 50 pasien, teknologi kesehatan 

yang lengkap dan canggih, dokter-dokter spesialis, dan perawat yang tak kurang 

dari 55 orang (palpres.com, 2014). Fasilitas yang dimiliki RSUD OI tentu cukup 

bagus untuk bisa menjadi rumah sakit pilihan. Namun, pada kenyataannya 

fasilitas dan kualitas yang dimiliki RSUD OI masih belum mampu menarik minat 

pasien untuk menjadikan RSUD OI sebagai tempat untuk berobat. 

  Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura (RS Untan) di Pontianak 

juga merupakan satu dari sekian rumah sakit yang memiliki jumlah pasien yang 
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sedikit. Tiga bulan pertama sejak berdirinya rumah sakit ini, jumlah pasien yang 

datang hanya sebanyak 132 orang. Banyak masyarakat sekitar yang tidak 

mengetahui RS Untan sudah beroperasi mengakibatkan rumah sakit ini sepi. 

Meskipun mengalami peningkatan jumlah pasien secara perlahan, namun instalasi 

gawat darurat dan pelayanan rawat jalan pun masih terlihat sepi pengunjung. 

Sepinya pengunjung ini tidak disebabkan oleh karena kualitas RS Untan yang 

buruk, sebab RS Untan memiliki tenaga medis dan fasilitas yang baik. RS Untan 

memiliki empat dokter umum, 21 dokter spesialis, 35 perawat, tiga orang bidan, 

satu apoteker, satu radiographer, dua orang analis laboratorium, dan lima staf 

administrasi. RS Untan juga memiliki ruang rawat inap yang berjumlah ratusan 

dan memiliki teknologi kesehatan yang lengkap. Namun demikian, fasilitas ini 

belum cukup untuk menarik perhatian masyarakat untuk berobat di RS Untan 

(Pontianakpost.com, 2014) 

  Rumah sakit sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat, sarana dan prasarana yang lengkap saja ternyata tidak cukup 

untuk memenangkan persaingan untuk merebut pasar, namun juga harus bisa 

melakukan strategi pemasaran atau branding melalui kinerja yang baik terhadap 

pasien. Rumah sakit menginteraksikan berbagai simbol melalui pelayanannya 

terhadap para konsumennya merupakan suatu hal yang sangat penting, yang pada 

akhirnya akan mampu memberikan makna kepada konsumennya, sehingga 
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diharapkan fungsi dan tujuan rumah sakit tersebut dapat tercapai serta 

mendapatkan citra yang baik dan terpercaya di mata masyarakat. 

  Ketiga rumah sakit di atas adalah beberapa contoh rumah sakit yang kurang 

berhasil. Ketidakberhasilan rumah sakit ini tidak disebabkan karena buruknya 

fasilitas yang dimiliki, namun karena penyebab lain. Penyebab lain ini tampaknya 

terkait dengan pemasaran. Studi pemasaran memperlihatkan bahwa kemampuan 

lembaga mensosialisasikan dan mempersuasi konsumen adalah fundamental. 

Sosialisasi dan persuasi akan membentuk perilaku memilih produk atau jasa. 

Studi pemasaran kontemporer, era revolusi teknologi informasi, menyebutkan 

bahwa proses sosialisasi serta persuasi merupakan praktik branding secara 

berkelanjutan. Branding adalah proses interaksi yang dilakukan untuk 

membangun suatu citra bermakna dari obyek, produk atau jasa, tertentu. Rumah 

sakit yang memiliki sarana dan tenaga medis yang berkualitas tidak akan menjadi 

pilihan masyarakat apabila tidak dapat mensosialisasikan citra yang baik kepada 

masyarakat.  

  Dalam hal ini, rumah sakit di Indonesia memiliki tantangan untuk menjadi 

rumah sakit yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Branding 

membutuhkan kekuatan komunikasi baik komunikasi organisasi maupun 

personalia. Secara umum, rumah sakit-rumah sakit Indonesia masih belum 

memiliki kapasitas komunikasi sebagai bagian dari branding. Kekurangan 
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keterampilan dalam berkomunikasi menjadi salah satu faktor utama yang 

membuat pasien maupun calon pasien menjadi kurang nyaman dan tidak tertarik 

menjadikan rumah sakit tersebut menjadi pilihannya dalam melakukan 

pengobatan. Komunikasi sendiri merupakan salah satu bagian dari strategi 

branding dalam pengelolaan suatu institusi untuk menjadi pilihan yang dipercaya 

masyarakat.  

  Komunikasi adalah pertukaran simbol yang memiliki makna. Simbol sendiri 

bisa diinteraksikan ke dalam bahasa (kata-kata), gestur, suara, dan citra. Interaksi 

simbolik menyarankan agar perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang 

memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang akan menjadi mitra mereka agar 

makna yang diharapkan bisa diterima dengan benar oleh penerima simbol (Raho, 

2007) 

  Tidak sedikit rumah sakit yang gagal melakukan branding dan membentuk 

makna agar menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Branding sebagai proses 

pembentukan makna rumah sakit yang baik dan berkualitas sangat perlu 

dilakukan karena, fasilitas dan sarana yang berkualitas saja tidak mampu menarik 

perhatian masyarakat untuk menjadikan rumah sakit tertentu sebagai preferensi 

untuk melakukan pengobatan. Kesehatan adalah persoalan yang harus ditangani 

dengan serius, sehingga pasien akan memilih instansi kesehatan atau rumah sakit 
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yang sudah jelas citra dan kualitasnya. Apabila rumah sakit tidak berhasil 

membentuk makna yang baik agar dapat dipercaya, maka pasien tidak akan 

memilih rumah sakit tersebut untuk melakukan pengobatan karena kesehatan 

adalah hal yang perlu ditangani secara serius oleh instansi yang benar-benar 

terpercaya. 

  RSUA adalah rumah sakit pertama di Jawa Timur yang berada di bawah 

naungan universitas (unair.ac.id, 2014). RSUA dalam web resminya mengklaim 

telah menyediakan fasilitas medis yang canggih, tenaga medis yang ahli dengan 

jumlah yang cukup serta fasilitas lainnya yang sebagian besar berkelas VIP. 

RSUA sebagai rumah sakit yang membawa nama Universitas Airlangga secara 

ideal memiliki legitimasi akademik sehingga memperoleh kepercayaan 

masyarakat atas kualitasnya.  Universitas Airlangga telah dikenal sebagai 

lembaga pendidikan yang terpercaya dan berkualitas terutama pada pendidikan 

kedokterannya. Universitas Airlangga menjadi satu dari empat perguruan tinggi 

Indonesia yang masuk jajaran 200 terbaik Asia  versi Quacquarelli Symonds 

World University Rankings (QSWUR) (Surabaya.tribunnews.com, 2014). 

Universitas Airlangga menduduki peringkat ketiga setelah Universitas Indonesia 

(UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Prestasi yang dimiliki oleh Unair 

seharusnya mampu meningkatkan citra RSUA untuk menjadi rumah sakit yang 

terpercaya dan menjadi preferensi masyarakat. 
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  RSUA sebagai lembaga kesehatan yang menjadi bagian dari Universitas 

Airlangga (Unair) memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan pendidikan 

baik dalam hal penelitian, pendidikan, maupun sarana praktik bagi calon-calon 

tenaga medis yang mengenyam pendidikan di Unair. Tanggung jawab yang 

diemban RSUA sebagai rumah sakit pendidikan bukan permasalahan yang 

mudah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan adanya 

kesenjangan antara lembaga pendidikan dan lembaga professional mengenai 

kapabilitas tenaga kerja dalam memberikan diagnosa dan pelayanan. Kesenjangan 

pada kesadaran masyarakat tentang lembaga pendidikan dan professional 

mengharuskan RSUA memiliki strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat sebagai lembaga kesehatan yang professional dan bertanggungjawab. 

  Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini ingin meneliti 

bagaimana RSUA melakukan praktik branding untuk mengkonstruksi makna 

sebagai rumah sakit pendidikan yang professional. Studi ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan 

interaksionisme simbolik. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) 

menginteraksikan simbol-simbol  untuk membentuk makna sebagai rumah 

sakit pendidikan yang professional?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menelaah praktik branding RSUA dalam upaya membentuk makna sebagai 

rumah sakit pendidikan 

2.  Melakukan analisis simbol pada branding RSUA dengan pendekatan 

interaksionisme simbolik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Akademis 

  Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai sumber informasi bagi peneliti sosial lain untuk mengembangkan 

hasil penelitian serta mengembangkan ilmu-ilmu sosial khususnya di dalam 

bidang branding. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat umum dapat 

memahami lebih jauh tentang simbol apa saja yang perlu dibangun dalam 

membentuk sebuah strategi branding yang baik dan dapat diterima oleh 

masyarakat khususnya pada branding rumah sakit. 

1.5 Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang diusung oleh 

George H. Mead untuk mengupas tentang simbol dalam branding RSUA. “Dalam 

berinteraksi, orang belajar memahami simbol-simbol yang ada dan dalam suatu 

keadaan tertentu, mereka belajar menggunakannya sehingga mampu memahami 

peranan aktor-aktor lainnya” (Mead dalam Ritzer dan Goodman, 2003). 

 Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa individu dalam 

berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya selalu menggunakan simbol-

simbol. Simbol-simbol tersebut dapat berupa bahasa, isyarat tubuh (gesture), dan 

suara. Individu mendapatkan makna simbol-simbol dari interaksinya dengan 

orang lain yang kemudian individu mempraktikkan simbol-simbol tersebut untuk 

mendapatkan makna dari orang lain di dalam interaksinya. 

 Dalam perspektif interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang 

dinamis yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir, mengembangkan cara hidup manusia itu sendiri. Individu mempelajari 
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arti obyek selama proses sosialisasi berlangsung. Kalangan ini juga berpendapat 

bahwa bahasa merupakan sistem simbol yang sangat luas. Kata-kata adalah 

simbol karena digunakan untuk menggantikan sesuatu yang lain. Tindakan, 

obyek, dan kata-kata lain hanya mempunyai makna karena telah dan dapat 

dideskripsikan melakui penggunaan kata-kata. Sedangkan Spardley mengatakan 

bahwa semua kata dari subyek selama menjawab wawancara peneliti merupakan 

simbol. “Simbol adalah obyek sosial dalam suatu interaksi dan digunakan sebagai 

perwakilan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang membuatnya. 

Simbol-simbol tersebut dapat berwujud bentuk obyek fisik (benda kasat mata), 

kata-kata (untuk mewakili obyek fisik, perasaan, ide, dan nilai-nilai), serta 

tindakan (yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam berkomunikasi dengan 

orang lain)” (Spardley, 2007). Oleh karena itu branding yang menginteraksikan 

simbol bisa muncul dalam bentuk obyek fisik seperti logo, kata-kata, suara dan 

warna. 

Pikiran (Mind) 

 Pikiran menurut Mead adalah suatu proses sosial dan bukan benda. Pikiran 

muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari 

proses sosial. Interaksi sosial di dalam masyarakat selalu terdapat aksi dan reaksi, 

namun kebanyakan tindakan manusia melibatkan suatu proses mental/pikiran. 

Artinya antara aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan kegiatan 
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mental atau pikiran. Guna mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial, 

maka para aktor harus menghayati simbol-simbol dengan arti yang sama. Proses-

proses berfikir, bereaksi dan berinteraksi timbul karena simbol-simbol dalam 

kelompok sosial itu memiliki arti yang sama dan membangkitkan reaksi yang 

sama pada orang yang menggunakan simbol-simbol itu. (Raho, 2007).  

Self (Diri) 

 Salah satu konsep Mead yang cukup penting adalah perbedaan “I” dan “Me”, 

yakni antara diri sebagai subyek dan diri sebagai obyek. “I” di mana diri sebagai 

subyek merupakan aspek diri yang bersifat non reflektif, sedangkan “Me” di 

mana diri sebagai obyek adalah aspek diri sebagai obyek. Pada umumnya orang 

bertindak berdasarkan “Me” yaitu diri sebagai obyek di mana ketika seseorang 

akan bertindak berdasarkan norma-norma dan harapan orang lain. Namun dalam 

bertindak, actor tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh “Me” karena “I” juga dapat 

memunculkan tindakan hanya lebih bersifat spontan dan reflek dan tidak 

mempertimbangkan respon orang lain. Dalam hal ini, diri(self) sebagaimana 

pikiran (mind) bukanlah suatu obyek melainkan suatu proses sadar yang 

mempunyai beberapa kemampuan seperti: 

1. Kemampuan untuk memberi jawaban atau tanggapan kepada diri sendiri 

sebagaimana orang lain juga memberi tanggapan. 
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2. Kemampuan untuk memberikan jawaban sebagaimana  generalized order atau 

aturan, norma-norma, hukum memberikan jawaban kepadanya. 

3. Kemampuan untuk mengambil bagian dalam percakapannya sendiri dengan 

orang lain. 

4. Kemampuan untuk menyadari apa yang sedang dikatakannya dan kemampuan 

untuk menggunakan  kesadaran itu untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan pada tahap berikutnya (Raho, 2007:102). 

Society (Masyarakat) 

 Masyarakat dalam kajian Mead tidak lebih dari semacam organisasi sosial di 

mana pikiran dan diri timbul (Turner, 1998:349). Mead menganggap masyarakat 

itu sebagai pola-pola interaksi. Sedangkan pandangannya mengenai lembaga 

sosial dianggap sebagai respon yang biasa saja dari adanya interaksi antara 

manusia. 

 Branding adalah proses interaksi simbolik yang dilakukan oleh obyek 

(produk/individu/institusi) terhadap individu-individu di dalam masyarakat yang 

bertujuan memberi nilai melalui unsur-unsur simbol yang dipilih guna 

menyampaikan makna serta membangun citra yang diharapkan oleh obyek 

(Susan, 2014). Dalam strategi branding, komunikasi kepada masyarakat 

merupakan salah satu aspek yang paling penting. Komunikasi pada dasarnya 

adalah pertukaran simbol yang memiliki makna. Simbol sendiri bisa 
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diinteraksikan ke dalam bahasa (kata-kata), gestur, suara, dan citra. Interaksi 

simbolik menyarankan agar perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang 

memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang akan menjadi mitra mereka agar 

makna yang diharapkan bisa diterima dengan benar oleh penerima simbol (Raho, 

2007) 

 Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) dalam membentuk atau 

membangun citra perlu melakukan strategi branding dengan memposisikan 

dirinya sebagai obyek yang melakukan tindakan interaksi sesuai dengan simbol 

yang disepakati di dalam masyarakat. Simbol-simbol yang dikomunikasikan 

kepada masyarakat atau pasien dapat diwujudkan atau dipraktikkan tidak hanya 

dalam bentuk simbol logo saja melainkan, simbol-simbol tersebut diwujudkan ke 

dalam pelayanan medisnya seperti bagaimana gesture para perawat menyambut 

dan merawat pasien yang datang, bagaimana dokter berbahasa dan berkomunikasi 

dengan pasiennya, bagaimana gesture dokter yang menghadapi keluhan 

pasiennya, bagaimana bahasa dan intonasi perawat dalam berkalimat, dan lain 

sebagainya. 

 Simbol selalu memiliki makna. Namun makna yang ada pada simbol tidak 

selalu sama bagi pengirim simbol maupun penerima simbol. Perbedaan makna 

pada simbol dapat terjadi karena adanya tingkat kompleksitas pada simbol dan 
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adanya perbedaan posisi sosial pada pemakna (pengirim dan penerima) simbol. 

Perbedaan tersebut sering menyebabkan tidak berhasilnya suatu strategi branding 

di dalam masyarakat. Ketidakmampuan obyek mengidentifikasi makna simbol 

dalam suatu masyarakat menyebabkan simbol-simbol yang diciptakan dan 

dipraktikkan oleh obyek tidak dapat dimaknai dengan baik oleh masyarakat yang 

menjadi sasarannya. Maka dari itu, pembentukan simbol-simbol dalam branding 

harus dirumuskan melalui analisis simbol yang dipahami dan dimiliki oleh target 

yang menjadi sasaran. 

Teori interaksionisme simbolik terletak pada argumentasi bahwa tiap benda 

memiliki arti yang berbeda-beda yang berpusat dalam kebenaran manusia itu 

sendiri. Interaksionisme simbolik secara jelas melihat arti dasar pemikiran kedua 

yang memandang bahwa “arti” muncul dari adanya proses interaksi sosial yang 

telah dilakukan. Arti dari sebuah benda untuk seseorang tumbuh dari cara-cara di 

mana orang lain bersikap terhadap orang tersebut, sehingga teori ini memandang 

“arti” sebagai produk sosial, yaitu kreasi yang terbentuk melalui aktivitas yang 

terdefinisi dari individu saat mereka berinteraksi. Pada tahap ketiga, penggunaan 

“arti” oleh pelaku terjadi melalui proses interpretasi (Ritzer dan Goodman, 2003).  

Masyarakat akan merepon simbol-simbol yang dipraktikkan oleh RSUA 

karena masyarakat memiliki arti dan interpretasi tersendiri terhadap simbol 

tersebut. Respon masyarakat dapat dilihat dari sikap yang diwujudkan oleh 
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masyarakat baik pasien maupun non pasien. Sikap merupakan pernyataan atau 

keputusan untuk menunjukkan kecenderungan terhadap obyek dalam bentuk 

penilaian suka dan tidak suka, benar atau salah, cepat atau lambat, dan lain-lain. 

Sikap merupakan reaksi atau respon terhadap setiap rangsangan atau stimulus 

yang datang (W Syam, 2009) 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1  Tipe Penelitian 

   Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

interaksionisme simbolik. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menyajikan 

gambaran tentang branding yang dilakukan oleh RSUA serta bagaimana 

masyarakat merespon simbol-simbol tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

mempertajam pembacaan data, sehingga peneliti berusaha untuk menggali 

lebih jauh informasi dari adanya gap dari strategi branding RSUA dan respon 

masyarakat. Sehingga akan lebih memperbanyak data dan lebih memahami 

suatu realitas sosial yang diteliti dan menambahkan informasi data kualitatif. 

1.6.2  Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga 

(RSUA). Alasan peneliti memilih RSUA sebagai lokasi penelitian adalah 

karena RSUA sebagai rumah sakit yang membawa dan menggunakan nama 
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Universitas Airlangga (Unair) dimana Unair telah memiliki citra lembaga 

pendidikan yang baik dan berkualitas serta lulusan dokter dari Unair sangat 

dipercaya oleh masyarakat. Citra Unair menyebabkan RSUA memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menjaga citra Unair dalam aktivitas praktik 

kesehatannya. Unair yang telah terkonstruksi sebagai lembaga pendidikan 

memberikan tantangan kepada RSUA untuk memberi kepercayaan kepada 

masyarakat sebagai rumah sakit pendidikan yang juga professional dan 

terpercaya. Hal ini menjadikan RSUA memiliki keunikan yang layak untuk 

diteliti. 

1.6.3  Pemilihan Subyek Penelitian  

  Subyek merupakan pelaku utama dalam studi ini sehingga mampu 

memberikan informasi mengenai data yang diperkukan selama 

berlangsungnya proses penelitian. Dalam proses penelitian ini teknik yang 

digunakan dalam menentukan subyek penelitian yaitu secara purposive, 

dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang menjadi subyek dianggap 

benar-benar tahu serta mempunyai hubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. Kriteria subyek yang diambil ialah orang-orang yang memahami 

strategi pengelolaan branding RSUA serta masyarakat yang mengetahui 

keberadaan RSUA. Oleh karena itu penelitian ini memilih informan yaitu 

enam orang pihak RSUA yang terdiri dari Direktur utama, Kepala bagian tata 
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usaha, dua perawat, satu pegawai admin, dan satu dokter. Enam orang tersebut 

menjadi representasi bagian dari RSUA yang peneliti nilai dapat memberikan 

informasi dan mengetahui tujuan, keinginan, dan usaha untuk mencapai tujuan 

yang dilakukan oleh RSUA. Informan selanjutnya adalah enam orang dari 

pasien baik pasien rawat jalan maupun rawat inap serta keluarga yang sedang 

menunggu pasien rawat inap. Peneliti memilih pasien yang datang ke RSUA 

sebagai informan karena peneliti menilai bahwa pasien lebih dapat 

menangkap dan merasakan simbol-simbol yang dikomunikasikan oleh RSUA 

lebih dekat. 

  Menurut Spradley, penentuan subyek didasarkan atas pertimbangan; 

Pertama, mereka menguasai dan memahami sesuatu melalui proses 

inkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati. 

Kedua,  mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai kesempatan 

atau waktu yang memadai untuk diminta informasi. Keempat, mereka tidak 

cenderung menyampaikan inforasi hasil kemasannya sendiri. Kelima, mereka 

pada mulanya tergolong cukup asing akan hadirnya orang lain sehingga lebih 

mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber (Faisal, 

1990:44-45). 
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1.6.4  Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpuan data yang dilakukan 

di antaranya adalah mengumpulkan data melalui wawancara langsung secara 

mendalam (indepth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide). Teknik pengumpulan data didasarkan pada percakapan 

intensif dengan suatu tujuan yang berasal dari subyek penelitian dan berisi 

tentang pengalaman, pendapat, dan perasaannya mengenai branding RSUA. 

Selain data primer, dalam penelitian ini juga diperoleh data sekunder yang 

didapatkan melalui studi pustaka, surat kabar, internet, dan lain lain yang 

berguna untuk menambah, memperkaya, dan menguatkan serta memperjelas 

analisis terhadap permasalahan branding RSUA. 

1.6.5  Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam proses, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang telah ada, 

kemudian disusun ke dalam proses tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, 

tema atau pokok permasalahan tertentu (Faisal, 1989:269).  

  Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis data ada 3 

tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Pertama, peneliti 

melakukan data yang diperoleh secara empirik dan simbolik dari subyek 

melalui wawancara mendalam. Setelah data terkumpul dan ditelaah kemudian 
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dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yang disusun sambil 

memberi kategori-kategori yang diorientasikan pada permasalahan branding 

RSUA. Reduksi data berlangsung secara kontinyu selama penelitian 

berlangsung hingga penulisan laporan akhir selesai. Reduksi data sebagai 

bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga dapat disimpulkan dan 

diverifikasi.  

   Sejumlah informasi yang telah disusun memungkinkan dilakukannya 

kesimpulan dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Sejak awal koleksi data, 

peneliti sudah mulai mencari arti perilaku, hubungan antar perilaku, dan 

perumusan proposisi. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan penafsiran atau 

interpretasi untuk menangkap makna secara obyektif dengan tetap 

berpedoman kepada teori-teori yang sesuai. Simpulan yang ditulis bersifat 

longgar, terbuka, dan dipertajam. 
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