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ABSTRAK 
 
 

Kanker leher rahim merupakan salah satu penyebab kematian wanita usia 
subur di seluruh dunia. Pada tahun 2015, angka kematian akibat kanker leher 
rahim di negara berkembang sebesar 230.200. Salah satu cara menurunkan angka 
kematian akibat kanker leher rahim adalah menyelenggarakan program 
pencegahan kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA dan pengobatan dini 
krioterapi. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya pemasaran dengan tujuan 
dapat menawarkan dan meningkatkan daya tarik wanita usia subur untuk membeli 
produk pemeriksaan IVA dan krioterapi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun 
rancangan bauran pemasaran yang diukur berdasarkan nilai kesenjangan harapan 
dan penilaian wanita usia subur terhadap aspek 7P bauran pemasaran (product, 
place, promotion, price, people, physical evidence, process) pemeriksaan IVA dan 
krioterapi. 

Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Data diperoleh melalui wawancara pada 41 pasien aktual IVA, 57 wanita usia 
subur potensial IVA, 4 pasien aktual krioterapi, dan 8 wanita usia subur potensial 
krioterapi sebagai responden. Data dianalisis berdasarkan pengukuran nilai 
kesenjangan harapan dan penilaian responden terhadap aspek 7P bauran 
pemasaran pemeriksaan IVA dan krioterapi yang selanjutnya digunakan untuk 
merancang strategi bauran pemasaran baru dengan melihat posisi pada kuadran 
jendela pelanggan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki harapan besar 
terhadap seluruh aspek 7P bauran pemasaran pemeriksaan IVA dan krioterapi, 
memiliki penilaian baik terhadap aspek product, place, promotion, price (hanya 
bagi pasien aktual IVA), people, physical evidence, process (kecuali bagi wanita 
usia subur potensial krioterapi), dan memiliki penilaian cukup terhadap aspek 
price (kecuali bagi pasien aktual IVA), process (hanya bagi wanita usia subur 
potensial krioterapi). Hasil pengukuran nilai kesenjangan dari seluruh aspek 7P 
bauran pemasaran pemeriksaan IVA dan krioterapi menunjukkan pada posisi 
attention.  

Kesimpulannya adalah aspek 7P bauran pemasaran yang perlu segera 
dilakukan upaya intervensi adalah aspek price dan process. Sedangkan aspek 7P 
bauran pemasaran yang tidak perlu segera dilakukan upaya intervensi mencakup 
keseluruhan aspek 7P bauran pemasaran. 
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