
67

Analisis Strategi Pemasaran dan Marketing Mix Pasien Poli 
Spesialis RSU Haji Surabaya

(Analysis of Marketing Strategy and Marketing Mix New Patient Poly Specialist 
RSU Haji Surabaya)

Muhadi
Prodi Administrasi Rumah Sakit
STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya
Email: muhadi@stikes-yrsds.ac.id

 
Kunjungan pasien merupakan bagian dari indikator strategis yang secara tidak langsung menunjukkan kinerja organisasi. Pelayanan 

berorientasi kepada pasien akan memberikan dampak bagi trend kunjungan pasien baru. Terjadi penurunan trend kunjungan pasien 
baru selama 3 tahun terakhir. RSU Haji menetapkan batas minimal kunjungan pasien baru dengan standar minimal tiap tahun sebesar 
10% dari total kunjungan. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran dan bauran pemasaran kunjungan pasien baru 
RSU Haji Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional study, yaitu peneliti 
melakukan riset pada pelanggan baru RSU Haji Surabaya. Rancang bangun penelitian ini menggunakan model cross sectional study. 
Sampel pasien baru sebanyak 68 orang menggunakan kriteria inklusi. Hasil penelitian ini pertama, aspek segmentasi yaitu didominasi 
oleh kelompok BPJS Kesehatan yang kebanyakan dari pegawai wiraswasta dengan penghasilan di bawah upah minimum regional. 
Kedua, aspek positioning RSU Haji yaitu identik dengan rumah sakit lokasi strategis, pelayanan ramah, nyaman dan berkualitas”. Ketiga, 
target pasar (targeting) ditemukan dua kelompok utama yaitu pasien umum dan pasien BPJS kesehatan. Keempat, bauran pemasaran 
di RSU Haji diperoleh hasil aspek product dan promotion dinilai cukup baik sedangkan aspek price dan place, tergolong baik. Pasien 
umum menjadi prioritas utama rumah sakit untuk meningkatkan jumlah kunjungan baru di rawat jalan.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, Bauran Pemasaran, Spesialis Rawat Jalan

Patient visits are part of a strategic indicator that indirectly demonstrates organizational performance. Patient-oriented services 
will have an impact on the trend of new patient visits. There has been a decline in the trend of new patient visits over the last 3 years. 
RSU Haji establishes a minimum number of new patient visits with a minimum annual standard of 10% of total visits. The purpose of this 
research is to analyze marketing strategy and marketing mix of new patient visit RSU Haji Surabaya. This research type is quantitative 
descriptive research with observational study approach, that is researcher do research on new customer RSU Haji Surabaya. The design 
of this research using cross sectional study model. New patient samples were 68 people using inclusion criteria. The results of this study 
first, segmentation aspect that is dominated by the group BPJS Health kebani from entrepreneurial employees with income below the 
regional minimum wage. Second, the positioning aspect of RSU Haji is identical with the hospital strategic location, friendly service, 
comfortable and quality“. Third, the target market (targeting) found two main groups of general patients and patients BPJS health. 
Fourth, the marketing mix at RSU Haji obtained the product and promotion aspect is considered good enough while the price and place 
aspect is quite good. General patients become the hospital’s top priority to increase the number of new outpatient visits.
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Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya berupaya 
meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan tuntutan 
pasar. Kunjungan pasien merupakan pangkal indikator 
dari penggunaan unit layanan yang digunakan oleh rumah 
sakit. Di RSU Haji terdapat banyak pelayanan yang terfokus 
kepada pasien, pasien akan mendapatkan pelayanan lebih 
dari satu pelayanan, sebagai contoh pasien yang akan 
memeriksakan diri di poliklinik penyakit dalam akan 
dilayani oleh unit-unit antara lain unit pendaftaran, unit 

poliklinik rawat jalan, unit farmasi, unit pembiayaan rawat 
dan unit rekam medis, sehingga satu pasien akan dilayani 
secara komprehensif dari banyak unit layanan.

Kunjungan pasien merupakan bagian dari indikator 
strategis yang secara tidak langsung menunjukkan kinerja 
organisasi. Pelayanan yang berorientasi kepada pasien 
akan memberikan dampak bagi trend kunjungan pasien. 
Data jumlah dan trend kunjungan pasien menjadikan salah 
satu potret pelayanan rumah sakit dan penting di dalam 
pengambilan keputusan manajerial, baik keputusan jangka 
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pendek maupun jangka panjang. Pasien baru menjadi target 
pencapaian RSU Haji untuk mendapatkan segmentasi 
baru. Namun sejak tahun 2013 terjadi penurunan jumlah 
kunjungan pasien baru RSU Haji.1

RSU Haji menetapkan batas minimal kunjungan pasien 
baru dengan standar minimal tiap tahun sebesar 10% dari 
total kunjungan. Kondisi saat ini belum menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat pada 
dari 2014 s/d 2016 total kunjungan pasien baru menurun di 
bawah 10%1. Permasalahan terletak pada kunjungan pasien 
yang menurun.

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan observasional study, yaitu 
peneliti melakukan riset pada pelanggan baru RSU Haji 
Surabaya. Rancang bangun penelitian menggunakan 
model cross sectional study dimana pengambilan data 
dilakukan pada saat dilakukan penelitian di lapangan. 
Lokasi Penelitian ini yaitu di RSU Haji Surabaya sedangkan 
pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni s/d 
September 2017. Populasi yang digunakan pada penelitian 
ini adalah pasien baru yang berkunjung untuk pertama kali 
di RSU Haji, dengan rata-rata kunjungan tiap bulan pada 
tahun 2017 yaitu sebesar 230 pasien baru per bulan. Jumlah 
ditentukan berdasarkan kriteria inklusi populasi. Pelanggan 
baru poli spesialis RSU Haji. Kriteria utama yaitu pasien 
baru pelayanan rawat inap di RSU Haji dengan asumsi 
pertama kali berkunjung di RSU Haji dengan jumlah sampel 
sebanyak 68 orang.

 

Identifikasi karakteristik umum responden atau 
pasien baru di RSU Haji Surabaya meliputi karakteristik 
berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 
penghasilan, jenis pasien, akses pasien, alamat rumah, 
faskes rujukan, tingkat kesakitan. Karakteristik umum 
responden berkaitan dengan identitas diri atau ciri khas yang 
menggambarkan pasien baru RSU Haji Surabaya Agustus 
2017. RSU Haji Surabaya kebanyakan berusia yang relatif 
masih muda yaitu berkisar antara 18-28 tahun, kebanyakan 
responden yaitu 38.2% hanya menyelesaikan jenjang 
pendidikan setingkat SMA/Sederajat, jenis pekerjaan pasien 
baru yaitu sebagai seorang wiraswasta yaitu 39.7%, sebagian 
besar pendapatan pasien baru yaitu di bawah 3 juta rupiah 
(<UMR) yaitu 64.7%. 

Pertama, Mengindikasikan kebanyakan pasien baru RSU 
Haji memiliki pendapatan yang kurang dari upah minimum. 
Kedua, sebanyak 33.8% pasien memiliki pendapatan diatas 
UMR. Kemudian sebagian besar jenis pekerjaan pasien baru 
yaitu sebagai seorang wiraswasta yaitu 39.7%. Pasien baru 
sebagian besar jarak tempat tinggal ke rumah sakit pasien 
baru yaitu > 20 km. Hasil penelitian dapat dijelaskan pada 
urutan tabel berikut ini: 

Karakteristik Umum Pasien Baru

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Umur Pasien Baru di RSU 
Haji Surabaya 2017

No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%)

1 < 18 1 1,5

2 18–28 25 36,8

3 29–39 12 17,6

4 40–50 10 14,7

5 > 50 20 29,4

 Jumlah 68 100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pasien Baru 
RSU Haji Surabaya 2017

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

1 Laki-laki 31 45,6

2 Perempuan 37 54,4

Jumlah 68 100

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jenjang Pendidikan RSU 
Haji Surabaya Tahun 2017

No Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1 SD 15 22,1

2 SMP 12 17,6

3 SMA 26 38,2

4 Diploma 3 4,4

5 Sarjana 10 14,7

6 Magister 2 2,9

Jumlah 68 100

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Pasien Baru di 
RSU Haji Surabaya 2017

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)

1 Petani 3 4,4

2 Wiraswasta 27 39,7

3 Karyawan swasta 14 20,6

4 Pensiunan 6 8,8

5 Mahasiswa 5 7,4

6 Ibu Rumah Tangga 9 13,2

7 Pelajar 4 5,9

Jumlah 68 100
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pendapatan Pasien Baru di 
RSU Haji Surabaya 2017

No Pendapatan Frekuensi Persentase (%)

1 < Rp. 3.000.000 44 64,7

2 Rp. 3.000.000–
Rp. 6.000.000

23 33,8

3 Rp. 6.100.000–
Rp. 10.000.000

1 1,5

Jumlah 68 100

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Pasien Baru di 
RSU Haji Surabaya 2017

No Jenis Pasien Frekuensi Persentase (%)

1 Umum 26 38,2

2 Asuransi Swasta 1 1,5

3 BPJS kesehatan 39 57,4

4 Jamkesda/Jamkesnas 2 2,9

Jumlah 68 100

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jarak Rumah Pasien Baru di 
RSU Haji Surabaya 2017

No Jarak Rumah ke RSU Frekuensi Persentase (%)

1 1 s/d 5 Km 13 19,1

2 6 s/d 10 Km 14 20,6

3 11 s/d 20 Km 17 25,0

4 >20 Km 24 35,3

Jumlah 68 100

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Alamat Pasien Baru di RSU 
Haji Surabaya 2017

No Alamat Frekuensi Persentase (%)

1 Kecamatan Sukolilo 6 8,8

2 Diluar Kecamatan 
Sukolilo 48 70,6

3 Luar Kota Surabaya 14 20,6

Jumlah 68 100

Segmentasi RSU Haji Surabaya
Dasar segmentasi yaitu segmen pertama, kelompok 

demografis yang didominasi oleh oleh kelompok muda, 
pendidikan kebanyakan sekolah menengah atas, jenis 
pekerjaan wiraswasta dan pasien BPJS Kesehatan. Segmen 
kedua, yaitu kelompok geografis dengan struktur pasien 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Faskes Rujukan Pasien Baru 
di RSU Haji Surabaya 2017

No Faskes Rujukan Frekuensi Persentase (%)

1 Puskesmas 34 50,0

2 Klinik Swasta 6 8,8

3 Dokter Keluarga 6 8,8

4 Rumah Sakit 10 14,7

5 Datang sendiri 12 17,6

Jumlah 68 100

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Kemudahan Alur Pelayanan 
di RSU Haji Surabaya 2017

No Kategori Frekuensi Persentase (%)

1 Sangat Mudah 14 35,8

2 Mudah 23 59

3 Sulit 2 0,2

Jumlah 39 100

baru RSU Haji kebanyakan berada jauh daru RSU Haji yang 
berasal dari puskesmas rujukan. 

Segmen ketiga, Kelompok Psikografis yaitu dengan 
pengguna kendaraan roda dua terbanyak dan pasien 
didampingi oleh keluarga berkunjung ke rumah sakit. 
Segmen keempat, kelompok behavioris yaitu hamper 
seluruh pasien baru tergolong loyal kepada rumah sakit, 
memprioritaskan RSU Haji, strategis dan terbaik. Kedua 
yaitu, consumer responses (respons konsumen) yang terdiri 
dari benefit segmentation (segmentasi manfaat) yaitu 
pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang 
diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa, use 
occasion (saat pemakaian) dan brand atau merek.

Hasil survei menunjukkan bahwa responden terbesar 
adalah pekerjaan karyawan swasta dan wiraswasta, 
penghasilan kebanyakan masih dibawah UMR Kota 
Surabaya dan karakteristik pasien baru, kepesertaan 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan targeting. 

Segmentasi yang dilakukan bermanfaat untuk mencari 
pasar yang paling potensial sehingga dapat dijadikan target 
pasar. Kondisi yang ada saat ini, dimana RS Haji memiliki 
tempat yang strategis dan mudah dijangkau, akses kendaraan 
roda dua maupun empat dengan mudah ditemukan. 
Pencarian alamat RS Haji dengan mudah menggunakan 
google map. 

Berdasarkan hasil survei yang menyebutkan bahwa 
sebagian besar responden adalah wiraswasta, dengan 
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Tabel 11. Distribusi Frekuensi Dasar Segmentasi Kelompok Utama di RSU Haji Surabaya 2017

Segmentasi Kriteria Kelompok I
Jumlah

n %

Demografis Umur 18–28 tahun 25 36.8

Jenis Kelamin Perempuan 37 54.4

Pendidikan SMA/Sederajat 26 38.2

Pendapatan < Rp. 3.000.000 44 64.7

Pekerjaan Wiraswasta 27 39.7

Jenis Pasien BPJS kesehatan 39 57.4

Geografis Alamat Diluar Kecamatan Sukolilo 48 70.6

Jarak > 20 Km 24 35.3

Faskes Rujukan Puskesmas 34 50.0

Psikografis Transportasi Roda Dua 47 69.1

Pendamping ke RSU Keluarga 52 76.5

Behavioris Kesan Pertama Terkesan 32 47.1

Memprioritaskan RS Haji Setuju 59 86.7

Loyal kepada RS Setuju 62 91.2

Membuktikan Langsung Setuju 66 97.1

Penasaran Penasaran 47 69.2

Pertimbangan Agama Setuju 27 39.7

Lokasi RSU Strategis Setuju 64 94.2

RSU Haji Terbaik Setuju 66 97.1

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Consumer Respons Pasien Baru di RSU Haji Surabaya 2017

No Segmentasi Kriteria
Jumlah

Kategori
 n %

a. Product Alternatif Pelayanan Dokter 40 58 Sedang

b. Price Biaya berobat lebih hemat 65 95.5 Tinggi

c. Place Ketenangan ketika berkunjung 62 91.1 Tinggi

d. Promotion Mendapatkan Banyak Informasi Terkait 54 79.4 Tinggi

Tabel 13. Isu Strategis Pasien Baru di RSU Haji Surabaya 2017

No Hasil Penelitian Isu Strategis

1 Segmentasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, 
pendapatan, pekerjaan dan jenis pasien

Segmentasi berdasarkan kondisi pasar potensial, yaitu: 
pekerjaan, penghasilan dan jenis pasien

2 Target pasar potensial: berasal dari luar kecamatan Sukolillo, 
tingkat pendidikan SMA, usia produktif, pekerjaan 
wiraswasta dan ASN, penghasilan kurang dari UMR

Targeting yang dipilih: karyawan swasta dan wiraswasta, 
kebanyakan pasien berpenghasilan kurang dari UMR. < 
Rp.3.000.000

3 Pikiran yang melekat pada masyarakat tentang rumah sakit:
a. RS Haji Surabaya, lingkungan yang bersih dan ramah dan 

memadai.
b. RS Haji Surabaya yang strategis dan mudah diakses
c. RS Haji Surabaya sangat tenang dan ramah lingkungan

Positioning yang ditetapkan memiliki kekhasan yang tidak 
sama dengan rumah sakit kompetitor.
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penghasilan tergolong diatas rata-rata atau menengah dan 
jenis kepesertaan yaitu kebanyakan berasal dari pasien 
BPJS Kesehatan. Target pasar yang dipilih harus cukup 
besar dan menguntungkan rumah sakit, serta sesuai 
dengan keunggulan dan keahlian yang dimiliki rumah sakit. 
Persaingan yang tinggi, maka target yang dilakukan harus 
sesuai dengan keadaan yang ada dan usaha yang dilakukan 
rumah sakit harus efektif dan efisien2. Berdasarkan hal 
itu, maka targeting yang ditentukan adalah kelompok 
pertama yaitu, masyarakat dengan pekerjaan wiraswasta, 
penghasilan di bawah UMR dan kepesertaan Umum dengan 
penghasilan sama dengan atau diatas UMR Kota Surabaya 
sebesar Rp.3.050.000. Kedua, berdasarkan hasil survei 
ditemukan pasien baru kebanyakan berasal dari jenjang 
pendidikan setara SMA/Sederajat.

Secara demografis pasien RSU Haji berasal dari luar 
kecamatan Sukolillo yang jarak tempuh lebih dari 20 Km. 
Pasien kebanyakan berasal dari luar kota Surabaya baik dari 
kabupaten Gresik dan Sidoarjdo. Faskes rujukan kebanyakan 
berasal dari puskesmas alamat tempat domisili pasien. 
Secara psikografis kebanyakan pasien baru menggunakan 
kendaraan roda dua dan ketika pertama kali berkunjung ke 
RSU Haji kebanyakan pasien ditemani oleh keluarganya. 
Keterbukaan akan pelayanan sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, konsumen menuntut kemudahan pelayanan 
terutama pada saat mereka berkunjung pertama kali di 
rumah sakit. Kesan pertama harus memberikan persepsi 
yang positif bagi pasien. RSU Haji berdiri sudah lama dan 
mampu menciptakan branding di mata masyarakat. Adanya 
kejelasan informasi seputar pelayanan RS akan memberikan 
pengaruh bagi pasien baru ketika datang berkunjung akan 
memudahkan pasien untuk memilih layanan rumah sakit 
sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Positioning menurut responden, sama dengan keadaan 
sebenarnya di RSU Haji Surabaya, di mana bangunan di 
RSU Haji Surabaya sudah banyak yang direnovasi dan 
penambahan. 

Manajemen RSU Haji Surabaya telah menyediakan 
informasi yang cukup jelas kepada pasien tentang alur 
pelayanan rumah sakit terutama di rawat jalan. Manajemen 
RSU Haji Surabaya telah menyediakan informasi yang 
cukup jelas kepada pasien tentang tarif tindakan dan tarif 
kamar. Informasi tersebut selalu diterangkan oleh petugas di 
garda terdepan pelayanan, yaitu di rawat inap. Setiap pasien 
baru selayaknya, selalu disodorkan dan diberikan penjelasan 
tentang informasi alur dan tarif. Hal ini sesuai dengan 
teori yang diungkapkan bahwa pernyataan positioning 
harus dibuktikan dengan keadaan yang sesungguhnya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini usaha RSU Haji dalam 

melakukan pembenahan alur dan kejelasan tarif sudah 
mampu memengaruhi persepsi konsumen3. 

Usaha positioning yang dilakukan RSU Haji dilakukan 
dengan melakukan identifikasi kekhususan yang ada, 
memilih kekhasan tersebut yang paling bisa dilakukan dan 
disampaikan kepada masyarakat melalui usaha promosi. 
Pesan promosi yang ditangkap oleh masyarakat akan 
digunakan untuk membantu memutuskan menggunakan 
jasa rumah sakit ketika ia berobat ke rumah sakit. 

Penelitian ini, positioning RSU Haji berbeda dengan 
rumah sakit lainnya. Rumah sakit yang saat ini dinilai sedang 
bersaing ketat RS Kompetitor dengan positioning rumah 
sakit dengan pelayanan yang lengkap menurut masyarakat. 
RSU Haji selalu berusaha memberikan pelayanan, 
pemahaman kepada pasien baru dengan keunggulan dan 
karakteristik yang dimiliki4. Sesuai dengan keunggulan, 
kondisi RSU Haji, persepsi yang positif dari responden, 
dan keunikan yang dimiliki5, maka positioning RSU Haji 
adalah ‘rumah sakit dengan pelayanan yang ramah, nyaman 
berkualitas.

1. Segmentasi penelitian ini (segmentation) dilakukan 
pada karakteristik pasien baru berdasarkan empat aspek 
geografis, demografis, psikografis, behavioris.

2. Positioning yaitu “Rumah Sakit dengan Pelayanan yang 
ramah, nyaman dan berkualitas’ 

3. Target pasar (targeting) ditemukan dua (2) kelompok 
yaitu kelompok wiraswasta dengan penghasilan di 
bawah UMR yaitu pasien BPJS dan kelompok karyawan 
swasta dengan penghasilan diatas UMR yaitu pasien 
umum. 

4. Persepsi Bauran pemasaran di RSU Haji yang disusun 
berdasarkan 4P yaitu Product dan Promotion tergolong 
cukup sedangkan Price dan Place, tergolong baik.
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