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Muna"ir Noverdi, S1 RA ILGI I'E�ASARA Ji\SA KLSI.IIA I A '\1 Pi\DA 

Rl!\1AII SAKIT ISLAM MALAIIAYATI MEDAN ( dibawah bimbingnn Drs. Jhon 

Hard), Msi sebagai pembimbing l dan Dru, lsnaniah Laili KS sebagai pcmbimbing II) 

Rumah Sakit Islam Malahayati Medan adalah rumah sakit umum swasta yang 

lx:r1;erak dalam bidang pelay nnnn mcdis atau kesehatan masyarakat, dcngan maksud dan 

w uan adalah untuk membamu rcmcrintnh scna melayani mas)arnkat dalam hidang 

pemngkatan derajal kesehatan baik ke�ehatan jasmani. rohani maupun �osial. Rumah 

• ini bcrkembang mcnjadi rumah sakit umum swasta dengan katagori kelas madya 

Ill tipe B. yang bcrada dilingkungan Yayasan Rumah Sakit Islam Malahapti dan 

b<:r�da diba\\ah pcngawasan Pimpinan llarian Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati 

yang dibemuk pada tanggal 10 'v1ci 1973, selanjutnya pada tanggnl 04 April 1974 

dtlakukan peletakan batu pcrtnma pcmbangunan kamar bcdah yang dianggap scbagai 

8\\al bcrdirinya Rumah Snkit Islam Malahayati Medan. 

'\lasalah yang dihadapi pcrusahaan yaitu : "Persaingan usaha dalam pcloyanan 

kc ehatan yang dihadapi pcrusahaan scmakin ketat juga pcmasnran yang ditcrapkan olch 

Rumah Sakit Islam Malahayati dalam bidang pelayanan yaitu fasilitas pcra\\atan 

keschatan dan pelayanan jasa kcsehatan yang masih dirasa kurang memua�kan 

konsumen. dibanding dengan �ebagian rumah sakit �"asta Ia inn) a dcngun l.atagori kelas 

)ang :;ama jauh lebih memuaskan. schingga tcrjadi penunman pcnjualan pada tahun 

2002-200-1 .. 

Untuk mcngetahui pcnycbab kcsulitan pcrusahaan tcrscbut pcnulis mcmbuat 

'JlOlcsis : " Scandainya pcrsaingan yang dihadapi oleh Rurnah Sakit Islam Malayati 

\kJan tidak semakin ketal dan fasilitas perawatan kesehatan scna rclnyanan jasa 

kc<chatannya lebih baik, maka rcncana pcnjualan tidak al;an mcngalami pcnurunan di 

Llhun 2002.:!004 

l.ntuk memperoleh data skundcr dan data primer }ang diperlul.an dalam rangka 
pembul.tian hipotesis penulis mcngadakan penclitinn kcpu�tal..aan dan lapangan. 

Bcrdasarkan data yang dipcroleh. penulis bcrusaha rnclakukan ;malisis dan 

c:•aluasi scjauh mana stratcgi pcmusaran yang diterpkan ol.:h Rumuh Sukit Islam-
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\I.Jiaha)ati Medan, yaitu dcngan mcmbandingkan data ,kundcr d;m dal<� primer dan 

llcr.l�rkan itu. penulis dapat mcnarik kesimpulan antara lain : 

L.ntuk membcri kepuasan bagi konsumen dan keumungan bagi pcrus:�hrum Rumah 

�ak1t Islam Malahaymi Mcdan tcntunyu diperlukan srratcgi pcma�nr:m y11ng tepat. 

Oleh karcna itu Rumah Sakit Islam Malahayati Medan mencrapknn strmeg i bauran 

pemasaran yang terdiri atas bcbcrapa indikator yaitu : produk, harga, saluran 

pcmasaran, promosi, orang, bukti fisik dan proses yang hurus mencerminkan 

J.:.:bijakan setiap perusahaan bcrd�kan pcnclitian pasar yang tclah dilakukan 

ebelumnya . 

., Faktor lain pcn)ebab kurnngn)a minat masyarakat untuk mcmbcli ja� pda)anan 

k.:schatan karena terjadinya pcnurun:m tingkat pendapatan rill ma,}ar;�kat dis:unping 

keadaan sosial, ekonomi dan politik Indonesia scrta minimn)<� pcngctahuan 

nl:l!;)arakat tentang kesehaton itu scnt.liri, mcmbawa pcngaruh )<tng �ignilikun 

rcrh;�dap pamasaran jasa kesehotan padn Rumnh Sakit Islam Malahaymi Mcdan 
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