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PENDAHULUAN 

Rumah sa.ktt merupakan bagian yang mte&'Tlll dari keseluruhan Slstem 

pe!J)-ar.3ll kesehatan yang dlkembangkan melalui rencana pembangunan kcsehatan 

�£3 d1dalam pengembangannya pada saat ini, rumah sakll tidal.. dapat 

d:...l.op:l.sl11n dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pembangunan 

in� ".a tan. Kebljakan-kebijakan pemenntah tersebut amata lam ada lab S1stem 

Keseh5tan Nas1onal, Gans-garis Besar Haluan Negara, dan peraturan-peraturan 

pmmclang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dcngan dunia kesehatan 

Rumah Sakit pada kcnyataannya iidak jauh berbcda dcngan pcrusahnan 

yang mcndasarkan barang a tau jasa. Karena tujuan rumah salol pada umumnya 

&dl !h sama den gan tujuan perusabaan lain untul.. berkembang (growths), 

=&hasllkan laba (protitabll1ty), dan mempertabankan kelangsungan hidup 

s;.;r. \"C) 

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasanya m1, mak.a 

= n tajam pula tingkat persatngan antara sesama rumah sakn, karcna sellap 

sak,t berusaha merebut pangsa pasar unruk mcncapai target penJualan 

P no;an terscbut mcllpuu pangsa pasar, tcnaga medis, tenaga pma mc:d1s. scna 

p ahh lam d1 b1dang kcs.:hatan. 

Pada dasamya stratcg1 pcmasaran adalah mcncan hccocol.an antara 

mpuan Internal pcrusahaan dengan peluang ektemal y,tng udu d1 pw.ar 
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Sehubungnn dengan hal itu, maka rumah sakit harus dapat ml!milih strategi 

uan yang tcpm Ufllllk mcrcalisasikun target yang tclah di har.tpkun. Bcrkaitan 

n hal itu rumah sakit tcrlebih dahulu harus mengctahui karaktcristik dan 

=• • Jr pasar yang dapat llipcrold1 dcngan mcngadakun penelition pasar yang 

= Dim:.ma dcngan mdal..ukan pcncliti;m pasar mal..a 'Japat dipcrolch ha�il 

pcrh tungan potensi pasar yang baik. 

Jika perusahaan semakin berkembang pesat, maka keputusan-kcputusan 

tc:t-.3 ap kcbijakan strategi pemasaran scmakin penting didalam menghadapi 

pc:rs: ngan. 

Berhasil tidaknya su:nu pcrusahoan dapat di ukur dari laba yang 

d!pcrolch, efisiensi, dan cfcktifitas dalam mcnjalankan kegintan operasional 

pcros. •ann. Karena unsur-unsur dari str:uegi pemasaran tctap menuntut adanya 

� •I elisitmsi dan clcl.tifitas yang tinggi guna mcnopang kcbcrha�ilan 

pc:rus.1haan .. 

lkrdasJrka, bcrbagui keterangan diatas moka alasan utama pcnulis mcmilih judul 

?Sr mi adalah : 

Pcr.ulis ingin mendapatkan datu objcktif mcngenai pclaksanaan dan peranan 

�tcgi baurun pcma�aran (marketing mix) dal;un mcningk_:.tkan vulumc 

peniualan yang di tandai dcngan meningkatn)a jumlah pasien yang masuk pada 

l(uutdh S;�kit hl:un Mal:rhati M.;u:m 

l fkrdasarkan data dan kctcrangan }ang dipcroleh >cbagai bahan anaJisa, maka 

pcnulis ingin mcncoba mcmberikan suatu kon5cp Mratcgi pcmasaran yang 
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