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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi dewasa ini banyak perusahaan atau instansi 

yang berkembang, baik itu perusahaan jasa maupun manufaktur, tidak 

terkecuali untuk bisnis jasa kesehatan seperti rumah sakit.Rumah sakit pada 

dasarnya adalah bisnis jasa kesehatan. Hanya saja, sejak awal keberadaan 

rumah sakit, khususnya yang dikelola pemerintah, lebih mengutamakan 

pelayanan sosial tanpa mendahulukan unsur bisnis. Pada saat ini, rumah sakit 

berkembang menjadi organisasi semibisnis. Karena itu rumah sakit harus 

bersifat sosioekonomik, sehingga dengan cara bagaimanapun, rumah sakit 

harus dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan untuk menutupi biaya 

operasional atau pengeluaran lainnya. Apalagi, pada saat ini hampir dapat 

dikatakan rumah sakit tidak sepenuhnya menerima bantuan atau subsidi dari 

pemerintah. Itu sebabnya, rumah sakit dapat dipastikan memerlukan 

pembiayaan. 

Rumah Sakit adalah sebuah instansi umum yang memberikan 

layananan kesehatan kepada masyarakat secara komersial. Keberadaan rumah 

sakit merupakan hal yang penting bagi masyarakat, karena kesehatan adalah 

kebutuhan utama dalam kehidupan sehari–hari manusia. Di dalam rumah sakit 

tersedia tenaga medis, non medis dan para medis yang saling mendukung 

dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Maka dari itu yang harus 
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ditonjolkan adalah kinerja untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap 

pasien. 

Latar Belakang tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah 

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah Perubahan dari Rumah 

Sakit Anak dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan yang telah mengalami 

rebranding, pergantian kepemilikan/Take over dan pergantian logo 

perusahaan, dimana sebelumnya ijin operasional dimiliki oleh Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo. Proses Take over diambil 

alih PT. Rumah Sakit Sinergi Medika Bersaudara dengan memperoleh ijin 

operasional penyelenggaraan Rumah Sakit dari Bupati Probolinggo No : 

440/130/426.12/2013 pada tanggal  27 Desember 2013. 

Rumah Sakit Fatimah ini dulunya sangat terkenal dengan pelayanan 

dan fasilatas yang cukup baik tetapi ada beberapa faktor yang membuat rumah 

sakit ini harus mengalami rebranding, pergantian kepemilikan/Take over. 

adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab Rumah Sakit Fatimah 

mengalami rebranding, pergantian kepemilikan atau Take over sebagai 

berikut: 

Pertama, Adanya konflik internal antara pengelola rumah sakit dengan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo karena adanya faktor politik, sehingga 

saham rumah sakit dijual dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Fatimah. Dengan timbulnya konflik ini muncul respon dan rumor yang 

tidak sedap yang tentunya dapat mengancam nama baik perusahaan. Respon 
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dan rumor tersebut menyebutkan antara lain perusahaan gulung tikar, 

perusahaan melepaskan tanggung jawab. 

Kedua, Keterlibatan pengelola rumah sakit dalam dunia politik praktis 

pada saat Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo pada 

tahun 2012. 

Ketiga, Karena adanya tekanan dari pemerintah Kabupaten, rumah 

Sakit Siti Fatimah tidak lagi berada dibawah pengelolaan pimpinan daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo dan sejak bergantinya kepemilikan 

nama rumah sakit diganti nama dengan Rumah Sakit Fatimah. Akibat dari 

konflik tersebut kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ini menurun 

drastis. 

Selain karena faktor-faktor yang telah disebutkan diaatas, faktor 

eksternal lainnya seperti semakin banyaknya persaingan dengan rumah sakit 

lainnya yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik. Ini juga menjadi 

faktor yang mengikuti, bagi manajemen rumah sakit Fatimah untuk melakukan 

suatu perubahan yang lagi-lagi tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap rumah sakit ini. Maka pada tahun 2013 manajemen 

rumah sakit melakukan suatu transformasi pada brand rumah sakit dengan 

konsep yang lebih matang. Tepatnya perubahan ini dikemas melalui strategi 

rebranding. Brand memang tidak selalu menjadi faktor penentu bagi 

perjalanan suatu organisasi, perusahaan maupun bisnis.Terkadang brand hanya 

terlihat sebagai salah satu produk yang terpasang dietalase. Tetapi disini, 

bagaimana proses rebranding ini menjadi suatu alasan mengapa seseorang 
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membeli suatu produk atau menggunakan jasa berkali-kali.  

Tujuan yang ingin dicapai dari setiap lembaga, organisasi atau 

perusahaan intinya adalah sama, yaitu mendapatkan citra positif dan 

kepercayaan dari publiknya. Aktivitas marketing communication merupakan 

kegiatan komunikasi untuk mencapai citra positif perusahaan yang berasal dari 

publiknya sehingga dapat menunjang tujuan perusahaan. Citra perusahaan 

terbentuk atas segala hal yang berhubungan dengan perusahaan, baik yang 

dengan sengaja  dikomunikasikan maupun yang tercipta dengan sendirinya 

dimata khalayak. Sehingga baik buruknya citra suatu perusahaan bergantung 

kembali pada upaya perusahaan mengimplementasikan diri pada khalayaknya, 

baik khalayak internal maupuneksternal. 

Salah satu upaya perusahaan mengimplementasikan diri pada khalayak 

publik adalah melalui brand. Brand merupakan aset perusahaan dalam 

menciptakan added value atau nilai tambah untuk memperkuat kepuasan yang 

dicapai dan juga merupakan pengakuan akan kualitas. Brand bukan sekedar 

nama yang  ditempelkan  pada  perusahaan  dan  produk  saja,  namun  ia  

adalah symbol kepercayaan   konsumen.   Sebuah   website   PR   mengklaim   

bahwa   70 persen konsumen menggunakan brand sebagai jalan pintas untuk 

memilih suatu produk diantara berbagai produk lain. Hanya sedikit kesempatan 

bagi  produk tanpa brand yang kuat untuk bisa dipilih konsumen. Kepercayaan 

konsumen terhadap produk tanpa brand sangat kecil dibanding dengan produk 

dengan brand yang kuat. Sebagai aset intangible (tidak terlihat), brand menjadi 

powerfull tool untuk menarikpasar. 
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Branding tidak sekedar memberi nama, namun „memberi nyawa‟ 

kepada perusahaan dan produk. Dengan “nyawa‟ itulah brand akan hidup, 

mampu menarik perhatian khalayak, berbicara kepada konsumen, mampu 

bertarung mengalahkan produk serupa, dan bahkan mampu bertindak seperti 

layaknya makhluk hidup. Ia bisa hidup, bisa mati, bisa sehat, bisa sakit, 

mempunyai pasangan hidup, berkembang biak dan lain sebagainya. Bahkan 

brand-pun dapat menggambarkan sifat, perilaku, cita-cita dan tujuan 

perusahaan. Produk atau perusahaan adalah tubuh dan fisiknya, namun 

nyawanya diperankan oleh brand. 

Branding akan memastikan produk mempunyai nyawa yang cocok bagi 

tubuh dan fisiknya. Apabila dirasa sudah terlalu sakit, brand akan diganti, 

direposisi agar bisa menjadi nyawa yang baru. Apabila sudah matipun, brand 

masih bisa dihidupkan lagi, bisa diganti dengan brand yang lain, asalkan tubuh 

dan fisik produk atau perusahaan bisa bertahan. Brand sebagai nyawa, bisa 

dirubah, diganti, digeser, direposisi, dipermak menjadi cantik kembali. Ketika 

dibutuhkan, brand bisa dirubah sesuai visi dan misi yang dijadikan sebagai 

pemandu arah. Ketika brand berubah, maka  nilai produk dan perusahaan juga 

akan berubah. Brand sebagai representasi nilai dan tool perusahaan yang paling 

sering   bersinggungan  dengan  konsumen,   bisa   menjadi  labil  dengan  

adanya perubahan. Brand image yang ada dibenak konsumen pasti juga 

berubah. Walaupun mungkin produk dan perusahaannya sama, image di benak 

konsumen pasti akan berubah. Pergeseran citra ini harus bisa dijelaskan dengan 

baik oleh perusahaan. 
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Pergeseran citra inilah, yang membuat manajemen RSIA Fatimah untuk 

mengembangkan citra positif seperti semula atau mengembalikan kepercayaan 

masyarakat seperti sebelum terjadinya konflik internal ini. Mengingat kondisi 

RSIA Fatimah sedang mengalami krisis kepercayaan. Brand yang selama ini 

dibangun tentu akan berubah dengan sangat komplek. Manajemen rumah sakit 

tentu tidak menginginkan adanya prasangka negatif dari masyarakat mengenai 

perubahan ini. Pesan bahwa rumah sakit berubah menjadi lebih baik sangat 

penting untuk diketahui stakeholder. Ini bukanlah momen yang terjadi setiap 

hari. Bahkan mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup rumah sakit. 

Momen ini adalah momen yang sangat penting bagi rumah sakit. Tidak boleh 

ada kesalahan dalam perubahan ini. Apalagi jika perubahan yang dimaksud 

adalah perubahan brand, yang tentu saja akan menggambarkan semua hal 

entang rumah sakit dan pelayanannya. Untuk mengkomunikasikan perubahan 

tersebut kepada stakeholder dapat dilakukan melalui iklan, promosi, dan media-

media lain yang ada dalam komunikasi pemasaran. 

Dengan adanya konflik politik dan mengalami take over diatas Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Fatimah dituntut untuk melakukan strategi komunikasi 

ulang guna mempertahankan eksistensi rumah sakit ini dan meningkatkan daya 

beli konsumen. Perhatian dari komunikasi rebranding ini di fokuskan pada 

beragamnya persepsi negatif tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah. 

Selain itu rebranding yang dilakukan meliputi segala aspek mulai dari nama, 

logo, struktur keorganisasian, pelayanan, konsep hingga target pasar. 

Munculnya berbagai latar belakang ini lah menuntut adanya serangkaian proses 
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komunikasi demi menyelamatkan brand, citra serta reputasi perusahaan yang 

diwujudkan melalui rebranding. Untuk itu marketing communication perlu 

terus berupaya untuk memperbaiki persepsi masyarakat dan memenuhi semua 

permintaan agar mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi, maksudnya berupaya 

untuk meningkatkan kinerja pelayanannya guna meraih pengakuan brand. 

Dalam kaitannya dengan komunikasi pemasaran yang dilakukan Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Fatimah dalam rebrandingadalah melalui aktivitas 

pemasaran dengan memperkenalkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah dari 

berbagai segi baik pelayanan, kenyamanan, fasilitas dan lain sebagainya yang 

tujuannya untuk memperkenalkan dan menawarkan kepada masyarakat untuk 

menggunakan layanan kesehatan rumah sakit. 

Pihak marketing communication Rumah Sakit Ibu dan Anak berupaya 

untuk memperkenalkan branding dngan melalui pilihan yang positif atas 

identitas merek (yaitu pemilihan nama Rumah Sakit ibu dan Anak Fatimah dan 

logonya). Namun, usaha yang paling sering dilakukan adalah melalui program 

pemasaran dan komunikasi pemasaran, agar tercipta asosiasi yang mendukung, 

kuat dan unik di benak masyarakat antara merek Rumah Skit Ibu dan Anak 

Fatimah dengan atributnya. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa usaha untuk membangun dan 

memperkenalkan brand baru adalah hal yang penting. Namun, dibutuhkan 

usaha komunikasi pemasaran yang efektif dan konsisten untuk membangun dan 

memperkenalkan brand baru. Adapun kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah guna memperkenalkan brand 
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yang baru diantaranya adalah melalui media cetak Koran melalui Radar Jatim, 

internet dengan social network yaitu facebook, seminar kesehatan, event seperti 

pengobatan gratis pada hari-hari besar, pemebrian zakat pada hari raya idul fitri, 

donor darah, dan melakukan kerjasama dengan PLTU Paiton dalam penyuluhan 

kesahatan. 

Dengan demikian, peran seorang marketing communication Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Fatimah Kraksaan yaitu member tahu jati diri rumah sakit, 

mengajak dan mengingatkan kembali pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang 

dimiliki oleh rumah sakit dan menyebarluaskan keunggulan rumah sakit 

memiliki fungsi yang sangat vital. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

“Bagaimanakah aktivitas komunikasi Pemasaran yang dilakukan Rumah 

Sakit Anak dan Bersalin Siti Fatimah dalam melakukan Rebranding 

menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dari masalah diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran Rumah Sakit Anak dan 

Bersalin Siti Fatimah dalam melakukan Rebranding menjadi Rumah Sakit Ibu 

dan Anak Fatimah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 

a.  Manfaat Akademis 
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Penelitian ini sebagai salah satu pembuktian bahwa ilmu 

pemasaran terkait juga dengan ilmu komunikasi, khususnya hal-hal yang 

berkaitan dengan bentuk kegiatan rebranding dan komunikasi pemasaran. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penelitian-

penelitian selanjutnya yang relevan dengan menjadi sumber referensi 

yangbermanfaat. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemangku 

kepentingan rumah sakit khususnya marketing communications dalam 

menyusun strategi pengembangan bisnis bidang jasa sebuah brand. 

Penelitian ini juga berusaha menentukan langkah-langkah ataupun 

kebijakan-kebijakan dalam membuat program- program yang berkaitan 

dengan komunikasi pemasaran. 



 
 

 

 

 

 

 


