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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

A. Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional

yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan

lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah

sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya

kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif)

dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu

serta berkesinambungan (Siregar, 2004).

B. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah
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pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2009, rumah sakit umum mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit.

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna.

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

C. Jenis Rumah Sakit Secara Umum

Menurut PMK: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi

rumah sakit (https://tikesd4itb.wordpress.com/2012/01/27/jenis-jenis-rumah-

sakit/), Penggolongan Rumah Sakit dibagi menjadi dua yaitu:

1. Berdasarkan jenis pelayanan

a. Rumah sakit umum

Memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis

penyakit.

b. Rumah sakit khusus
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Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis

penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ,

jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

2. Berdasarkan pengelolaan

a. Rumah sakit publik

Dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum

yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah

dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan

Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rumah sakit privat

Dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk

Perseroan Terbatas atau Persero.

2.2 Brand

A. Definisi Brand

Brand adalah sebuah konsep yang menjadi salah satu poin penting

dalam pemasaran sebuah produk. Konsep brand sangat lah luas, sehingga

terdapat banyak sekali definisi-definisi dari para ahli yang menjelaskan

apayang dimaksud dengan brand. Kata brand itu sendiri merupakan istilah

yang komprehensif dan mencakup istilah-istilah lain yang lebih sempit.

Brand berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dan

layanan yang diyakini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan mereka, akan
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tetapi dapat memberikan kepuasan yang lebih baik dan terjamin. Menurut

Straub dan Attner, brandialah:

“Name, symbol, design or combination of them that identifies the

goods or service of a company. (nama, symbol, desanin yang mampu

mengidentifikasi dan menjadi ciri dari produk atau jasa suatu perusahaan).”

(Kennedy&Soemanagara,2009:109-111)

Brand sebagai suatu entitas yang dapat dikenal dan memuat janji

tentang nilai-nilai tertentu, melahirkan banyak konsep. Antara lain, brand

awareness, brand value, brand positioning, brand personality, brand

relationship, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan konsep-konsep yang

mengekor pada brand management (Heding et al, 2009:9-17).

B. Manfaat Brand

Brand memberikan banyak manfaat bagi konsumen, diantaranya

membantu konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan

kualitas produk. Manfaat yang diinginkan konsumen akan mempengaruhi

pilihan brand-nya. Manfaat yang ditawarkan barnd dari sebuah brand

diantaranya adalah manfaat fungsional dan emosional serta simbolis. Manfaat

fungsional dan emosional serta simbolis. Manfaat fungsional mengacu pada

kemampuan fungsi produk yang ditawarkan. Sedangkan manfaat emosional

adalah kemampuan brand untuk membuat penggunanya merasakan sesuatu

selama proses pembelian atau selama konsumsi. Terakhir adalah manfaat

simbolis, yaitu dampak psikologis yang akan diperoleh konsumen ketika

konsumen itu menggunakan brand tersebut. Selain bermanfaat bagi konsumen
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untuk mengidentifikasi produk atau jasa, brand juga memiliki sejumlah

keuntungan bagi para produsen. Keller menyatakan bahwa brand berperan

penting bagi produsen antara lain sebagai (dalam Tjiptono, 2005:20-21):

1) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan ataupelacakan

produk bagi perusahaan.

2) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Brand

bisa mendapatkan perlindungan property intelektual. Nama brand dapat

diproteksi merek dagan terdaftar, proses pemanufakturan bisa dilindungi

melalui hak paten dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta dan

desain.

3) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga

merekadapat dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.

4) Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk

dari para kompetitor.

5) Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hokum,

loyalitas pelanggan dan image unik yang terbentuk dalam benakkonsumen.

6) Sumber financial returus, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

2.3 Rebranding

A. Pengertian Rebranding

Melihat pada uraian mengenai positioning dan repositioning diatas,

terlihat bahwa suatu brand sangat mudah untuk terlibat dengan ancaman-

ancaman di sekelilingnya. Mulai dari ancaman yang mengarah pada

perusahaan ataupun brand itu sendiri. Mulai dari citra negative, persaingan
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antar brand yang semakin kompetitif sampai dibidiknya target konsumen

baru. Pada dasarnya perusahaan berhadapan dengan bagaimana strategi

komunikasi untuk positioning atau repositioning sebuah brand di dalam

benak konsumen akibat dari kompetisi yang semakin ketat. Hal inilah

yang memunculkan terjadinya rebranding.

Dalam rangka untuk memperjelas konsep rebranding, rebranding

sebagai praktek membangun representasi baru untuk menanamkan posisi

yang berbeda dalam benak stakeholder dan identitas yang berbeda dengan

pesaing. Sedangkan Daly dan Moloney menjelaskan rebranding yang

terdiri dari mengubah beberapa atau semua wujud (ekspresi fisik merek)

dan tidak berwujud (nilai, citra , dan perasaan) elemen dari sebuah merek

(Teh, 2010). Dengan demikian rebranding melibatkan perubahan tidak

hanya dalam identitas visual organisasi tetapi juga menyebabkan

perubahan nyata dalam organisasi. Rebranding juga tentang mengubah

citra dalam tujuan jangka panjang.

Teh (2010) juga menambahkan pernyataan bahwa rebranding

sebagai perubahan dalam organisasi, identitas diri dan / atau upaya untuk

mengubah persepsi citra di antara stakeholder. Selain itu rebrandingadalah

tindakan berkelanjutan dan melibatkan langkah-langkah yang dapat

disebut sebagai proses mengubah identitas merek dan citra. Oleh karena

itu, untuk tujuan penelitian ini rebranding dapat didefinisikan sebagai

praktek bagaimana Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah mengubah

identitas dan citra merek mereka.
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Pada strategi rebranding terdapat proses yang dilaksanakan atas

faktor atau alasan tertentu. Faktor-faktor tersebut secara umum

disebabkan oleh adanya perubahan struktur kepemilikan perusahaan,

perubahan strategu perusahaan, perubahan pada lingkungan eksternal

perusahaan dan perubahan posisi kompetitif. Keempat alasan ini menjadi

pondasi untuk membangun citra baru dan mencerminkan identitas

perusahaan sebagai langkah objektif atau tujuan di akhir perjalanan.

Kesemua hal ini tidak akan ada artinya jika tidak melalui suatu proses,

oleh karena itu strategi rebranding ini dibentuk dari hasil kerja pihak

internal perusahaan dan kerja sama serta feedback pihak eksternal

perusahaan.

Karakteristik dari rebranding adalah penciptaan nama, term, symbol

desain baru atau kombinasi dari semuanya yang bertujuan untuk

menciptakan brand baru, dengan penekanan pada positioning baru dalam

stakeholders dan kompetitor. Seperti yang dikemukakan oleh Dowling

(1994:197) bahwa tujuan dari rebranding ialah untuk positioning, yang

dapat dilihat dari penjelasannya “sometimes organizations change

andsometimes change is forced on an organization by market need…. One

isto change the organization and try to reposition it ini

stakeholder’sminds”. penjelasan tersebut mengemukakan bahwa

perusahaan atau organisasi dipaksa untuk berubah oleh karena adanya

desakan kebutuhan pasar, salah satunya dengan mencoba memposisikan

ulang organisasi atau perusahaan tersebut di benak stakeholder.
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Strategi rebranding dapat dijadikan suatu langkah bagi kemajuan

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah alasan yang diulas oleh

Richard Duncan, dalam artikelnya yang berjudul “Brand and brand :

Whyre-brand? Part 2”. Antara lain:

1) Mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan yang dimiliki

olehkonsumen.

2) Menghindari brand dalam zona stagnansi.

3) Penanganan daya saing harga yang ketat.

4) Konsekuensi dari pengaruh globalisasi, merger atau akuisis perusahaan.

5) Untuk memanfaatkan peluang dan medium baru

6) Menjadi jalan keluar ketika daya saing ketat

7) Mengatasi penurunan kepercayaan konsumen terhadap brand.

B. Dimensi Rebranding

Muzellec et al (dalam Teh, 2010) telah memperkenalkan

prosesrebranding yang berfokus pada merek eksternal dan mengabaikan

unsure unsur internal branding. internal branding sangat penting dalam

menciptakan perusahaan jasa yang kuat. Unsur-unsur utama dari

membangun merek adalah karyawan, dan perilaku mereka yang dapat

memperkuat atau melemahkan nilai merek (Teh, 2010). Oleh karena

itu,untuk menggambarkan perspektif yang lebih luas rebranding,

recommunicating akan digunakan.
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1) Reposisi

Merek harus sering ulang dari waktu ke waktu untuk tetap selaras

dengan tren pasar bergeser dan tekanan kompetitif serta peristiwa

eksternal yang lebih luas karena brand positioning adalah proses

dinamis dan incremental. Simms dan Trott (dalam Teh, 2010)

menunjukkan bahwa simbolis dari sebuah merek yang lebih signifika

dibandingkan dengan fungsional dari sebuah merek dalam mengubah

persepsi konsumen. Oleh karena itu, pemasar harus memperhitungkan

dampak perubahan pada merek dan positioning pada persepsi

konsumen.

2) Mengganti nama

Owston (dalam Teh, 2010) menunjukkan bahwa nama Rumah Sakit

Ibu dan Anak Fatimah merupakan bagian dari merek yang unik dan

strategi yang paling penting dalam rebranding adalah pilihan nama.

Mengganti nama adalah proses penting dalam rebranding dan selalu

tindakan pertama dan menarik dari reformasi merek. Teh (2010)

menjelaskan bahwa nama merek adalah indikator inti dari merek,

kesadaran dan komunikasi. Pemberian nama memegang posisi penting

dalam hubungan antara pembeli dan penjual atau antara perusahaan

dan stakeholder. Menciptakan nama baru memerlukan penelitian

intensif dan analisis untuk mencerminkan identitas yang diinginkan

oleh perusahaan.
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3) Redesigning

Logo, gaya, dan pesan harus didesain ulang sesuai dengan

menciptakan citra merek baru. Nama, slogan, dan logo merupakan

elemen penting dalam merancang merek , kebutuhan perusahaan untuk

membangun misi dan nilai-nilai dalam proses rebranding (Teh, 2010) .

Perusahaan yang mengambil praktek rebranding selalu mengambilkan

kesempatan untuk mengubah identitas mereka seperti warna, maskot,

struktur organisasi, dan budaya. Kebutuhan untuk mengubah nilai-nilai

merek organisasi atau atribut dalam rebranding adalah dengan

mendesain ulang pada semua elemen organisasi, yang merupakan

manifestasi yang terlihat dari posisi yang diinginkan perusahaan (Teh,

2010).

4) Recommunicatting

Teh (2010) menjelaskan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk

mengubah namanya, tidak hanya akan mengubah kinerja perusahaan

tetapi juga komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Rebranding

adalah sebuah perjalanan karena itu semua stakeholder harus terlibat

selama proses berlangsung. Ketika perusahaan melakukan rebranding,

keberhasilan sering dinilai oleh reaksi stakeholder. Oleh karena itu,

sistem komunikasi dalam proses rebranding adalah sangat penting.

Dalam rangka untuk menjaga karyawan mengikuti proses rebranding,

manajemen puncak perlu berkomunikasi dengan stakeholder.

Rebranding tidak hanya menekankan kelembagaan perubahan nama,
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tetapi juga, internalisasi. Pentingnya keterlibatan stakeholder dalam

proses rebranding karena rebranding bukanlah sebagian akan tetapi

seluruhnya.

C. Tipe Rebranding

Strategi rebranding memiliki tiga kategori utama, yakni

(Daly&Moloney, 2004:31):

1) Minor changes. Merujuk pada perubahan fokus terhadap tampilan

estetika suatu brand. Antara lain untuk restyling atau merevitalisasi

penampilan suatu brand.

2) Intermediate changes. Fokus terhadap strategi repositioning dan

menggunakan beberapa taktik pemasaran, khususnya aktivitas

komunikasi untuk membangun citra baru.

3) Complete changes. Memberikan nama baru kepada suatu brand dan

mengubah semua bentuk komunikasi pemasaran yang dianggap

penting, untuk membangun kesadaran stake holders atas perubahan

brand tersebut.

D. Tahapan Rebranding

Terdapat tujuh tahap yang perusahaan wajib dilalui dalam

melakukan transformasi ulang pada brand-nya, antara lain (Juntunnen,

Saila dan Riitta, 2009:5-7):

1) Triggering. Mencari hal yang paling kuat untuk melandasi terjadinya

rebranding. Mulai dari tampilan visual, struktur manajemen, program

yang dilakukan perusahaan, dll.
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2) Analyzing and decisison making. Menganalisis target pasar, kompetitor,

kelemahan brand, kekuatan brand, ancaman dari luar dan kesempatan

yang dapat timbul (SWOT)

3) Planning. Terdiri dari rencana-rencana yang dilakukan untuk membuat

suatu perubahan. Meliputi perubahan tampilan visual, struktur,

positioning, tujuan dan visi.

4) Preparing. Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rebranding, merujuk

pada tahap sebelumnya, yaitu tahap perencanaan.

5) Implementing. Mengkomunikasikan hasil strategi rebranding, baik

kepada stakeholder internal ataupun eksternal. Hal ini dibantu melalui

serangkaian aktivitas, seperti rapat internal, press conference,

roadshow, dan IMC.

6) Evaluating. Mengukur keberhasilan strategi yang dilakukan. Hal ini

dapat disesuaikan dengan tujuan-tujuan awal dari dibuatnya strtategi

tersebut.

7) Continuing. Merujuk pada kualitas yang diberikan oleh perusahaan

kepada pelanggan, dari segi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan.

Strategi rebranding sebgai bagian dari proses komunikasi, memiliki

aspek umpan balik sebagai tanda apakah pesan yang disampaikan oleh

komunikator diterima dan dicerna atau tidak oleh komunikan. Perusahaan

membutuhkan respon khalayak atas performa perusahaan serta kualitas

pesan dari strategi tersebut, sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari

program rebranding ini. Respon yang dihasilkan sedikti banyak
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dipengaruhi oleh karakteristik penerima pesan tersebut (receiver), yang

Dalam hal ini adalah pelanggan atau konsumen. Anggapan ini berangkat

dari pernyataan Rhenald Kasali (1998:120) yang mengunkap konsep

tentang segmentasi pasar, yakni: “proses mengkotak-kotakan pasar (yang

heterogen) ke dalam kelompok-kelompok (potential customer) yang

memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter, yang memiliki

respon yang sama dalam membelanjakan uangnya”.

Dengan demikian, proses terkait dengan penentuan karakteristik

target pasar baru yang dibidik oleh perusahaan dalam strategi kampanye

rebanding kali ini. Proses ini dilakukan atas dasar memberikan pelayanan

terbaik kepada konsumen serta memperbaiki posisi kompetitif perusahaan.

Setidaknya terdapat lima keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan

dengan melakukan segmentasi pasar, antara lain (2000:122-128):

a. Mendesain produk yang lebih responsive terhadapa kebutuhan pasar

b. Menganalisis pasar

c. Menemukan peluang

d. Menguasai posisi superior dan kompetitif

e. Menetukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien

Individu-individu yang masuk dalam kategori segmentasi pasar

akan memberikan efek atau umpan balik yang bervariasi bilamana

menerima suatupesan komuniaski tertentu, sesuai dengan karakteristik

masing-masing. Menurut Ralph Webb Jr., terdapat beberapa jenis umpan

balik (feedback) dalam proses komunikasi, yaitu:
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a. Zero feedback. Umpan balik yang nol atau pesan yang disampaikan

oleh komunikator tidak dimengerti atau dipahami oleh komunikan.

b. Neutral feedback. Umpan balik yang netral atau setelah menerima

pesan, komunikan tidak bersifat memihak.

c. Positive feedback. Umpan balik yang positif atau pesan yang

disampaikan oleh komunikator tersebut ditanggapi dengan baik,

disetujui atau diterima secara baik.

d. Negative feedback. Umpan balik yang negatif atau pesan yang

disampaikan oleh komunikator ditanggapi secara negatif atau ditentang

dan tidak disetujui oleh komunikan.

2.4 Komunikasi Pemasaran

A. Pengerian Komunikasi Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan faktor yang penting untuk

mencapai sukses bagi perusahaan. Sehingga berkembang suatu pemikiran

bisnis yang disebut konsep pemasaran. Ada tiga ketetapan pokok yang

mendasari konsep pemasaran (Mc Carty & Perreault, 1996:26), yaitu :

1) Orientasi pada kepuasan pelanggan

2) Upaya perusahaan secara menyeluruh

3) Laba sebagai tujuan.

Komunikasi pemasaran merupakan arus informasi dua arah, yaitu

secara kelas komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan

komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan
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kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan dibidang

pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan

cara menyadarkan semua pihak berbuat lebih baik.

Menurut Tjiptono (2005:219), yang dimaksud dengan komunikasi

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan para sasaran

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Ada tiga unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran

sebagaimana Tjiptono (2005:219). Pelaku Konsumen terdiri atas pengirim

(sender) atau komunikator yang menyampaikan pesan dan penerima

(receiver) atau komunikan pesan. Dalam konteks ini, komunikatornya

adalah perusahaan, sedangkan komunikannya adalah khalayak, seperti

pasar pribadi, pasar organisasi maupun masyarakat umum (yang berperan

sangat initiator, influencer,decider, purchaser dan user).

B. Material Komunikasi Pemasaran

Ada beberapa material komunikasi pemasaran yang penting, yaitu :

1) Gagasan, yaitu materi pokok yang hendak disampaikan pengirim.

2) Pesan (message), yakni himpunan berbagai symbol (oral,

verbalataunon verbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat

dikomunikasikan melalui suatu media.



25

3) Media, yaitu pembawa (transporter) pesan komunikasi. Pilihan media

komunikasi pemasaran bisa bersifat personal maupun non-personal.

Media personal dapat dipilih dari tenaga penganjur (misal konsultan),

tenaga ahli professional, atau dari masyarakat umum. Media non

personal meliputi media massa, kondisi lingkungan ataupun peristiwa

tertentu.

4) Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh

penerima.

5) Feed-back yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan

respon yang dikirim kembali oleh penerima.

6) Gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat

kelancaran proses komunikasi. Paling tidak ada lima macam

gangguanyang biasanya menghambat proses komunikasi pemasaran,

yaitu gangguan fisik, masalah sematik/bahasa, perbedaan budaya, efek

status dan ketiadaan umpan balik.

C. Bentuk-bentuk Komunikasi Pemasaran

Menurut Terence (2003: 4) menjelaskan bahwa kegiatan

komunikasi pemasaran adalah mempresentasikan gabungan semua unsur

dari bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran

dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau

kliennya. Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran, antara lain :

1) Penjualan perorangan (personal selling) adalah bentuk komunikasi

antar-individu dimana tenaga penjualan menginformasikan, mendidik



26

dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk

atau jasa perusahaan.

Personal selling merupakan salah satu metode promosi yang

paling efektif diantara metode-metode promosi lainnya, dimana dalam

personal selling terjadi interaksi secara langsung antara penjual dengan

calon konsumen sehingga tenaga penjual sebagai wakil dari produsen

dapat menyesuaikan kebutuhan calon konsumen dengan produk yang

ditawarkannya dan pada akhirnya akan mengarah pada terjadinya

transaksi penjualan.

Winardi (2001: 113) mendefinisikan personal selling sebagai:

“interaksi antar pribadi dan secara tatap muka untuk mencapai tujuan

menciptakan, memodifikasi, mengeksploitasi atau mengusahakan

timbulnya suatu hubungan pertukaran yang saling menguntungkan

dengan pihak lain.”

Personal selling dalam pelaksanaannya lebih fleksibel

dibandingkan dengan metode promosi lainnya, karena dalam personal

selling tenaga penjual dapat mengadakan penyesuaian seperlunya.

Selanjutnya dengan personal selling, kegiatan promosi yang tidak

perlu dapat mengadakan penyesuaian seperlunya. Selanjutnya dengan

personal selling, kegiatan promosi yang tidak perlu dapat terhindari

karena sasaran penjualan telah ditetapkan. Disamping itu tenaga

penjual juga dapat berperan sebagai pemberi informasi mengenai sikap,
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perilaku dan keadaan pasar lainnya yang berhubungan dengan produk

perusahaan sekaligus kondisi persaingan yang sedang terjadi.

Menurut Kotler (2005: 259) sifat-sifat khas dari personal

selling adalah:

a) Berhadapan langsung secara pribadi. Penjualan tatap muka yang

melibatkan suatu hubungan yang hidup, langsung, interaktif antara

dua orang atau lebih. Setiap pihak bisa melihat dari dekat

kebutuhan dan ciri masing-masing, dan bisa segera melakukan

penyesuaian.

b) Keakraban Penjualan tatap muka yang memungkinkan

berkembangnya segala macam hubungan yang bermula darisekedar

hubungan penjualan ke suatu hubungan pribadi yang lebih

mendalam. Seorang wiraniaga yang efektif biasanya mengingat-

ingat kesenangan pembeli bila mereka mengehendaki hubungan itu

berlangsung lama.

c) Tanggapan Penjualan tatap muka membuat pembeli merasa wajib

mendengarkan pembicaraan penjual. Pembeli mempunyai

kebutuhan lebih besar untuk memperhatikan dan menanggapi,

walaupun tanggapannya hanya sekedar ucapan terima kasih.

2) Iklan (advertising) yang terdiri dari komunikasi media massa

melaluisurat kabar, majalah, radio, televisi dan media lain; atau

komunikas langsung yang didesain khusus untuk pelanggan antar

bisnis (businessto business) maupun pemakai terakhir. Kedua bentuk
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ikan ini dibiayaioleh sponsor tertentu, tetapi dikategorikan sebagai

komunikasi massa karena perusahaan sponsor tersebut secara simultan

berkomunikasi dengan penerima pesan yang beranekaragam, bukan

kelompok individu tertentu atau kelompok kecil. Iklan langsung

(directadvertising), biasa disebut pemasaran berdasarkan data-data

(database marketing) telah mengalami pertumbuhan pesat ditahun-

tahun belakangan ini efektivitas komunikasi yang terjadi serta

teknologi komputer yang memungkinkan hal ini terjadi.

3) Promosi Penjualan (sales promotion) terdiri dari semua kegiatan

pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu

produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang

singkat. Sebagai bahan perbandingan, ada iklan yang didesain untu

kmencapai tujuan lain yaitu menciptakan kesadaran pada merek dan

mempengaruhi sikap pelanggan.

Sales Promotion adalah teknik yang mempunyai potensi yang

signifikan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek, misalnya

dapat mengetahui respon langsung pembeli, dan tingkat keefektifannya

dapat diukur dengan hasil yang akurat.

Sales Promotion terdiri atas serangkaian teknik pemasaran

yang dikemas dalam kerangka strategi pemasaran guna meningkatkan

nilai produk dan layanan perusahaan agar spesifikasi penjualan dan

tujuan pemasaran dapat tercapai (Brannan, 2001: 97).
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Pada umumnya sales promotion dibagi ke dalam dua kategori,

yakni: Sales promotion yang berorientasi pada konsumen dan yang

berorientasi pada pedagang. Sales promotion yang berorientasi pada

konsumen, yakni yang merupakan pemakai akhir dari produk dan

layanan perusahaan dilakukan dengan memberikan: kupon, sampel,

hadiah/premi, diskon, kontes, undian, dan poin dari jumlah pembelian.

Sedangkan sales promotion yang berorientasi pada pedagang

mengarah pada pedagang perantara, antara lain: pedagang grosir,

distributor, pedagang eceran. Hal ini dilakukan dengan: memberikan

uang/komisi atau penghargaan, mengadakan demo, seminar, pameran.

(Belch & Belch, 2001: 21-22)

4) Pemasaran sponsorship (sponsorship marketing) adalah aplikasi dalam

mempromosikan perusahaan dan merek mereka dengan

mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan

kegiatan tertentu.

5) Publisitas (publicity), seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan

komunikasi massa, namun juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor

tidak mengeluarkan biaya untuk waktu dan ruang beriklan. Publisitas

biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau komentar editorial

mengenai produk atau jasa dari perusahaan. Bentuk-bentuk ini dimuat

dalam media cetak atau televisi secara gratis karena perwakilan media

menganggap informasi tersebut penting dan layak disampaikan kepada

khalayak.



30

6) Internet dan Media Baru

Internet marketing menyajikan arus informasi bolak-

balik/timbal balik, dimana para pemakai bisa terlibat di dalamnya dan

dapat mengubah bentuk dan isi dari informasi yang mereka terima

pada saat yang tepat dan dapat dilakukan seketika itu juga, bahkan

secara bersamaan. Internet marketing meliputi: CD-ROMs,

kios,televisi interaktif. Dan yang paling berpengaruh besar dalam

pemasaran ialah internet, khususnya melalui komponennya yang

dikenal sebagai World Wide Web (www).

Dalam penelitian ini media baru yang dimaksud adalah website

dan media sosial. Media sosial mempunyai banyak bentuk, diantaranya

yang paling populer yaitu jejaring sosial facebook. Berikut

penjelasannya (Zarella, 2010: 3) :

Facebook adalah suatu situs jejaring sosial yang dapat

dijadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan

seluruh orang yang ada di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi

satu dengan yang lainnya. Facebook merupakan situs pertemanan yang

dapat digunakan oleh manusia untuk bertukar informasi, berbagi foto,

video, dan lainnya (Madcoms, 2010: 1).

7) Komunikasi di tempat pembelian (point of purchase communication)

melibatkan peraga, poster, tanda dan berbagai materi lain yang

didesain untuk mempengaruhi keputusan untuk membeli dalam tempat
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pembelian. Display memainkan peran penting dalam menarik

perhatian konsumen untuk mencobanya (Terence, 2003: 65-72).

Strategi komunikasi pemasaran yang disusun untuk pengelolaan

empat masalah pokok, yakni produk, harga, distribusi dan promosi

yangmerupakan variabel-variabel yang dikembangkan menjadi strategi

komunikasi pemasaran (Chandra, 2002:175). Adapun komunikasi

pemasaran Rumah Sakit Anak dan bersalin Siti Ftimah melakukan

Rebranding menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah terdiri dari

periklanan, promosi penjualan, sponshorship dan personal selling.

2.5 Definisi dan Implementasi Konsep

A. Definisi Konsep

Komunikasi Pemasaran merupakan pengembangan dari istilah

promosi. Kata promosi berkonotasi arus informasi satu arah, sedangkan

komunikasi pemasaran lebih menekankan arus informasi dua arah

(Chandar,2002:167). Komunikasi Pemasaran antara lain :

a. Promosi penjualan

Promosi penjualan yaitu bentuk persuasi langsung melalui penggunaan

berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk

merangsang pembelian produk dengan segera tahu meningkatkan

jumlah barang yang dibeli konsumen. Promosi penjualan merupakan

bentuk penawaran atau intensif jangka pendek yang ditujukan kepada

pembeli, pengecer atau pedagang dan dirancang untuk memperoleh
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respon spesifik dan segera. Promosi penjualan merupakan tugas dari

bagian marketing communication.

b. Periklanan

Periklanan yaitu bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menye-nangkan yang

akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Bentuk

presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang dan jasa yang

dibayar oleh sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah satu jenis

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu dan

Anak Fatimah yang salah satu isinya memaparkan service pelayanan

jasa yang diberikan kepada pelanggan.

c. Sponsorship

Sponsorship yaitu kegiatan mempromosikan perusahaan atau produk

yang dimiliki dengan cara memberikan partisipasinya dalam suatu

kegiatan tertentu

d. Personal selling

Personal selling yaitu bentuk komunikasi langsung (tatap muka) antara

penjual dan calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan

membelinya.

Rebranding adalah perubahan dalam organisasi, identitas diri

dan / atau upaya untuk mengubah persepsi citra di antara stakeholder.
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Aktivitas komunikasi pemasaran pada akhirnya adalah kemampuan

untuk melakukan rebranding. Berhasilnya rebranding pada kesesuaian

bauran dari unsur-unsur pemasaran. Komunikasi pemasaran

memegang peranan yang amat vital dalam menginformasikan merek-

merek baru kepada pelanggan, keunggulan merek tersebut, dan

meningkatkan citra merek.

B. Implementasi Konsep

a. Aktivitas Komunikasi Pemasaran

Kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu

dan Anak Fatimah diantaranya adalah :

1) Promosi

Biasanya diberikan dalam bentuk pelayanan yang ramah dengan

sistem kekeluargaan.

2) Periklanan

Media iklan dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak

Fatimah untuk menawarkan jasa dan fasilitas yang dimiliki oleh

Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah itu sendiri. Media yang biasa

dipakai adalah media cetak Koran, browsure, dan akun social

media facebook dan lain sebagainya.

3) Sponsorship

Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah juga melakukan kegiatan

sponsorship sebagai salah satu usaha guna meningkatkan jumlah

pasien.



34

4) Personal selling

Hamper semua lini yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak

Fatimah melakukan kegiatan komunikasi pemasaran guna

memasarkan jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas yang dimiliki

oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah Kraksaan.

b. Komunikasi Pemasaran dengan Rebranding

Keberhasilan dalam melakukan rebranding dilihat dari usaha-

usaha Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah untuk mencapai: (1)

kesadaran masyarakatakan merek baru, (2) pemerolehan pelanggan, (3)

kesetiaan pelanggan, dan (4) kepuasan pelanggan

Komunikasi memegang peranan penting dalam melakukan

rebranding sebuah perusahaan, karena dari sinilah masyarakat luas

akan mengetahui dan memahami mengenai produk-produk yang

dimilkiki oleh sebuah perusahaan. Dengan kegiatan-kegiatan

komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu dan

Anak Fatimah seperti sebagaimana disebutkan diatas perusahaan

berharap akan dapat tercipta brand awareness dan brandimage yang

positif dimata masyarakat sebagai calon konsumen maupun pelanggan

dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah .
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Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

(Sumber : Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah Kraksaan)
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Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha

membahas aktivitas komunikasi pemasaran dalam rebranding RSAB

Siti Fatimah menjadi RSIA Fatimah yang diangkat oleh peneliti.

Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep

dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab

masalah penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini

adalah mengenai “akttivitas komunikasi pemasaran dalam

rebranding RSAB Siti Fatimah menjadi RSIA Fatimah”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan

rebranding menurut Juntunnen, Saila dan Riitta, (2009:5-7) di

antaranya trigerring, analyzing dan decisison making, planning,

preparing, implementing. Evaluating, continuing. Dan pada tahapan

implementasi peneliti mengkaitkan dengan teori aktivitas

komunikasi pemasaran menurut Terence (2003: 4). Yaitu personal

selling, periklanan, sponsorship dan event marketing.


