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Desain Strategi Pemasaran Berdasarkan Product Life Cycle sebagai Upaya 
Peningkatan Kunjungan Klinik Al Hikmah Ketapang Kabupaten Sampang

A Strategy Design of Marketing Based on Product Life Cycle as an Effort to Increase 
Visits to Ketapang Al hikmah Clinic in Sampang Regency

NUR AIDA RACHMAWATI*
*Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan

ABSTRACT

Product Life Cycle (PLC) was an important concept which is used to describe a series of stages of a product from 
the introduction stage to the stage when the product begins to decrease in its sale and profitability, and finally it disappears 
from the market. The background of this study is the decrease in the number of patients at public service at Al Hikmah 
Clinic in Ketapang, Sampang Regency. The purpose of this study is to propose a strategy design of marketing based 
on PLC as an effort to increase visits to Al Hikmah Clinic in Ketapang, Sampang Regency. This study uses observational 
study design. Observed from the time of the research, it belongs to cross-sectional study. The results of the study show 
that all key characteristics in PLC refer to Growth Stage. Based on the results, the recommended marketing strategy 
design must be adjusted to the position of the products in the PLC, while considering the analysis on the customers’ 
satisfaction and demands as well as the internal condition of the clinic. The recommended efforts to increase the number 
of visits to the public service are improving the quality of the products, having more post medical treatment service, 
giving clear explanation on pricing the fee, improving access to the service by mobile service and home care. Related 
to communication problem, it is recommended to change the advertisements from product awareness building to 
trust building and product purchase, by communicating the advantages of the public service products through various 
events .
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PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan 
pembangunan kesehatan berperan penting dalam 
meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia 
Indonesia. Dalam era globalisasi seperti saat ini, terjadi 
perubahan yang sangat dinamis, tidak hanya di bidang 
ekonomi dan teknologi, tapi di segala bidang termasuk 
di bidang pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan 
menjamurnya organisasi bidang pelayanan kesehatan, 
sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk 
menentukan tempat pelayanan kesehatan yang paling 
sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan serta 
kemampuannya. Sebagai akibatnya timbul persaingan 
ketat antar organisasi pelayanan kesehatan. Berdasarkan 
jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi klinik pratama 
dan klinik utama. Klinik pratama merupakan klinik yang 
menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Sedangkan 
klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan 
pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar 
dan spesialistik.

Klinik Al Hikmah merupakan satu-satunya klinik 
swasta yang ada di Wilayah Madura bagian utara. Sebagai 

sebuah klinik pratama, Klinik Al Hikmah memiliki tenaga 
3 orang tenaga dokter umum, 6 orang perawat, 1 orang 
tenaga administrasi dan 3 orang tenaga kebersihan. 
Dengan slogan “Doktera Adhe’ Preinah” yang berarti 
dokter tidak pernah libur, Klinik Al Hikmah memiliki 
jam buka pelayanan dua puluh empat (24) jam non 
stop. Klinik Al Hikmah juga buka pada setiap hari, atau 
tujuh hari dalam satu minggu, artinya Klinik Al Hikmah 
tetap buka pada hari besar maupun hari Minggu. Sejak 
dibuka pada Bulan Maret tahun 2005 sampai sekarang, 
tidak ada perubahan kebijakan, tetapi ada penambahan-
penambahan pelayanan dan sedikit perubahan tarif.

Pada tahun 2005 di Klinik Al Hikmah memiliki 
kunjungan total sebanyak 3.238, sedangkan pada 
tahun 2006 meningkat menjadi 10.156 kunjungan, 
selanjutnya pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 
11.584 kunjungan. Dari data tersebut dapat dipelajari 
juga bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Bulan 
Desember jumlah kunjungan selalu meningkat setiap 
tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. 
Sedangkan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 
selalu terjadi penurunan jumlah total kunjungan pada 
setiap tahunnya. Sehingga dalam empat tahun terakhir ini 
terjadi kecenderungan turunnya jumlah total kunjungan, 
sehingga didapatkan suatu masalah yaitu turunnya jumlah 



J. Adm. Kebijak. Kesehat., Vol. 10, No. 3, Sept–Des 2012: 159–164160

kunjungan Klinik Al Hikmah mulai tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2011. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah menyusun desain strategi pemasaran berdasarkan 
product life cycle sebagai upaya peningkatan kunjungan 
Klinik Al Hikmah Ketapang Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan variabel yang diteliti, penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian observasional, 
yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan tanpa 
melakukan intervensi atau perlakuan terhadap populasi. 
Ditinjau dari waktu pelaksanaan penelitian, termasuk 
studi cross sectional, karena semua variabel diamati 
dan diukur pada saat itu juga. Populasi dalam penelitian 
ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar 
lokasi Klinik Al Hikmah Ketapang Kabupaten Sampang 
yang menjadi target market klinik yaitu masyarakat 
yang tidak termasuk masyarakat miskin pemilik kartu 
Jamkesmas atau Jamkesda maupun PKH. Sedangkan 
untuk pelanggan aktual, populasi dalam penelitian ini 
adalah jumlah pasien atau orang yang berkunjung selama 
setahun (bukan jumlah kunjungannya).

Penelitian dilakukan terhadap pelanggan aktual 
dan potensial agar keinginan seluruh populasi terwakili. 
Diharapkan setelah disediakan pelayanan yang sesuai 
dengan keinginan masyarakat, maka pelanggan aktual 
akan menjadi pelanggan loyal, sedangkan pelanggan 
potensial akan menjadi pelanggan aktual, sehingga terjadi 
peningkatan kunjungan di Klinik Al Hikmah Ketapang. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pelanggan aktual 
dan pelanggan potensial. Pelanggan aktual adalah 
masyarakat yang sudah pernah memanfaatkan layanan 
umum Klinik Al Hikmah Ketapang. Bagi pelanggan aktual 
ini diterapkan beberapa kriteria inklusi yaitu umur ≥ 18 
tahun, dapat diajak berinteraksi, bersedia berpartisipasi, 
tidak memiliki Kartu Jamkesmas, Jamkesda atau PKH. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepuasan Pelanggan 

Penelitian kepuasan pelanggan dilakukan terhadap 
pelanggan aktual, yaitu pelanggan yang sudah pernah 
memanfaatkan layanan umum klinik. Kepuasan pelanggan 
(customer satisfaction) adalah tingkatan perasaaan 
seseorang setelah membandingkan pelayanan yang ia 
rasakan dengan harapannya. Jika pelayanan yang ia 
rasakan tidak memenuhi harapannya, maka pelanggan 
kecewa. Jika pelayanan yang ia rasakan sesuai dengan 
harapannya, maka pelanggan puas. 

Sebagian besar studi memperlihatkan bahwa 
semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, akan semakin 
tinggi pula kesetiaan pelanggan, yang nantinya akan 
menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. 
Pelanggan yang puas tidak hanya akan mengulangi 
pembelian, tetapi lebih dari itu mereka akan menjadi 
sumber berita yang memberitahu orang lain tentang 
pengalaman baik mereka dengan produk tersebut.

Tabel 1.
Rata-Rata Kepuasan Pelanggan Aktual Layanan Umum 

Klinik Al Hikmah Ketapang

Variabel n Mean Keterangan

Proses Pendaftaran 91 2,67 Puas

Proses Pemeriksaan 91 2,54 Puas

Proses Tindakan 91 2,47 Kurang Puas

Proses Pelayanan Obat 91 2,53 Puas

Proses Pembayaran 91 2,63 Puas

Dokter 91 2,80 Puas

Perawat 91 2,24 Kurang Puas

Ruangan 91 1,82 Kurang Puas

Jumlah Biaya 91 2,19 Kurang Puas

Sistem Pembayaran 91 2,44 Kurang Puas

Hari Buka 91 3,01 Puas

Jam Buka 91 3,01 Puas

Kemudahan 91 1,71 Tidak Puas

Dari 13 variabel, rata-rata pelanggan merasa 
puas terhadap 7 variabel di antaranya, yaitu proses 
pendaftaran, pemeriksaan, pelayanan obat, pembayaran, 
pelayanan oleh dokter, hari buka dan jam buka pelayanan. 
Sedangkan kekurangpuasan terdapat pada 5 variabel, 
yaitu proses pelaksanaan tindakan medis, pelayanan 
perawat, kondisi ruangan pemeriksaan, jumlah biaya, 
dan sistem pembayarannya. Pada variabel kemudahan 
mendapatkan informasi pelayanan, rata-rata pelanggan 
merasa tidak puas. Hasil penelitian ini haruslah menjadi 
cambuk bagi klinik untuk memperbaiki pelayanannya, 
dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan layanan 
umum. Hasil penelitian ini dikuatkan dengan hasil diskusi 
pada saat FGD, di mana para pelanggan sepakat bahwa 
masyarakat cukup puas dengan pelayanan di klinik, tetapi 
dalam beberapa hal perlu ada perbaikan.

Keinginan Pelanggan

Keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan 
kepada tujuan atau objek tertentu yang spesifik, yang 
memungkinkan memuaskan kebutuhan. Misalnya 
ada orang sakit yang ingin mendapatkan pengobatan 
modern, maka ia akan berobat ke rumah sakit A, atau 
ke Puskesmas B, atau ke Klinik C. Keinginan ini dibentuk 
oleh lingkungan masyarakat seseorang. Keinginan ini juga 
banyak dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, pendidikan 
dan pekerjaan seseorang. Keinginan merupakan salah satu 
faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan 
pelayanan kesehatan, karena apabila pelayanan yang 
didapat sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mereka 
akan memanfaatkan atau menggunakan tempat pelayanan 
kesehatan tersebut, sehingga jumlah kunjungan ke tempat 
pelayanan kesehatan tersebut akan meningkat.
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Klinik Al Hikmah Ketapang harus menganalisis 
keinginan para pelanggannya, terutama keinginan-
keinginan mereka terhadap pelayanan klinik yang akan 
datang, demi meningkatkan jumlah kunjungan. Penelitian 
terhadap keinginan pelanggan dilakukan terhadap 
pelanggan aktual maupun pelanggan potensial. Keinginan 
untuk langsung ditangani oleh dokter ditunjukkan 
oleh sebagian besar pelanggan. Pelanggan mampu 
menentukan pilihan untuk macam kompetensi tenaga 
kesehatan, yaitu dokter. Hal ini berbeda dengan kondisi 
sebelumnya, yaitu masyarakat belum bisa membedakan 
antara dokter dengan perawat maupun dengan tenaga 
kesehatan yang lainnya. Kondisi ini harus dimanfaatkan 
untuk menentukan strategi pemasaran klinik, karena 
dalam hal ini klinik memiliki nilai lebih, yaitu adanya dokter 
yang stand by 24 jam di klinik dan selalu siap melayani. 

Mengenai proses pendaftaran, teridentifikasi 
adanya keinginan sebagian besar pelanggan, baik 
pelanggan aktual maupun pelanggan potensial, untuk 
bisa daftar melalui telepon. Mengenai keinginan 
terhadap proses pelayanan tindakan medis, mayoritas 
pelanggan aktual maupun potensial ingin perawat atau 
dokter selalu memberikan penjelasan yang lengkap 
sebelum dilakukannya tindakan medis. Selanjutnya 
juga teridentifikasi bahwa kedua golongan pelanggan 
memiliki kesamaan keinginan terhadap jenis obat yang 
biasa, asalkan murah dan sembuh. Berikutnya tentang 
proses pelayanan pembayaran, juga tidak berbeda antara 
pelanggan potensial dan aktual. Keduanya menginginkan 
membayar jadi 1 di loket pembayaran. 

Keinginan pelanggan terhadap berbagai hal mengenai 
proses pelayanan ini menunjukkan bahwa pihak klinik harus 
melakukan upaya perbaikan proses pelayanannya secara 
komprehensif. Dalam FGD terungkap pendapat masyarakat 
bahwa pelayanan di klinik tidak jauh berbeda dengan 
pelayanan di praktek bidan maupun praktek perawat. 
Untuk itu sudah sangat diperlukan untuk senantiasa 
melakukan audit internal, dengan weekly meeting untuk 
seluruh tenaga kesehatan dan monthly meeting untuk 
seluruh pegawai dengan pihak manajemen. Berdasarkan 
audit internal tersebut, perlu disusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) tentang segala sesuatu. Misalnya perawat 
atau dokter harus memberikan penjelasan lengkap sebelum 
dilakukan tindakan. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih 
unggul dibanding pesaing, sebaiknya menggunakan obat 
yang lebih berkualitas dibanding obat yang dipakai oleh 
pesaing. Atau bisa juga dengan membuat racikan obat 
dan mengemasnya sebagai kapsul. Bila memperhatikan 
pendapat pelanggan, bisa dipelajari bahwa pelanggan 
sangat mementingkan masalah symptomatis. Sehingga 
penggunaan obat simtomatik dioptimalkan. 

Keinginan pelanggan terhadap pelayanan dokter. 
Pelanggan aktual maupun potensial memiliki keinginan 
terhadap dokter agar selalu benar ketika melakukan 
pemeriksaan dan memberikan obat dan segera melayani 
ketika pasien datang. Sedangkan terhadap pelayanan 
perawat, sebagian besar pelanggan menginginkan 
perawat selalu benar ketika melakukan tindakan.

Kualitas dokter dan perawat ini berkaitan erat 
dengan kualitas proses pelayanannya. Untuk itu perlu 
ditingkatkan soliditas team work dan evaluasi pelaksanaan 
SOP oleh dokter dan perawat. Selain itu juga perlu 
diperhatikan manajemen knowledge, agar kapabilitas 
dalam hal knowledge dan skill semua tenaga bisa 
dipertanggungjawabkan. Setelah itu diharapkan akan 
terjadi peningkatan kinerja termasuk respons time, 
peningkatan knowledge dan skill dan selanjutnya akan 
meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kondisi bangunan dan fasilitas fisik yang sesuai 
dengan keinginan pelanggan akan menjadi faktor 
pendukung meningkatnya kunjungan. Maka sesuai 
dengan keinginan pelanggan, ruangan pemeriksaan 
hendaknya dipasang AC dan parfum ruangan, serta 
selalu dijaga kebersihannya. Fasilitas parkir juga perlu 
diperbaiki, bila perlu dengan memanfaatkan tanah 
penduduk, dengan kesepakatan pengelolaan parkir yang 
saling menguntungkan. Mengenai pengadaan kantin, 
perlu dipertimbangkan untuk menjual barang-barang atau 
makanan dan minuman yang berbeda dengan jenis yang 
dijual oleh tetangga kanan kiri klinik, karena khawatir akan 
mematikan usaha mereka. Padahal peran mereka sebagai 
customer service klinik sangat dibutuhkan.

Kekurangpuasan yang sempat diungkapkan oleh 
pelanggan aktual dalam hal harga ini lebih pada proses 
pelayanannya. Karena itu solusinya adalah memperbaiki 
proses pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan 

Tabel 2.

Distribusi Frekuensi Keinginan Pelanggan terhadap Cara Pendaftaran Layanan Umum Klinik Al Hikmah Ketapang 

Keinginan Cara Pendaftaran 
Aktual Potensial

Ya Tidak Total Ya Tidak Total

Melalui telepon 73 (80%) 18 (20%) 91 (100%) 63 (66%) 32 (34%) 95 (100%)

Menggunakan kartu berobat 27 (30%) 64 (70%) 91 (100%) 45 (47%) 50 (53%) 95 (100%)

Dengan sidik jari 34 (36%) 57 (62%) 91 (100%) 5 (5%) 90 (95%) 95 (100%)

Dengan Komputer 47 (52%) 44 (48%) 91 (100%) 8 (8%) 87 (92%) 95 (100%)

Lainnya 1 (1%) 90 (99%) 91 (100%) 7 (7%) 88 (93%) 95 (100%)
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kepuasan pelanggan, sangat diperlukan kejelasan 
biaya. Pihak manajemen perlu membuat ketetapan 
yang lebih jelas tentang tarif dan harga obat, kemudian 
dipampangkan secara jelas, sehingga semua pegawai, 
pasien dan keluarganya serta masyarakat umum bisa 
mengetahuinya.

Faktor Layanan Umum Klinik 

Kemampuan Layanan Umum Klinik

Kajian terhadap kemampuan layanan umum Klinik 
Al Hikmah Ketapang meliputi semua sumber daya yang 
dimiliki, yaitu man, money, material, methods dan machine. 
SDM yang dimiliki oleh layanan umum Klinik Al Hikmah 
Ketapang relatif sudah cukup memadai, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik. Bahkan jumlah 
dan jenis tenaga yang ada di Klinik Al Hikmah Ketapang 
sudah melebihi standar minimal ketenagaan yang 
disyaratkan. Jadi dalam hal kemampuan man, Klinik Al 
Hikmah Ketapang sudah cukup memadai. Yang harus 
terus ditingkatkan adalah kapabilitasnya, baik dalam hal 
knowledge maupun skill. Baik skill dalam bidang medis, 
maupun skill berkomunikasi. Untuk itu perlu dilakukan 
evaluasi kinerja secara berkala. 

Jumlah pengeluaran yang telah dilakukan dalam 
upaya pemasaran Klinik Al Hikmah Ketapang, Tahun 
2005-2011 sangatlah minimal. Misalnya dalam hal yang 
berkaitan dengan proses pendaftaran, kartu berobat 
dan status pasien hanya dicetak pada awal dimulainya 
operasional klinik, setelah itu hanya menggunakan kertas 
manila yang ditulis tangan saja, sehingga biaya yang 
dikeluarkan selama 7 tahun hanya Rp 3.450.000. Bahkan 
upaya pemasaran yang berkaitan dengan komunikasi 
untuk mendapatkan masukan dan saran dari pelanggan 
tidak pernah diberikan alokasi dana sama sekali. 

Berkaitan dengan bangunan, Klinik Al Hikmah 
telah memenuhi syarat permanen dan tidak bergabung 
dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya, memenuhi 
persyaratan lingkungan sehat, memperhatikan fungsi, 
keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam 
pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan 

bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak dan 
orang usia lanjut.

Mengenai product, yang menjadi diferensiasi bentuk 
layanan umum adalah semua pasien ditangani langsung 
oleh dokter yang selalu siap 24 jam. Proses pendaftaran 
masih konvensional dengan kartu berobat. Demikian juga 
dengan proses pelayanan yang lainnya, masih dengan 
metode yang umum dipakai. Dokter tidak selalu memakai 
jas putih, perawat belum memiliki pakaian seragam, yang 
seharusnya menjadi standar kualitas pelayanan. Untuk 
kenyamanan ruang pemeriksaan dan fasilitas juga belum 
cukup baik.

Tentang price, tarif layanan umum ditentukan 
berdasarkan komponen jasa pelayanan saja, yaitu jasa 
dokter, perawat dan harga obat yang dipakai. Sistem 
pembayaran dengan membayar seluruh biaya pada 1 loket 
pembayaran. Berkenaan dengan distribution, dilakukan 
sistem pengaturan jaga dokter, perawat dan petugas 
lainnya dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin 
pelayanan berlangsung non stop 24 jam dan selalu buka 
meskipun hari Minggu dan hari besar. Sedangkan untuk 
pelayanan keliling dan home care belum ditemukan cara 
yang tepat, masih terkendala jumlah tenaga.

Terkait communication, siaran radio dan pelayanan 
gratis di desa belum ditemukan metode yang pas. 
Khitanan gratis dilakukan secara berkala dengan bekerja 
sama dengan mitra. Pemasang machine klinik adalah 
ketersediaan peralatan medis, maupun non medis yang 
ditunjang teknologi. Peralatan medis dan non medis di 
klinik belum banyak ditunjang dengan teknologi baru. 
Misalnya sistem pendaftaran dengan finger print belum 
ada. Sistem pencatatan persediaan obat dan logistik 
dengan software khusus juga belum tersedia. Generator 
otomatis dan akses internet juga belum ada. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa klinik perlu memperbaiki 
kemampuan machine yang dimilikinya.

Upaya Pemasaran Produk Layanan Umum Klinik 

Kajian terhadap upaya pemasaran yang telah 
dilakukan Klinik Al Hikmah Ketapang untuk memperkenalkan 
produk layanan umumnya, adalah yang berkaitan dengan 

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Keinginan Pelanggan terhadap Fasilitas Layanan Umum Klinik Al Hikmah Ketapang

Keinginan terhadap Fasilitas

Aktual Potensial

Frekuensi Persen Frekuensi Persen

Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total

Tempat parkir 66 25 91 73 27 100 56 39 95 59 41 100

Tempat bermain anak 27 64 91 30 70 100 11 84 95 12 88 100

Papan nama klinik yang bagus 16 75 91 18 82 100 5 90 95 5 95 100

Kantin 72 19 91 80 20 100 17 78 95 18 82 100

Lainnya 1 90 91 1 99 100 45 50 95 46 54 100
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PLC Marketing Strategis, meliputi product (yang di 
dalamnya juga meliputi people, process dan physical 
evidence), price, distributions dan communications. Upaya 
pemasaran yang telah dilaksanakan layanan umum Klinik 
Al Hikmah, berkaitan dengan product, cukup banyak, 
diantaranya adalah setiap pasien selalu ditangani oleh 
dokter, mendaftar dengan kartu berobat, memeriksa 
dengan teliti dan lama, alat injeksi selalu baru, obat 
bagus meski agak mahal, ada petunjuk tertulis pada obat. 
Tetapi Upaya Pemasaran yang belum dilaksanakan juga 
banyak, terutama yang menyangkut physical evidence, 
yaitu yang berkaitan dengan kenyamanan ruangan dan 
fasilitas fisik.

Upaya pemasaran yang berkaitan dengan price 
belum banyak dilakukan oleh Klinik Al Hikmah dalam 
upayanya meningkatkan volume penjualan produk layanan 
umum. Mengenai besaran tarif, belum dihitung dengan 
semestinya. Sedangkan mengenai sistem pembayarannya 
juga belum dicoba cara yang lebih bersifat customer focus. 
Tarif layanan umum ditentukan berdasarkan komponen jasa 
pelayanan saja, yaitu jasa dokter, perawat dan harga obat 
yang dipakai. Adapun tarif atas jasa sarana merupakan 
biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, 
sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai 
yang digunakan dalam rangka pelayanan.

Karakteristik Kunci Klinik yang Menentukan Posisi 
Produk Layanan Umum dalam Product Life Cycle

Kajian terhadap karakteristik kunci yang menentukan 
posisi Produk dalam PLC, meliputi costs, sales, profits, 
customers, dan competitors. Akan tetapi dalam penelitian 
ini, karakteristik kunci yang digunakan untuk menentukan 
posisi produk layanan umum Klinik Al Hikmah Ketapang 
hanya 3 karakter saja, yaitu sales, profits dan competitors, 
karena adanya kesulitan mencari data yang dibutuhkan. 
Menurut Kotler dan Armstrong (2008), perusahaan harus 
membandingkan cost dengan pesaing. Bila biaya yang 
membebani perusahaan lebih besar daripada biaya yang 
membebani pesaing untuk memproduksi dan menjual 
produknya, maka hal tersebut menempatkan perusahaan 
pada kerugian kompetitif (competitive disadvantage). 
Data pesaing inilah yang tidak bisa didapatkan dalam 
penelitian ini.

Adapun kurva pengalaman atau (experience 
curve) atau kurva pembelajaran atau (learning curve) 
adalah penurunan dalam biaya rata-rata per unit yang 
dihasilkan karena bertambahnya pengalaman produksi. 
Bila kurva pengalaman menurun, hal ini sangat berarti bagi 
perusahaan. Tidak hanya biaya produksi per unit turun, 
tetapi juga akan meningkatkan keuntungan bila dapat 
menjual produk dengan cepat juga. Jadi pasar harus 
siap membeli output yang lebih banyak. Karena itu, untuk 
mengambil keuntungan dari experience curve, perusahaan 
harus mempunyai pangsa pasar yang besar sejak awal 
siklus hidup produk. Pangsa pasar yang besar sejak awal 
ini, tidak dimiliki oleh Klinik Al Hikmah Ketapang.

SIMPULAN

Pada umumnya pelanggan puas dengan pelayanan 
yang diterima di klinik, kecuali pada beberapa hal, yaitu 
yang berkaitan dengan informasi pelayanan, kemudahan 
komunikasi antara pelanggan dengan pihak klinik, dan 
proses pelayanan serta fasilitas fisik. Pelanggan aktual 
dan potensial memiliki keinginan yang hampir sama atas 
berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan klinik. 
Upaya Pemasaran yang berkaitan dengan distribution, 
klinik konsisten dengan jam buka pelayanan 24 jam non 
stop, dan buka terus meski hari Minggu dan hari besar 
termasuk hari raya Idul Fitri. Home care yang cukup banyak 
peminatnya, belum tergarap dengan baik. Berkaitan 
dengan communication, klinik pernah memasang spanduk 
di desa, pernah juga mengadakan pelayanan kesehatan 
gratis dan khitanan gratis, tetapi tidak rutin. Sedangkan 
kotak saran, penyediaan call center, sms center, belum 
pernah dilakukan sama sekali.

Posisi suatu produk dalam siklus hidupnya 
ditentukan oleh 5 karakteristik kuncinya, yaitu sales, 
costs, profits, customers dan competitors. Untuk Klinik 
Al Hikmah Ketapang, 3 karakteristik menunjukkan posisi 
pertumbuhan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa produk 
layanan umum Klinik AL Hikmah Ketapang berada dalam 
Growth Stage. Produk Layanan Umum Klinik Al Hikmah 
berada pada tahap pertumbuhan atau growth stage. Maka 
strategi pemasaran yang sesuai adalah berdasarkan 
kerangka product life cycle marketing strategies, yaitu : 
Klinik harus meningkatkan kualitas proses pelayanannya, 
seperti respon time, skill dan keramahan perawat, dan 
selalu memberikan penjelasan sebelum tindakan. Juga 
menambahkan fitur baru seperti air conditioning, Kantin 
dan tempat parkir yang memadai, serta model baru 
misalnya pelayanan dokter spesialis (product). Kemudian 
memasuki segmen pasar baru, misalnya golongan 
masyarakat berpendidikan tinggi dan masyarakat di 
wilayah yang selama ini belum ter-cover (distribution). 
Lalu mengalihkan beberapa iklan dari membangun 
kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan 
pembelian produk, dengan mengadakan kegiatan sosial, 
temu pelanggan, pemasangan spanduk, brosur, dan 
mencatat nomor telepon pasien (communications).

SARAN

Dari sisi product, perlu meningkatkan kualitas 
produk. Untuk itu perlu audit internal, kemudian menyusun 
SOP tentang segala sesuatu. Selain itu juga perlu 
menambah pelayanan tambahan seperti bisa mendaftar 
melalui telepon dan konsultasi per telepon pasca- 
pengobatan. Penambahan fitur baru juga perlu, misalnya 
dengan menambah kenyamanan ruang pemeriksaan 
dan fasilitas fisik. Penggunaan teknologi baru, baik yang 
berupa peralatan medis maupun non medis, termasuk 
kelengkapan laboratorium, radiologi dan ambulans juga 
perlu dipertimbangkan.
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Berkaitan dengan price, untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan, sangat diperlukan kejelasan biaya 
dan jaminan kepastian biaya. Sehinga pihak manajemen 
perlu membuat ketetapan yang lebih jelas tentang tarif 
dan harga obat, kemudian dipampangkan secara jelas, 
sehingga semua pegawai, pasien dan keluarganya 
serta masyarakat umum bisa mengetahuinya. Untuk 
merealisasikan customer relationship management, perlu 
mencatat nomor telepon pasien dan memberikan pelayanan 
konsultasi per telepon atau sms pascapengobatan. Juga 
pelayanan home care pascapengobatan. Selain itu juga 
perlu disediakan kotak saran sebagai sarana menampung 
aspirasi pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA
Anderson, C.R. dan Zeithmal, C.P. 1984. Stage of Product Life 

Cycle. Academy of Management Journal, 137.

Assauri, Sofjan. 1988. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali 
Press.

Cooper, D.R., dan Schindler P.S. 2006. Metode Riset Bisnis, 
Volume 2, Edisi 9, New York: McGraw-Hill.

Drummond, M., O’Brien, B., Stoddart, G., dan Torrance, G. 
2006. Methodes for the Economic Evaluation of Health Care 
Programmes, Second Edition, Oxford New York Toronto: 
Oxford University Press.

Hansen, D.R. dan Mowen, M.M. 2006. Akuntansi Manajemen, Edisi 
ke Tujuh, Buku Satu, Terjemahan. Jakarta: Salemba.

Hansen, D.R. dan Mowen, M.M. 2006. Akuntansi Manajemen, Edisi 
ke Tujuh, Buku Dua, Terjemahan. Jakarta: Salemba.

Keegan, Warren J., Moriarty, Sandra E. dan Duncan, Thomas R. 
1995. Marketing. Englewood Cliffts: Prentice Hall.

Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. 2010. Paten No. SPT 1770. 
Republik Indonesia.

Kesehatan, Peraturan Menteri. 2011. Paten No. 028/MENTERI/
PER/1/2011. Republik Indonesia.

Klepper, Steven. 1996). Entry, Exit, Growth, and Innovation over 
the Product Life Cycle. The American Economic Review, 
562–583.

Komninos, I. 2002. Product Life Cycle Management. Dipetik 
Desember 1, 2011, dari Urenio, Urban and Regional Innovation 
Research Unit, Faculty of Engineering, Aristotle University of 
Thessaloniki.

Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane. 2012. Marketing Management, 
14th Edition. England: Pearson Education, Publishing as 
Prentice Hall.

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2008. Principles of Marketing, 
12th Edition, Terjemahan. Jakarta: Penerbit Airlangga. 

Lilien, G.L. 1979. ADVISOR 2: Modelling the Marketing Mix Division 
for Industrial Product, Management Service. The Institut of 
Management Service.

Peter, J. Paul.dan Olson, Jerry C. 2000. Consumer Behavior, 4th 

Edition, Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Prihadi, T. 2011. Analisis Laporan Keuangan, Teori dan Aplikasi. 
Jakarta: PPM

Purnomo, Windu. 2002. Statistika dan Statistik Manajemen. 
Surabaya.

Rogers, E. 1995. Diffusion of Innovations. Avenue of the Americas 
New: The Free Press A Division of Simon and Schuster Inc. 
(Kurniasih, 2005)

Ross, Stephen A., Westerfield, R.W., Jordan, B.D. 2009. Pengantar 
Keuangan Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, S., Ernawaty. 2010. Pemasaran Industri Jasa 
Kesehatan. Yogyakarta: Andi Offset.

Supriyanto, S., dan Wulandari, R.D. 2011. Manajemen Mutu 
Pelayanan Kesehatan, cetakan pertama. Surabaya: Health 
Advocacy.

Wahdi, M. 2011. Riset Pemasaran, Teori dan Aplikasi untuk 
Pengambilan Keputusan, cetakan pertama. Yogyakarta: 
Caps.

Wind, Yoran. 1992. Product Policy: Concept, Methods and 
Strategy. Wesly Publishing Co.

Yoo, Christopher S. 2010. Product Life Cycle Theory and the 
Maturation of the Internet. North Western University Law 
Review, volume 104, USA. 

Zainuddin, Muhammad. (2000). Metodologi Penelitian. 
Surabaya.

Zigmund, W.G., dan Babin, B.J. 2011. Exploring Market Research, 
Buku 1, Edisi 10, Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba 
Empat.

Zigmund, W.G., dan Babin, B.J. 2011. Exploring Market Research, 
Buku 2, Edisi 10, Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba 
Empat.




