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ABSTRACT

Reksa Waluya is a not for profit Hospital owned by Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) foundation. The existing data 
shows a decrease in general out-patients’ visiting dental clinic at Reksa Waluya Hospital in the last 5 years as many as 
46.61% - 67.35%. The purpose of this study is to arrange marketing efforts in accordance with customers’ mind, heart, 
and spirit in order to increase general patients’ visits at the dental clinic of Reksa Waluya Hospital. This was a descriptive 
study aiming at market diagnostic in order to determine opportunity and factors having association with opportunity to 
assist in marketing decision making. The result of this study reveal that the hospital’s vision and mission has not been 
implemented in values, rearrangement of the management’s policy on dentists’ service hours, waiting room and the 
hospital’s facilities, addition in type of services and the increase of the dentists’ responsibility as well as the development 
of innovation. The suggested recommendations are: to determine values, to add the evening hours of dentists’ services, 
to add the type of services at the dental clinic, to increase the dentists’ responsibility and innovation, and to renovate 
the waiting room and facilities of the hospital. 
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PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan 
di bidang jasa saat ini dituntut untuk mengembangkan 
pelayanan yang memberi nilai lebih bagi masyarakat. Salah 
satu pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit 
adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pemanfaatan 
poli gigi di RS Reksa Waluya Mojokerto masih sangat 
kurang, di mana dalam satu hari seharusnya dapat 
melayani 12 pasien, namun pada kenyataannya hanya 
melayani 7 bahkan 6 pasien. 

Data dari tahun 2005 sampai dengan 2009 terlihat 
bahwa kunjungan pasien menurun terus, terutama pada 
pasien dengan cara pembayaran kategori umum. Selama 
ini, unit poli gigi RS Reksa Waluya belum memprioritaskan 
kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan 
pelayanannya. Salah satu metode untuk meningkatkan 
kunjungan pasien poli gigi adalah dengan marketing 3.0. 
Metode ini menterjemahkan kebutuhan pelanggan agar 
menghasilkan produk yang berdasarkan pada mind, 
heart dan spirit pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah 
menyusun rekomendasi upaya peningkatan kunjungan 
pasien poli gigi di RS Reksa Waluya Mojokerto dengan 
pendekatan marketing 3.0.

Kotler, dkk (2010) menyatakan bahwa praktik 
pemasaran akan semakin bergeser dan mengalami 
transformasi dari level intelektual (marketing 0.1) menuju 
ke emosional (marketing 2.0), dan akhirnya ke human- 
spirit (marketing 3.0). Values- based marketing adalah 
model bisnis yang pas dengan marketing 3.0 yang 
melekatkan nilai-nilai pada visi dan misi perusahaan. 

Gagasan dalam dunia pemasaran ini akan memperbaiki 
persepsi publik terhadap marketing dan membimbing 
perusahaan dan pemasar untuk menginkorporasikan 
visi yang lebih manusiawi dalam memilih tujuan mereka 
(Kartajaya dan Darwin, 2010).

Dalam values-based marketing, perusahaan 
(company) harus memiliki misi, visi dan values yang 
mampu memenuhi mind, heart dan spirit pelanggan. 
Penerapan values-based marketing secara menyeluruh 
dapat dilakukan dengan menyelaraskan misi pelanggan 
dengan misi perusahaan, menterjemahkan nilai-nilai 
(values) perusahaan kepada karuawan dalam perilaku 
sehari-hari, dan memasarkan visi kepada shareholder. 
Pendekatan pemasaran berbasis nilai ini diyakini akan 
memperoleh hasil yang berbeda. Di sini ada dua hal. 

Pertama, perusahaan atau pemilik merek tidak 
sekedar memberikan kepuasan atau mengincar 
profitabilitas, melainkan memiliki compassion dan 
keberlanjutan. Model bisnis yang menyeimbangkan 
pencetakan profit dan tanggung jawab sosial seperti itu 
sungguh didambakan oleh segenap stakeholder. Kedua, 
pendekatan pemasaran seperti ini akan dapat secara 
holistik, dalam arti langkah pemasaran seperti ini dapat 
diterima dalam benak, hati, dan jiwa konsumen.

Menurut Kotler, et al (2010), kepercayaan (trust) 
saat ini lebih banyak pada hubungan horisontal daripada 
vertikal. Pelanggan lebih percaya dengan sesama 
pelanggan lain daripada perusahaan. Dari hasil survey, 
sekitar 90 persen pelanggan mempercayai rekomendasi 
dari orang-orang yang mereka kenal, dan 70 persen 
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pelanggan mempercayai opini pelanggan yang dikirimkan 
lewat internet. 

Penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt 
(1994), menyatakan bahwa hubungan pemasaran yang 
berhasil didukung oleh kepercayaan dan komitmen 
hubungan (relationship commitment). Hal ini di perkuat 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim, dkk (2008), 
yang menyatakan bahwa kepercayaan, kepuasan 
pelanggan dan komitmen hubungan (relationship 
commitment) sangat berpengaruh terhadap merek suatu 
perusahaan. Dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, 
kepercayaan dapat menciptakan suatu lingkungan 
pertukaran di mana suatu rumah sakit dapat menyediakan 
kepedulian lebih baik ke pasiennya.

Kepuasan diakibatkan oleh pengalaman baik 
yang dirasakan pelanggan sehingga keinginan kembali 
menjadi tinggi. Sedangkan relationship commitment 
akan meningkatkan pengetahuan untuk memotivasi 
pasien agar melanjutkan hubungan dengan dokter 
mereka. Untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan 
pasien, dokter harus menetapkan suatu hubungan yang 
mendukung dan dengan aktip menyertakan pengambilan 
keputusan pelanggan. Menurut Astuti dan Hayati (2005), 
efektivitas komunikasi, persepsi pasien atas kualitas 
teknis, dan kepercayaan (trust) pasien berpengaruh 
signifikan terhadap komitmen pasien untuk berhubungan 
(relationship commitment), dan yang pengaruhnya paling 
kuat adalah kepercayaan (trust) pasien. Kepercayaan 
pasien yang kuat pada klinik menimbulkan komitmen 
pasien untuk membangun hubungan jangka panjang. 

Kepercayaan pasien dibangun oleh persepsi 
kualitas fungsional jasa yang dirasakan, dan persepsi 
kualitas fungsional dibangun oleh komunikasi yang 
efektif. Jadi kunci utama adalah komunikasi yang efektif 
untuk membangun relationship commitment pasien. 
Astuti dan Priambodo (2007) juga menyatakan bahwa 
dampak keahlian komunikasi penyedia jasa sangat besar 
karena peran pasien sendiri sangat penting terhadap 
kesembuhannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau 
diagnostik, dengan tujuan diagnostik pasar, menentukan 
adanya peluang dan faktor yang memiliki asosiasi dengan 
peluang untuk membantu pengambilan keputusan 
pemasaran. Riset diagnostik menjelaskan data (Explaining 
data), hubungan data atau informasi yang terkumpul dari 
riset deskriptif, sehingga bisa dipakai untuk menyusun 
taktik pemasaran (Malhotra N.K., 2004). Penyajian 
data disajikan dalam bentuk deskriptif statistik dengan 
menggunakan pertama, nilai rata-rata, di mana persepsi 
pelanggan yang pernah menggunakan pelayanan poli gigi 
di RSRW dan RS Competitor dibandingkan untuk melihat 
kekuatan dan kelemahan poli gigi RSRW. 

Kedua, Independent T-Test, di mana untuk dua 
sampel bebas yang jenis variabelnya ratio-interval dan 

berdistribusi normal, digunakan independent T-test untuk 
mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan yang 
bermakna antara penilaian pelanggan terhadap pelayanan 
poli gigi di RSRW dan RS competitor. Adapun kriterianya 
adalah a) Independent T-test bermakna apabila bernilai  
< dan = 0,05, yang berarti ada perbedaan antara 
penilaian pelanggan terhadap pelayanan poli gigi di RSRW 
dan RS competitor; b) Independent T-test tidak bermakna 
apabila bernilai > 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan 
penilaian pelanggan terhadap pelayanan poli gigi di RSRW 
dan RS competitor.

Ketiga, penyajian dalam bentuk frekwensi digunakan 
untuk mengetahui jumlah distribusi responden yang 
mengisi kuesioner tanpa tingkat penilaian. Untuk distribusi 
jenis kelamin, umur, pendidikan dan tempat perawatan gigi 
di RS competitor disajikan dalam bentuk frekwensi dan 
persentase. Demikian pula dengan jam praktek poli gigi 
menurut pengetahuan pelanggan dan waktu yang tepat 
untuk melakukan perawatan gigi.

Pengumpulan data dilakukan tanggal 16–31 Mei 
2011. Untuk indentifikasi untuk faktor company tentang 
misi, visi dan values RSRW dilakukan observasi dokumen 
dan wawancara mendalam kepada direktur, ketua 
pengurus yayasan dan staf poli gigi. Sedangkan untuk 
identifikasi faktor company dan competitor tentang 
kebijakan manajemen, ketersediaan jenis pelayanan, 
pelayanan poli gigi serta sarana dan fasilitas RS, dilakukan 
dengan pengisian kuesioner kepada masyarakat pengguna 
pelayanan poli gigi di RSRW dan RS competitor.

Kriteria inklusi untuk sampel masyarakat adalah 
pernah menggunakan pelayanan gigi di rumah sakit, 
terdaftar sebagai pasien umum (bukan asuransi maupun 
karyawan), bertempat tinggal di kelurahan Kranggan dan 
jalan Pekayon serta berusia lebih dari 12 tahun. Tidak ada 
kriteria eksklusi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel 
dilakukan secara quota sampling di area RSRW dan RS 
Competitor yang berlokasi paling dekat dengan RSRW. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mind Customer RSRW

Faktor yang diteliti dalam mind meliputi kebijakan 
manajemen, ketersediaan jenis pelayanan poli gigi, 
pelayanan poli gigi deliver satisfaction, sarana dan fasilitas 
RS. Hasil survei tentang kebijakan manajemen yang 
terdiri dari jam buka praktek poli gigi dan tarif, didapatkan 
bahwa jam buka praktek poli gigi di RSRW masih kurang 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Kondisi saat ini, jam 
buka praktek poli gigi di RSRW adalah pukul 07.00 s/d 
14.00, sedangkan 45,26% responden menyatakan bahwa 
waktu yang tepat untuk berobat gigi adalah pukul 17.00 
s/d 20.00.

Ketersediaan jenis pelayanan poli gigi adalah 
berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh poli 
gigi di RSRW. Ketersediaan jenis pelayanan poli gigi dirasa 
masih kurang lengkap, oleh karena kurang memenuhi 
kebutuhan responden akan perawatan gigi. Pelayanan 
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poli gigi deliver satisfaction adalah penilaian pelanggan 
terhadap pelayanan poli gigi sesuai dengan kebutuhan 
rational intelligent individu. Dari aspek deliver satisfaction, 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan poli gigi sudah 
sesuai dengan harapan pelanggan.

Sarana dan fasilitas RS adalah penilaian pelanggan 
terhadap kondisi fisik rumah sakit baik secara umum 
maupun di unit poli gigi, serta kondisi lain yang menunjang 
kenyamanan pelanggan ketika menggunakan pelayanan 
poli gigi di rumah sakit. Ruang tunggu poli gigi di RSRW 
masih dirasa kurang baik demiikian juga fasilitas rumah 
sakit di RSRW masih kurang lengkap.

Heart Customer RSRW

Faktor yang diteliti dalam heartyaitu pelayanan poli 
gigi realize aspiration adalah penilaian pelanggan terhadap 
pelayanan poli gigi sesuai dengan kebutuhan emotional 
intelligent individu. Dalam aspek ini, responsibility yaitu 
kemudahan menghubungi dokter gigi di RSRW masih 
kurang baik.

Spirit Customer RSRW

Faktor yang diteliti dalam spirit pelayanan poli gigi 
practice compassion. Selain itu, misi, visi, values RS juga 
harus mencapai sisi spirit pelanggan. Dalam aspek ini, 
inovasi baru masih harus diperbaiki. Misi RSRW adalah 
alasan mengapa RSRW didirikan dan mengapa ada unit 
poli gigi. Dalam teori marketing 3.0 dapat dikatakan bahwa 
misi RSRW telah mencapai spirit pelanggan, yaitu practice 
compassion oleh karena didirikan oleh karena belas 
kasihan untuk melaksanakan perintah Tuhan.

Visi RSRW adalah tujuan RSRW, hal yang ingin 
dicapai oleh RSRW, dan cara agar tujuan tersebut dapat 
tercapai. Dalam teori marketing 3.0 dapat dikatakan 
bahwa visi RSRW juga telah mencapai spirit, yaitu 
sustainability, bertujuan mengembangkan rumah sakit 
secara terus-menerus. Values RSRW adalah nilai yang 
ingin ditanamkan kepada seluruh karyawan RSRW. Baik 
direktur maupun pengurus yayasan menyatakan bahwa 
values masih dalam pembicaraan dan belum ditetapkan. 
Hasil observasi data sekunder berupa dokumen tentang 
values juga belum ada. Namun, baik misi maupun visi 
belum dipahami oleh karyawan RSRW.

Karakteristik Responden

Jenis kelamin pelanggan baik di RSRW (35%) 
maupun RS competitor (33%) sebagian besar adalah 
perempua. umur pelanggan RSRW terbanyak adalah di 
atas 20–30 tahun (34%), sedangkan umur pelanggan RS 
competitor terbanyak adalah di atas 40–50 tahun (27,1%). 
Berdasarkan tingkat pendidikan responden, dapat 
diketahui bahwa baik di RSRW maupun RS competitor 
frekwensi terbanyak adalah pendidikan SLTA, dan kedua 
terbanyak adalah S1.

Pemenuhan Kebutuhan Mind Pelanggan

Hasil survei tentang jam buka praktek poli gigi 
menyatakan bahwa jam buka praktek poli gigi di RSRW 
masih kurang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 
oleh karena RSRW hanya membuka poli gigi pagi. 
Menurut Supriyanto dan Ernawaty (2009), salah satu 
cara memelihara kepuasan pelanggan adalah dengan 
memenuhi bahkan memberi lebih pada harapan 
pelanggan. Menambah jam buka praktek poli gigi di 
RSRW harus dilakukan dengan cara menambah jumlah 
dokter gigi dan perawat yang membantu pelayanan di 
poli gigi. Studi kelayakan juga harus dilakukan, mengingat 
apabila jam buka praktek harus ditambah, maka tentunya 
harus ada kompensasi dalam bentuk honorarium lebih 
untuk SDM yang bertugas.

Tarif poli gigi RSRW terjangkau karena sebagian 
besar responden menyatakan bahwa tarif poli gigi 
sesuai dengan hasil yang diterima. Namun akan lebih 
baik apabila RSRW dapat tetap mempertahankan tarif 
dengan meningkatkan mutu pelayanan. Dalam Kartajaya 
dan Darwin (2010), pada level mengandalkan rational 
intelligent yaitu produk bagus, harga terjangkau, konsumen 
sangat mudah berpindah. Tapi, kini dan dimasa datang, 
pemasaran secara holistik lebih baik karena dapat diterima 
dalam benak, hati dan jiwa konsumen. 

Demikian juga dalam teori marketing 3.0, di mana 
Kotler, et al (2010) menyatakan bahwa perusahaan harus 
mampu membuat suatu perbedaan atau keunikan yang 
tidak dimiliki perusahaan lain. Dalam hal ini, tarif baik di 
RSRW maupun RS competitor sama-sama terjangkau, 
sehingga RSRW harus memiliki sesuatu yang berbeda. 
Dengan tetap mempertahankan tarif, RSRW harus 
meningkatkan mutu baik dari segi produk, emosional 
maupun spiritual. Mutu produk dapat ditingkatkan dengan 
mengikutsertakan dokter gigi dalam pelatihan maupun 
seminar kedokteran gigi, sedangkan mutu emosional dan 
spiritual dapat ditingkatkan dengan menanamkan misi, visi 
dan values RS kepada SDM.

Hasil survei tentang ketersediaan jenis pelayanan 
poli gigi, bahwa jenis pelayanan poli gigi kurang lengkap 
sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Hasil diskusi FGD didapatkan bahwa kurangnya peralatan 
yang menunjang dan tidak adanya sharing honorarioum 
untuk dokter gigi dapat menjadi penyebab munculnya 
masalah ini. Sutrisno (2009) menyatakan bahwa kondisi 
lingkungan kerja dan kompensasi yang memadai 
merupakan faktor external yang memengaruhi motivasi 
kerja seseorang. 

Keseluruhan sarana dan prasarana kerja dapat 
memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan 
kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi 
yang paling ampuh untuk mendorong para karyawan 
bekerja dengan baik sehingga kedua hal tersebut harus 
dipenuhi supaya karyawan memiliki motivasi untuk 
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mengembangkan pekerjaan mereka. Dimulai dengan 
mempersiapkan dana untuk melengkapi peralatan 
penunjang diagnostik dan terapi serta perhitungan sharing 
honorarium bagi dokter gigi dalam tindakan medik dapat 
menjadi langkah awal untuk melengkapi ketersediaan jenis 
pelayanan di poli gigi RSRW.

Hasil penilaian pelanggan terhadap ruang tunggu 
masih di bawah RS competitor, dan fasilitas RS termasuk 
dalam kategori kurang baik. Dalam Supriyanto dan 
Ernawaty (2010), salah satu indikator mutu layanan 
adalah tangible yang terdiri dari tampilan fisik fasilitas, alat 
dan tenaga. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, 
RSRW harus mengusahakan kenyamanan ruang tunggu, 
melengkapi fasilitas berupa mesin debit dan kartu kredit 
serta pengadaan kantin untuk menunjang kenyamanan 
bagi pelanggan maupun pengunjung yang menggunakan 
pelayanan di RSRW. 

Pemenuhan Kebutuhan Heart Pelanggan

Dalam teori marketing 3.0, aspek heart adalah 
pemenuhan kebutuhan emotional intelligent pelanggan di 
mana misinya adalah merealisasikan keinginan pelanggan, 
sehingga yang termasuk di dalamnya yaitu pelayanan 
poli gigi di mana kemudahan menghubungi dokter gigi 
(responsibility) merupakan kelemahan RSRW. Menurut 
Lim dan Tang (2000), ada 3 dimensi mutu yang telah 
diindentifikasi paling penting, yaitu: assurance, empathy 
dan responsiveness. 

Dimensi mutu ini merupakan dasar penilaian yang 
paling penting, di mana kepuasan pasien terfokus pada 
bagaimana dimensi tersebut dilakukan oleh rumah sakit. 
Agar pelayanan poli gigi RSRW memiliki keunggulan 
bersaing dengan RS lain, maka responsibility juga harus 
ditingkatkan karena merupakan salah satu dimensi penting 
yang memuaskan pelanggan. Hasil FGD bahwa kurangnya 
motivasi menjadi penyebab kurangnya responsibility dan 
pengembangan inovasi baru, sehingga RSRW harus 
segera mengimplementasikan misi dan visi RS dalam 
values RS.

Pemenuhan Kebutuhan Spirit Pelanggan

Dalam teori marketing 3.0, aspek spirit adalah 
pemenuhan kebutuhan spiritual intelligent pelanggan 
di mana misinya adalah dengan kesungguhan hati 
melayani pelanggan. Pelayanan poli gigi practice 
compassion di mana dari segi inovasi, RSRW masih 
kurang dibandingkan dengan RS competitor. Seharusnya, 
dengan perkembangan teknologi dan produk baru, 
RSRW dapat menciptakan keunggulan sehingga dapat 
berdampak pada keberlanjutan (sustainability) pelayanan 
poli gigi. Kotler, et al (2010) menyarankan, supaya berhasil 
perusahaan perlu memahami konsumen dengan terus 
meningkatkan cocreation, communitization, dan karakter. 
Cocreation merupakan suatu istilah yang menggambarkan 
pendekatan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. 

Dengan misi. visi dan values yang dapat memenuhi 
kebutuhan spiritual intelligent pelanggan, tentunya 

secara otomatis akan mampu memenuhi kebutuhan 
rational maupun emotional intelligent pelanggan. Menurut 
Healthfield (2007), setiap anggota organisasi harus mampu 
mengungkapkan misi secara verbal, dan setiap karyawan 
harus menunjukkan pernyataan misi dalam tindakan. 
Menurut Aditya (2010), misi juga akan memberikan arah 
sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. 

Healthfield (2007) juga menyatakan bahwa visi juga 
harus beresonansi dengan semua anggota organisasi 
dan membantu anggota merasa bangga, bersemangat, 
termotivasi dan bagian dari sesuatu yang lebih besar 
dari diri sendiri. Dengan memahami misi dan visi, 
pelaksana poli gigi akan memiliki motivasi yang kuat 
untuk mengembangkan pelayanan menjadi lebih baik. 
Hasil diskusi FGD berupa pencantuman misi dan visi di 
leaflet dan pembuatan banner serta menjadikan misi dan 
visi sebagai persyaratan untuk mendapatkan kenaikan 
gaji berkala maupun pangkat merupakan usaha yang 
dapat dilakukan manajemen agar misi dan visi RS dapat 
dipahami oleh seluruh karyawan.

Hasil wawancara dengan direktur dan ketua 
pengurus yayasan menyatakan bahwa RSRW belum 
menetapkan nilai (values) yang dapat ditanamkan kepada 
seluruh karyawan RS, sehingga masalahnya adalah belum 
adanya values yang ditetapkan RS. Menurut Kartajaya 
(2010), karyawan adalah konsumen yang paling intim bagi 
sebuah perusahaan. Perusahaan harus berkomunikasi 
dengan karyawan dengan cara yang tepat agar mereka 
mengerti apa yang perusahaan inginkan sehingga nilai-
nilai dapat diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari di 
dalam perusahaan. Widyastuti (2009) juga menyatakan 
bahwa nilai organisasi berfungsi sebagai landasan untuk 
berperilaku dan menjadi tuntutan dari organisasi agar 
dilakukan oleh karyawan. 

Nilai tersebut tidak cukup hanya diketahui oleh 
karyawan, tetapi harus dihayati dan ada rasa ikut memiliki 
organisasi. Jika belum sepenuhnya dihayati oleh semua 
orang sebagai anggota organisasi, karyawan belum 
mempunyai rasa ikut memiliki terhadap organisasi 
mereka. Pernyataan ini juga didukung oleh Heathfield 
(2007) yang menyatakan bahwa organisasi yang efektif 
mengidentifikasi dan mengembangkan dengan jelas 
nilai-nilai organisasi sehingga semua orang mengerti dan 
dapat berkontribusi. 

Menurut Widiastuti, 2009, agar seluruh karyawan 
RSRW mempunyai rasa memiliki organisasi, maka 
manajemen harus segera menetapkan values, dan setelah 
ditetapkan, langkah yang dapat dilakukan manajemen 
adalah a) mensosialisasikan budaya organisasi yang ada 
secara optimal dan kontinue sehingga budaya organisasi 
menjadi miliki semua orang dalam perusahaan tanpa 
terkecuali. Langkah yang dapat dilakukan adalah, seleksi 
yang efektif terhadap calon karyawan, penempatan 
yang tepat, pemberian penghargaan berupa pengakuan 
kinerja, komitmen manajemen puncak di mana hendaknya 
manajemen puncak memiliki komitmen terhadap perkataan 
maupun perbuatan; b) memelihara budaya organisasi 
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dengan cara pemimpin harus senantiasa memberikan 
dorongan terhadap karyawan untuk mengimplementasikan 
budaya organisasi. 

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa misi dan 
visi RSRW belum diimplementasikan dalam values 
sebagai pegangan bagi budaya kerja karyawan. Kebijakan 
manajemen tentang tarif tetap dipertahankan dengan 
meningkatkan mutu produk. Sedangkan kebijakan 
manajemen yang perlu dibenahi adalah tentang jam 
buka praktek poli gigi dengan membuka praktek poli gigi 
sore untuk menjangkau pelanggan yang membutuhkan 
pelayanan sore di RSRW.

Selain itu juga perlu adanya penambahan jenis 
pelayanan poli gigi serta pembenahan untuk ruang tunggu 
poli gigi dan fasilitas RS untuk meningkatkan kenyamanan 
pelanggan. Responsibility dokter gigi harus ditingkatkan 
agar menjadi keunggulan poli gigi RSRW, demikian juga 
dengan peningkatan inovasi baru.

SARAN

Dari aspek mind, yaitu memperbaiki penilaian 
yang kurang menjadi lebih baik atau dalam istilah values 
based marketing adalah be better. Membuka poli gigi 
sore, mempertahankan tarif dengan meningkatkan 
mutu pelayanan. Tarif lama tetap dipertahankan, namun 
dengan produk atau hasil pengobatan yang lebih baik. 
Menambah jenis pelayanan poli gigi yaitu pelayanan yang 
menonjolkan segi estetik. Memperbaiki ruang tunggu dan 
melengkapi fasilitas RS.

Dari aspek heart, yaitu memperbaiki meningkatan 
penilaian yang kurang baik, agar RSRW memiliki 
keunggulan bersaing atau dalam istilah values based 
marketing adalah differentiate, antara lain kemudahan 
menghubungi dokter gigi (responsibility). Sikap peduli, 
tanggap dan inisiatif dari dokter gigi maupun perawat di 
poli gigi harus diperhatikan. Dengan mengimplementasikan 
misi dan visi RS ke dalam values, merupakan cara untuk 
memotivasi SDM untuk memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

Dari aspek spirit, yaitu nilai lebih yang harus 
ditonjolkan agar RSRW selalu berbeda dengan RS 
competitor, dalam values based marketing adalah make 
a difference, antara lain menetapkan values untuk dapat 
memotivasi SDM untuk selalu mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi 
(Iptekdokgi) untuk menunjang perawatan gigi yang lebih 
baik dan lebih memuaskan pelanggan. Menanamkan 

kejujuran dengan menjelaskan kepada pasien perihal 
tindakan yang akan dilakukan dan risiko tindakan serta 
perawatan lanjutan yang harus dilakukan oleh pasien. 
Dengan pengertian dari pasien, maka keberhasilan 
perawatan akan lebih baik.
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