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ABSTRACT

Antenatal Care Visit in RSD dr. Soebandi Jember tended to decline since the period of 2005-2009 with an 
average of 5,48%/year. As recommendation for Antenatal Care clinic, RSD. dr. Soebandi Jember research for 
customers Perspective Brand Equity. Method: to analyze Brand Equity, researcher using marketing research design 
with descriptive diagnostic method. Result: Brand Awareness score is quite weak. Brand Positioning score is 
good. Perceived Quality score is  good. Brand Loyalty score is quite weak. We conclude that Brand Equity is good. 
The reasons to vote Ante Natal Care was close to home is 49%, 13.1% at an affordable price. Family habit is 10.3%, 
completes equipment is 6.3%. Based on SWOT analyze position of Ante Natal Care clinic RSD dr. Soebandi Jember is 
in the strength-opprtunity. Conclusion: The low community respondent’s brand equity of ANC and the high outpatient 
respondent’s brand equity of ANC are not the primary reasons for patient in making repeat-purchases. ANC’s brand 
equity influences its brand-management approach for improving inpatient-services utilization implemented is creative 
branding with an inside-out approach supported by backing of the ANC management.
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PENDAHULUAN

Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan 
bersalin adalah masalah besar di negara berkembang 
seperti di Indonesia. Sebesar 25–50% kematian wanita usia 
subur berkaitan dengan kehamilan. Untuk menurunkan 
angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), 
WHO bekerja sama dengan lembaga kesehatan dunia 
yaitu UNFPA, UNICEF, WORD BANK, meluncurkan strategi 
Making Pregnancy Saver (MPS) dan menempatkan Safe 
Mother Hood (SMH) sebagai prioritas utama.

Masalah angka kematian ibu adalah masalah yang 
kompleks, meliputi hal yang bersifat non teknis. Hal ini 
memengaruhi kebijakan yang diambil dalam pelayanan 
kesehatan ibu dan anak. Salah satu contoh adalah, status 
wanita dan pendidikan, walaupun masalah ini sudah 
berusaha diperbaiki sejak awal, namun mengharapkan 
perubahan secara drastis sangat tidak realistis. Program 
penurunan AKI memerlukan intervensi yang mempunyai 
dampak nyata dalam waktu relatif pendek. Salah satu 
program tersebut adalah Safe Mother Hood yang 
programnya meliputi Keluarga Berencana, Pelayanan 
Ante Natal Care (ANC), persalinan yang aman, Pelayanan 
Obstetri Esensial Dasar dan penanganan abortus yang 
aman.

Untuk menurunkan AKI, pelayanan yang pertama 
yang harus dilakukan adalah Ante Natal Care, diawali 
dengan mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, 
bila terjadi komplikasi harus dapat dideteksi secara dini. 
Untuk persalinan yang normal harus ditolong dengan 
Asuhan Persalinan Normal (APN), dan kehamilan dan 

persalinan yang tidak normal ditangani secara adekuat di 
Pelayanan Obstetri Esensial Dasar (PONED) atau Rumah 
Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif 
(PONEK) dan untuk mengurangi risiko karena jarak 
persalinan yang terlalu dekat, jumlah anak yang terlalu 
banyak, penanganan abortus yang tidak aman, yang 
nantinya bila tidak ditangani dengan adekuat merupakan 
salah satu faktor penyebab AKI dicegah dengan Program 
Keluarga Berencana.

Program pemerintah, Milleneum Development Goals 
(MDGs), tujuan salah satunya adalah menurunkan AKI. 
Target penurunan AKI tahun 2007 sebesar 228/100.000 
kelahiran hidup, sedangkan target penurunan AKI tahun 
2010 sebesar 118/100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 
2015 penurunan AKI menjadi 102/100.000 angka kelahiran 
hidup. Upaya penurunan AKI dimulai promoti, preventif, 
curative, rehabilitatif, dilakukan kerja sama yang baik 
antar lintas program dan tidak kalah pentingnya institusi 
pelayanan kesehatan sektor swasta atau pemerintah 
dimulai dari, bidan praktik swasta, dokter, polindes, 
posyandu, rumah bersalin, Puskesmas, Puskesmas 
PONED, Rumah Sakit, Rumah Sakit PONEK harus secara 
optimal melaksanakan Program Safe Mother Hood dengan 
meningkatkan mutu pelayanannya.

RSD dr. Soebandi Jember adalah rumah sakit tipe B 
pendidikan, rumah sakit PONEK dan rumah sakit Badan 
Layanan Umum (BLU) bertahap. Dengan status tersebut 
tentunya harus melakukan pelayanan prima dari semua 
bidang. Semua unit harus berusaha untuk meningkatkan 
kunjungan sehingga akan meningkatkan pendapatan 
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dari RSD dr. Soebandi Jember. Kunjungan Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember Tahun 2005–2009 cenderung 
menurun dengan rerata penurunan 5,48% per tahun. Maka 
masalah dalam penelitian ini adalah penurunan kunjungan 
Ante Natal Care di Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember. 
Tujuan penelitian ini adalah menyusun rekomendasi 
upaya meningkatkan kunjungan Antenatal Care dengan 
mengembangkan brand equity berdasarkan perspektif 
masyarakat di Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan riset 
pemasaran dengan metode discriptive diagnostic, dengan 
tujuan mempelajari informasi masyarakat tentang brand 
equity dari perspektif masyarakat terhadap Poli Hamil RSD 
dr. Soebandi Jember (Maholtra, 2004 dalam Supriyanto, 
2009). 

Penelitian dilakukan di Jember di wilayah sekitar 
RSD dr. Soebandi Jember dengan radius 2 km dari 
Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember, selama 1 bulan 
mulai 1–31 Oktober 2010. Data primer berasal dari 
kuesioner yang dibagikan kepada responden ibu berupa 
pengembangan Brand Equity dari perspektif masyarakat, 
meliputi Brand Awareness, Brand Identity or Association, 
Brand Positioning, Perceived Quality, Brand Loyalty (Kotller 
dalam Supriyanto, 2009).  Data sekunder dikumpulkan 
dari rekapitulasi laporan bulanan Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember dan literatur yang berkaitan dengan 
penelitian ini.

Populasi penelitian adalah seluruh ibu post partum 
yang bertempat tinggal di wilayah radius 2 km dari Poli 
Hamil RSD dr. Soebandi Jember. Teknik pengambilan 
sample menggunakan Multi Stage Sampling dengan tujuan 
mendapat sample yang representstif sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan (Maholtra dalam Supriyanto, 2009). 
Kriteria responden adalah ibu post partum dengan batasan 
umur bayi maksimal 6 bulan dengan pertimbangan untuk 
mencukupi jumlah sampel yang standar. Sedangkan jarak 
2 Km di area sekitar Poli Hamil RSD dr. Soebandi dengan 
pertimbangan untuk mendapatkan jumlah sampel yang 
representatif dan pertimbangan lain bahwa jarak tersebut 
adalah radius efektif yang dapat ditempuh bagi ibu hamil 
normal memeriksakan kehamilannya (ANC). Sedangkan 
jarak > 2 Km dari Poli Hamil RSD dr. Soebandi, untuk ibu 
hamil dengan komplikasi yang merupakan rujukan dari 
bidan, dokter, puskesmas, atau rumah sakit lain. Jumlah 
responden yang didapat adalah 126 orang sesuai dengan 
perhitungan sampling yang dipakai.

Untuk menganalisis variabel Brand Equity digunakan 
analisis distribusi frekuensi dan metode skoring untuk 
mengetahui Brand Equity Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember. Hasil dari analisis tersebut dibahas dengan analisis 
SWOT, dan hasilnya akan menjadi bahan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak manajemen 
rumah sakit, Untuk menyusun rekomendasi peningkatan 
kunjungan Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Brand Awarenes

Brand Awareness adalah kemampuan pelanggan 
mengidentifikasi sebuah pelayanan kesehatan, dalam hal 
ini adalah Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember. Brand 
Awareness terdiri dari Brand Knowing, Brand Recall, Top 
of Mind, dan Recognize (Aaker dalam Kertajaya, 2009). 
Hasil dari analisis Brand Awareness menunjukkan bahwa 
Brand Awareness Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan 
disebabkan karena sebagian besar dari responden belum 
tahu dan sulit menunjukkan arah lokasi Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember (Brand Knowing dan Brand Recall-nya 
rendah, yaitu 81,7% responden tidak tahu keberadaan Poli 
Hamil RSD dr. Soebandi Jember dan 84,9% responden 
sulit menunjukkan lokasi Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember. 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan Brand Awareness 
pelanggan terhadap Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember, 
ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan, misalnya 
memasang nama poli hamil yang diletakan di tempat 
yang mudah dibaca oleh pelanggan. Kemudian dibuat 
promosi atau leaflet tentang Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember yang jelas dan singkat supaya pelanggan mudah 
mengingat. Hal ini bertujuan untuk sebelum menggunakan 
suatu tempat pelayanan diawali dengan mengenal lebih 
dulu di mana lokasi tempat pelayanan.

Brand Association

Brand Association atau Brand Identity adalah 
kemampuan pelanggan menghubungkan fungsi atau 
manfaat merek yang terkait dengan pikiran, perasaan dan 
citra. Juga berarti, sebagai segala sesuatu yang terhubung 
dengan memori pelanggan terhadap merek (Kartajaya, 
2010). Tempat pelayanan ANC pilihan responden yang 
terbesar adalah Bidan Praktek Swasta dengan nilai 
61,90%, dengan Brand Association yang pertama karena 
dekat dengan rumah (38,9%). Alasan kedua karena 
mutunya bagus (29,4%), yang ketiga tarifnya murah 
(15,1%), keempat kebiasaan keluarga (10,3%), dan yang 
terakhir sarana lengkap ada ruang bersalin (63%).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 
Brand Association yang paling melekat pada pikiran 
responden adalah karena Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember berada di daerah yang dekat dengan rumah 
responden, yaitu 38,9%. Disusul alasan berikutnya adalah 
karena Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember mutunya 
bagus (29,4%), tarifnya murah (15,1%), kebiasaan 
keluarga yang biasanya di poli tersebut jika melakukan 
ANC (10,3%), dan sarana lengkap dan terdapat tempat 
persalinannya (6,3%).

Untuk meningkatkan Brand Association masyarakat 
sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
kunjungan Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember, tentunya 
hal yang positif dari Bidan Praktek Swasta perlu ditiru. 
Masalah jarak tentunya tidak menjadi masalah karena 
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rumah responden berjarak maksimal 2 Km dari RSD 
dr. Soebandi Jember, sehingga masih bisa dijangkau 
dengan mudah. Hal yang perlu ditingkatkan adalah mutu 
pelayanan dan evaluasi tentang tarif.

Brand Positioning

Menurut Kartajaya (2010), untuk membangun 
Brand Positioning yang solid, ada beberapa hal yang 
dikenal dengan istilah 4 C diamond. 4 C tersebut 
adalah (1) Customer, yang dimaksud adalah brand 
yang diposisikan positif sehingga pelanggan punya 
alasan untuk membeli, dan produknya dianggap value 
aset. (2) Company, suatu Brand Positioning harus 
mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif 
yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan posisi perusahaan, 
positioning yang dikembangkan harus mencerminkan 
keunggulan kompetitif dari perusahaan, semakin jelas 
keunggulan kompetitif semakin baik posisi penawaran 
di hati pelanggan. (3) Competitor, positioning harus 
mempunyai keunikan sehingga tidak mudah ditiru oleh 
pesaing, yaitu dengan cara membuat perbedaan dengan 
pesaing. (4) Change, positioning harus berkesinambungan 
dan selalu relevan dengan perubahan dalam lingkungan 
bisnis. Positioning harus dipertahankan, ada beberapa 
cara membangun positioning yang solid, perusahaan 
harus membuat promosi media komunikasi yang adekuat 
kepada masyarakat.

Dari hasil analisis Brand Positioning, Poli Hamil RSD 
dr. Soebandi Jember adalah merupakan tempat ANC yang 
lebih baik dari tempat ANC lain yakni sebesar 63,5%. Nilai 
yang diperoleh dari perhitungan termasuk dalam kategori 
baik. Artinya Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember memiliki 
Brand Positioning dipikiran masyarakat bahwa lebih baik 
pelayanan ANC-nya dibandingkan dengan tempat ANC 
lain. 

Dengan Brand Possitioning yang sudah cukup 
tinggi di pikiran masyarakat tentunya merupakan langkah 
yang baik untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien 
ANC. Langkah yang harus dilakukan adalah selalu 
meningkatkan mutu pelayanan dan sekaligus promosi 
tentang Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember.

Perceived Quality

Menurut Aaker dalam Kartajaya, (2010) Perceived 
Quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas 
atau keunggulan suatu produk atau jasa sehubungan 
dengan tujuan yang diinginkan dibandingkan dengan 
alternatif lain. Perceived quality, terkait juga dengan harga 
dan kenyamanan dan juga dikaitkan dengan reputasi 
dan brand tertentu (Brand Positioning). Jika persepsi 
pelanggan terhadap kualitas keseluruhan jelek, loyalitas 
terhadap produk cenderung tidak tercapai, walaupun 
usaha menciptakan loyalitas sudah maksimal.

Hasil analisis terhadap Perceived Quality di Poli 
Hamil dr. Soebandi Jember adalah termasuk dalam 
kategori baik. Komponen yang masih kurang baik di Poli 

Hamil dr. Soebandi Jember adalah tentang jam buka. 
Jam buka di sini cenderung selalu terlambat 15- 30 menit. 
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan 
datangnya petugas poli, sehingga jam buka pun akhirnya 
terlambat. 

Selain jam buka, hal yang perlu di evaluasi kembali 
adalah tentang respons time atau waktu tunggu pasien 
dalam menunggu pelayanan. Waktu tunggu yang biasanya 
terjadi adalah pasien menungggu 5-10 menit hingga 
pasien mendapatkan pelayanan. Sebenarnya waktu 
tersebut sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal 
untuk waktu tunggu poliklinik, yaitu kurang dari 15 menit. 
Akan tetapi akan lebih baik jika pelayanan di Poli Hamil 
dr. Soebandi Jember diberikan secara bermutu dan cepat 
sehingga memberikan nilai tambah dalam persaingan 
dengan tempat ANC yang lain. 

Brand Loyalty

Brand loyalty dapat juga diartikan sebuah ukuran 
ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek (Kartajaya, 
2010). Brand loyalty adalah konsistensi yang menjadi 
preferensi pelanggan terhadap pembelian suatu merek 
yang sama pada produk yang sama (Aaker dalam 
Supriyanto (2009), Heding (2008), Rangkuti (2008), 
Durianto (2004), Dewi (2009).

Dari hasil analisis Brand Loyalty di Poli Hamil dr. 
Soebandi Jember menunjukkan bahwa responden yang 
melakukan ANC di poli tersebut memiliki Brand loyalty 
yang kurang. Artinya tingkat loyalitas responden sudah 
berada di tingkat satisfied (habitual buyer) karena pembeli 
merasa puas dengan pelayanan yang diperoleh atau 
minimal tidak mengalami kekecewaan (Supriyanto, 2009). 
Hal ini disebabkan oleh pelanggan masih cukup sering 
melakukan pindah tempat ANC 2-3 kali walaupun juga 
cukup banyak pelanggan yang memanfaatkan poli hamil 
ini sebagai tempat ANC yang sama, tidak berpindah-
pindah, dan sering penggunaannya 4-10 kali. Selain itu 
pelanggan juga merekomendasikan poli hamil ini kepada 
orang lain sebagai tempat ANC.

Hal yang perlu dilakukan lagi adalah dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pelanggan, 
utamanya pelanggan lama yang sudah pernah memperoleh 
pelayanan, akan semakin loyal terhadap poli ini. Dengan 
begitu, pelanggan yang sudah lama akan selalu setia 
dan sering dalam memanfaatkan layanan di Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember ini. Pelanggan yang loyal akan 
juga memberikan rekomendasikan kepada orang lain 
sehingga akan lebih banyak menarik pelanggan untuk 
berkunjung.

Brand Equity

Dalam ilmu pemasaran, ada tiga teori yang dipakai 
dalam Brand Equity; Brand Equity yang dikaitkan dengan 
nilai uang (financial value), Brand Equity yang dikaitkan 
dengan merk (brand ekstention), dan Brand Equity yang 
diukur dari perspektif pelanggan atau masyarakat. Teori 
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yang dipakai dalam penelitan ini adalah Brand Equity yang 
diukur dari perspektif pelanggan. 

Brand Equity yang diukur dari perspektif masyarakat 
atau pelanggan lebih banyak berhubungan dengan 
masalah psikologis dan perilaku konsumen. Dengan 
melihat perilaku pengambilan keputusan pembelian atau 
pemakaian produk, bagian pemasaran dapat menentukan 
seberapa jauh persepsi Brand Equity yang dimiliki oleh 
pelanggan terhadap suatu merk. Analisis yang digunakan 
adalah loyalitas merek, dominasi merek, dan kesan merek 
sebagai komponen dari Brand Equity (Rangkuti, 2008).

Dari analisis tenatang Brand Equity di Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember diperoleh bahwa Brand Equity 
Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember adalah tergolong 
dalam kategori baik. Sedangkan Brand Awareness masih 
tergolong dalam kurang baik. Sehingga perlu dilakukan 
upaya promosi yang gencar tentang keberadaan dan 
fasilitas layanan yang diberikan oleh Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember. Selain itu peningkatan kualitas layanan 
juga harus selalu ditingkatkan untuk lebih bersaing dengan 
layanan ANC di tempat lain. 

Analisis SWOT

Untuk lebih mengoptimalkan dalam memberikan 
rekomendasi berdasarkan hasil analisis penelitian, 
bersama pihak manajemen, hasil penelitian, dianalisis 
dengan SWOT. Beberapa perwakilan pelaksana pelayanan 
Perinatal Risiko tinggi (Poli Hamil termasuk sub unit 
Peristi) dan wakil dari pihak manajemen berkumpul 
untuk membahas hasil analisis penelitian dengan metode 
Analisis SWOT, pesertanya meliputi: 1) Kepala Instalasi 
Peristi RSD dr. Soebandi Jember, 2) Kepala Instalasi 
Keperawatan Peristi RSD dr. Soebandi Jember, 3) Kepala 
Bidang Keperawatan RSD dr. Soebandi Jember, 4) Kepala 
Ruang Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember, 5) Bidan 
pelaksana Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember.

Tahap pertama adalah hasil analisis penelitian 
dikelompokkan menjadi dua faktor, faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Strength dan 
Weakness. Strength dari RSD dr. Soebandi Jember adalah: 
1) sarana Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember lengkap, 
2) Sumber Daya Manusia Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember kompeten, 3) Image masyarakat tentang Poli 
Hamil RSD dr. Soebandi Jember lebih baik dari tempat 
ANC yang lain. Sedangkan Weakness adalah.Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember kurang promosi kepada 
masyarakat dan jam buka terlambat 15–30 menit.

Faktor eksternal RSD dr. Soebandi meliputi 
Opportunity dan Threats. Opportunity adalah 1) Pasar 
ibu hamil di radius 0 – 2 km RSD dr Soebandi Jember 
tinggi, 2) Ibu hamil risiko tinggi di daerah Jember tinggi, 
3) Sebagian besar masyarakat tidak tahu Poli Hamil RSD 
dr. Soebandi Jember. Threats adalah pesaing Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember yaitu RS Swasta, Puskesmas, 
Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan jam buka Poli Hamil 
RS Swasta lebih fleksibel.

Tahap kedua adalah menentukan bobot dari faktor 
internal dulu dimulai dari bobot Strength kemudian 
Weakness, setelah itu menentukan bobot dari faktor 
eksternal dimulai dari bobot Opportunity kemudian Threats. 
Tahap ke tiga menentukan Internal Faktor Analisis Strategi 
Matrix, Adapun distribusi Internal Faktor Analisis Strategi 
Matrix menghasilkan Strength Posture pada posisi 1,82. 

Tahap ke empat adalah menentukan Eksternal Faktor 
Analisis Strategi Matrix dari Poli Hamil RSD dr Soebandi 
Jember. Adapun distribsi tentang Eksternal Faktor Analisis 
Strategi Matrix dari Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
menghasilkan Competitive Posture 0,14. Tahap terakhir 
adalah membuat Matrix SWOT sebagai berikut.

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa 
hasil dari analisis SWOT kondisi Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember ada di kwadran Strength-Opportunity 

Gambar 1. Matrix SWOT
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Strategi dalam mengatasi masalah di kwadran Strength 
– Opportunity adalah menggunakan kekuatan internal 
untuk memanfaatkan peluang eksternal.

Adapun dari Strategi Strength – Opportunity adalah 
sebagai berikut: Dengan adanya peluang pasar ibu hamil 
di radius 0–2 km RSD dr. Soebandi Jember tinggi, untuk 
menarik pasar ibu hamil ke Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember, diadakan promosi tentang sarana dan produk 
pelayanan yang ada di poli hamil RSD dr. Soebandi 
Jember. Dengan ada peluang bahwa Ibu hamil risiko tinggi 
di daerah Jember tinggi stretegi yang digunakan: bekerja 
sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk 
meningkatkan jejaring sistem rujukan ibu hamil risiko 
tinggi dengan tujuan menjaring ibu hamil risiko tinggi 
untuk memanfaatkan Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
sebagai poli rujukan. Dengan adanya peluang sebagian 
besar masyarakat tidak tahu Poli Hamil RSD dr. Soebandi 
Jember Meningkatkan promosi tentang keberadaan dan 
produk pelayanan Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
melalui brosur, papan reklame, membuat promosi di 
majalah atau koran, membuat acara promosi lewat radio, 
mengadakan acara promosi di luar rumah sakit yang 
melibatkan masyarakat. Setelah masyarakat tahu tentang 
Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember diharapkan mau 
menggunakan sebagai tempat ANC.

Rekomendasi Peningkatan Kunjungan Ante Natal 
Care

Untuk menangkap peluang banyak ibu hamil tidak 
tahu Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember, dengan cara 
memasang papan nama Poli Hamil didepan tempat 
pemeriksaan Ante Natal Care yang besar dan mudah 
dibaca, dan dari loket menuju poli 

Hamil diberi petunjuk arah ke Poli Hamil. Dengan 
tujuan supaya masyarakat dengan mudah mengetahui 
keberadaan Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember dan 
dapat menunjukkan kepada teman, keluarga, masyarakat 
bahwa di RSD dr. Soebandi ada Poli Hamil, dan apabila 
ada masyarakat memerlukan pelayanan ANC dapat 
dengan mudah tahu keberadaan Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember.

Strategi yang lain dalam mengatasi banyaknya 
pesaing adalah meningkatkan mutu pelayanan dengan 
mengadakan pelatihan pada petugas poli hamil, baik 
berupa kompetensi pelayanan ANC dan tentang pelayanan 
prima, dan dalam menghadapi pesaing yang berat dan 
banyak, meliputi rumah sakit lain baik milik pemerintah 
maupun milik swasta, Posyandu, Puskesmas, Bidan 
Praktek Swasta, Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
harus membuat differential yaitu membuka produk 
pelayanan yang baru yang tidak dipunyai oleh pesaing 
meliputi: Kelas Antenatal Care, Unit Monitoring Janin untuk 
meraih pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan 
yang lama.

Upaya memanfaatkan kekuatan sebagai poli hamil 
rujukan dan rumah sakit PONEK dilakukan dengan 
cara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai 

pengambil kebijakan, membuat keputusan bahwa semua 
pasien rujukan ibu hamil risiko tinggi, muaranya adalah 
di rumah sakit PONEK, karena sarana dan prasarananya 
lengkap sehingga dapat mengatasi masalah kehamilan 
risiko tinggi. Satu-satunya rumah sakit PONEK di daerah 
Jember adalah RSD dr. Soebandi Jember.

SIMPULAN

Untuk meraih peluang bahwa pasar ibu hamil, 
baik yang risiko rendah maupun risiko tinggi dan image 
masyarakat terhadap Poli Hamil RSD dr. Soebandi Jember 
menganggap lebih baik dari pelayanan ANC yang lain, 
dengan cara meningkatkan promosi tentang Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember dan produk pelayanan kepada 
masyarakat dijelaskan juga bahwa Poli Hamil RSD dr. 
Soebandi Jember, bukan hanya melayani ibu hamil risiko 
tinggi tetapi juga melayani ibu hamil risiko rendah.

Dengan mengadakan acara yang melibatkan 
masyarakat dan RSD dr. Soebandi Jember yang di 
dalamnya di selingi dengan promosi tentang Poli Hamil 
RSD dr. Soebandi Jember. Promosi lewat leaflet, brosur, 
lewat media cetak dan lewat acara radio. Dengan 
diadakan promosi yang gencar masyarakat akan semakin 
mengenal dan memanfaatkan pelayanan Poli Hamil RSD 
dr. Soebandi Jember.

SARAN

RSD dr. Soebandi Jember perlu mempertimbangkan 
untuk membuat unit pemasaran yang adekuat, untuk 
menghadapi semakin keras dan ketatnya persaingan 
dalam bisnis pelayanan kesehatan, selalu meningkatkan 
kualitas dan kuantitas produk, selalu berorientasi kepada 
kepentingan masyarakat, dengan demikian ekuitas merk 
akan tetap terjaga dan dapat mendapatkan loyalitas dari 
pelanggan.

Masalah di Kabupaten Jember yang masih menjadi 
kendala yaitu tingginya AKI dan AKB, yang posisinya 
berada di peringkat lima besar di Jawa Timur, Pihak RSD 
dr. Soebandi Jember secara pro aktif membantu akselerasi 
penurunan AKI dan AKB dengan meningkatkan mutu 
pelayanan ANC dan penanganan kehamilan risiko tinggi. 
Bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program 
untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk 
peneliti lain, mengadakan penelitian tentang Brand Equity 
berdasarkan Financial Vallue dan Brand Extention untuk 
lebih mengembangkan pemasaran RSD dr. Soebandi 
Jember dan dapat menjaring pelanggan sebanyak 
banyaknya.
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