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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kesehatan pada dasarnya tidak dimiliki oleh setiap orang, namun demikian 

masih banyak yang tidak peduli akan pentingnya kesehatan dan itu merupakan 

salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu 

kita tidak boleh meremehkan kesehatan tubuh. Banyak orang memiliki berbagai 

keluhan akibat tidak memperdulikan kesehatan tubuhnya baik itu keluhan yang 

ringan hingga keluhan yang berat seperti: kegemukan, diabetes, penyakit jantung, 

masalah pencernaan, dan sebagainya. Sehingga munculah pelayanan kesehatan 

yang dimana merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat. Melalui pelayanan ini bermaksud agar 

tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien dan 

tepat sasaran. Untuk itu saat ini berdiri pelayanan kesehatan masyarakat salah 

satunya adalah Telkomedika, yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang 

bekerja sama denganYakes Telkom, beberapa pelayananannya diantaranya : E-

lab, klinik, optic, dan medical check-up. Karena bermunculan perusahaan-

perusahaan yang sejenis, sehingga akhirnya menimbulkan persaingan antara 

perusahaan diantaranya: Pramita, Bio Fit, Klinik Medika Antapani dan masih 

banyak lagi. Perusahaan yang bergerak dibidang yang sama, harus benar-benar 

mampu bersaing untuk tetap mempertahankan perusahaan dan harus mempunyai 
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strategi yang kuat untuk meningkatkan prestasi/perusahaan dan menghindari 

kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang efektif,  salah satu upaya yang 

dapat digunakan untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan adalah dengan 

menggunakan strategi promosi. Promosi merupakan salah satu upaya keberhasilan 

dalam menjelaskan dan mengenalkan produk atau jasa kepada para calon 

pelanggan. Salah satu konsep 4p, yaitu factor promosi memiliki pengaruh yang 

cukup besar dalam mempengaruhi konsumen seperti yang diungkapkan Deliyanti 

(2010:178) bahwa aktivita s promosi merupakan seni untuk merayu pelanggan 

dan calon konsumen untuk membeli lebih banyak produk perusahaan. Pendapat 

lain dikemukakan Buchari Alma (2012:179) promosi itu adalah sejenis 

komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa. Banyak perusahaan yang mengesampingkan pentingnya 

promosi, mereka berpikir bahwa tanpa promosi atau hanya dengan promosi 

seadanya suatu perusahaan mampu bersaing dan bertahan di zaman yang sudah 

berkembang ini. Fungsi utama suatu promosi dalam perusahaan adalah untuk 

meyakinkan calon pelanggan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan memiliki 

keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan pesaing. Strategi promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan juga harus tepat agar visi, misi dan tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai. Strategi promosi ini disebut Bauran Promosi 

(Promotional Mix), yang meliputi periklanan (advertising), hubungan masyarakat 

(publicity), penjualan pribadi (personal selling), pemasaran langsung (Direct 

marketing), Promosipenjualan ( sales promotion). Setelah melihat bauran promosi 

yang sudah disebutkan, diharapkan perusahaan dapat mengetahui kemauan 
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konsumen yang dilihat dari perilaku para konsumen dalam memilih produk atau 

jasa yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya promosi yang dilakukan 

Telkomedika masih belum efektif, terbukti dengan konsumen yang masihdibawah 

target sementara perusahaan ini terbilang masih baru dan berdiri tahun 2008, 

sebelumnya perusahaan ini bernama PT. Raspala yang berganti menjadi 

Telkomedika. Berikut ini saya tampilkan data peserta 3 tahun terakhir : 

Tabel 1.1 Jumlah Peserta 2012-2015 

No 
TELKOM 

GROUP 

JUMLAH PESERTA 
TAMB

AHAN 

GROWTH 

2012 2013 2014 
2012-

2013 

2013-

2014 

1 GSD PUSAT 1,651 1,704 1,973 269 3,21% 15,79% 

2 INFOMEDIA 20,118 22,106 22,529 423 9,88% 1,91% 

3 T-AKSES 1,631 1,633 1,633 0 0,12% 0,00% 

4 FINNET 440 450 453 3 2,27% 0,67% 

5 PNS 421 421 424 3 0% 0,71% 

6 TELKOMCEL 96 96 96 0 0% 0% 

7 DAPENTEL 93 93 93 0 0% 0% 

8 GSD JAWA 15,036 - - - 0 0 

9 T-VISION 345 345 353 8 0% 2,32% 

10 TELEVISI-MC 163 163 163 0 0% 0% 

11 SIGMA - 2,565 2,565 0 0% 0% 

13 IMT 4,631 5,970 5,970 0 28,91% 0% 

 TOTAL 44,625 35,546 36,252 706 -20,35% 1,99% 
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Dalam tahap berkembang promosi sangat diperlukan, karena pada saat ini 

masih banyak peserta dan masyarakat belum banyak TelkoMedika hal ini 

berdampak pada target perusahaan belum tercapai pesertanya. Namun pada saat 

ini TelkoMedika bekerjasama dengan BPJS, Biofit dan PT.Pos. Hal ini 

merupakan hal utama untuk mendapatkan peserta lebih banyak yang merupakan 

tujuan utama TelkoMedika untuk meningkatkan profit. Untuk itu, dibutuhkan 

adanya komunikasi antara perusahaan dan konsumennya. Komunikasi yang baik 

tentunya tercipta oleh bagaimana perusahaan biasa menyampaikan produk atau 

jasanya kepada konsumen. Seiring dengan tingginya populasi yang ada maka akan 

semakin tinggi pula permasalahan kesehatan yang akan ditimbulkan. persaingan 

perusahaan di bagian layanan kesehatan semakin pesat sehingga perusahaan harus 

selalu membuat terobosan barudan Ide-ide baru agar kelangsungan perusahaan 

dapat terjamin serta perusahaan mampu bersaing.Dengan demikian suatu 

perusahaan akan dapat mengetahui tolak ukur atau parameter keberhasilan 

promosi dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak dapat mengikuti 

perkembangan saat ini,terutama tidak bisa mengikuti kemauan konsumen maka 

perusahaan yang bersangkutan tidak dapat bertahan dalam pasar. Semakin 

ketatnya persaingan mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam merancang 

strategi promosi. Begitu juga dengan Telkomedika yang merupakan perusahaan 

yang bekerja di bidang jasa pelayanan kesehatan. Maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS BAURAN PROMOSI YANG DILAKUKAN TELKOMEDIKA 

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KOTA BANDUNG” 
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1.2 IdentifikasiMasalah 

Selain untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan 

banyak perusahaan yang ingin meningkatkan keuntungan,Tetapi disamping 

meningkatkan keuntungan,perusahaan juga menginginkan kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan dapat ditingkatkan atau setidaknya dapat terjaga. Tetapi 

banyak perusahaan yang belum mengertibahkan belum tahu akan pentingnya 

strategi promosi. Berdasarkan uraian tersebut, permasalah yang dapat diambil 

adalah: 

1. Bagaimana Strategi bauran promosi yang digunakan oleh Telkomedika 

Bandung?  

2. Hambatan apa yang ada pada pelaksanaan bauran promosi yang dilakukan 

Telkomedika Bandung ? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan Telkomedika Bandung dalam mengatasi 

hambatan pada pelaksanaan Bauran Promosi? 

 

1.3 Maksud Dan TujuanPenelitian 

Sesuai masalah yang tertera di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini 

adalah mengumpulkan data, mengolah, serta menganalisis strategi promosi di 

TelkoMedika. Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi bauran promosi yang digunakan 

oleh Telkomedika Bandung. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ada pada pelaksanaan bauran 

promosi yang dilakukan Telkomedika Bandung. 
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3. Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan Telkomedika Bandung 

dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Bauran Promosi. 

1.4. Kegunaan Hasil Observasi 

a. Akademik 

 Menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pemasaran pada 

aspek program strategi promosi. Melalui pelaksanaan program strategi promosi 

perusahaan ini diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja bagi 

para pegawai dengan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

b. Praktis 

 Dengan adanya observasi ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh 

dapat memberikan manfaat antara lain: 

 Bagi Instansi 

a. Meningkatkan cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ilmu 

pengetahuan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi promosi agar 

perusahaan dapat mengetahui kebutuhan konsumen. 

 Bagi Penulis 

a. Menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dengan kondisi yang 

sebenarnya dalam dunia kerja. 

b. Dapat mengetahui secara langsung kegiatan perusahaan, dan juga sebagai 

pengalaman serta bekal dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
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1.5 Metodologi Observasi 

1.5.1 Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam melakukan penilitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan 

mengintrepretasikan dimana data yang diperoleh selama penilitian akan diolah, 

lalu diproses lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dipelajari. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti agar mendapat 

pengetahuan teoritis sebagai dasar menganalisis dan membandingkan hasil 

yang diperoleh dari praktek di lapangan. 

2. PenelitianLapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan erat hubungannya 

dengan masalah yang dibahas: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi dengan mengadakan tanya jawab atau interview dengan 

pimpinan atau pegawai yang berkepentingan pada perusahaan 

tersebut. 
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b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana pengamatan 

dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang 

diselidiki yang dilakukan berdasarkan situasi yang sebenarnya. 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dariobjek yang diteliti, 

yaitu dengan cara observasi ke lapangan. 

b. Data sekunder adalah data penunjang, yaitu dengan melakukan 

penelitian kepustakaan melalui penghimpunan berbagai teori yang 

relevan dan sebagai pendukung dalam masalah yang ingin penulis 

bahas dalam penelitian. 

 

1.6 Lokasi Dan WaktuPenelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini saat peneliti melakukan 

penelitian yang bertempat di Perusahaan Telkomedika di Jalan Cisanggarung No. 

2  Kota Bandung. 

 

 

 

 

 


