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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pemasaran 

 Pemasaran memegang saham peranan penting dalam perusahaan karena 

bagian pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen serta lingkungan luar 

perusahaan lainnya. Pemasaran (marketing) berasal dari kata Market (pasar). 

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk 

melakukan tukar menukar barang. Berikut ini dikemukakan definisi tentang 

pemasaran menurut beberapa ahli 

 Menurut Philip Kotler (2010:1) pemasaran adalah proses sosial yang 

didalamnya individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan pihak lain 

 Menurut Warrwn J. Keegan (2010:2) pemasaran adalah  pemasaran adalah 

suatu proses yang berfokus pada sumber daya manusia dan bertujuan untuk 

memanfaatkan peluang-peluang pasar secara global 

 Menurut Fandy Tjiptono (2010:5) pemasaran merupakan fungsi yang 

memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan 

hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Pemasaran 

bertujuan untuk menarik pembeli dalam mengkomsumsi produk yang ditawarkan. 

Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan 

strategi. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses bisnis yang dinamis dan merupakan hasil interaksi dari berbagai kegiatan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.1.1 Pemasaran Jasa 

Fandy Tjiptono dalam bukunya pemasaran jasa (2010) menjelaskan Bisnis 

jasa sangat bervariasi, karena banyak hal yang dapat mempengaruhinya, antara 

lain kondisi internal organisasi, lingkungan fisik, kontak personal, dan komentar 

dari mulut ke mulut. 
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Menurut Payne (2010:42) pemasaran jasa adalah suatu proses 

mempersepsikan, memahami, menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar 

sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Menurut Fandy Tjiptono (2011:144)pemasaran jasa terdiri atas tiga aspek, 

yaitu : 

a. Pemasaran Eksternal 

Mengambarkan aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mempersiapkan jasa, menetapkan harga, melakukan distribusi, 

dan mempromosikan jasa yang bernilai superior kepada para 

pelanggan. 

b. Pemasaran Internal 

Menerapkan teori dan praktik pemasaran terhadap para karyawan. 

Manajer harus memperkerjakan orang yang melayani pelanggan dan 

mereka harus bekerja sebaik mungkin. Secara teknis pemasaran 

internal berarti mengaplikasikan setiap aspek pemasaran didalam 

perusahaan. 

c. Pemasaran interaktif 

Pemasaran interaktif ini terjadi dalam rangka hubungan antara 

karyawan dan pelanggan. 

 

Gambar 2.1 

Tiga jenis pemsaran dalam dunia jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono (2011:77) 

PEMEGANG SAHAM 
(PEMILIK) 

PELANGGAN KARYAWAN 
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2.1.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan bagian dari aktifitas pemasaran yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dibawah ini dikemukakan 

beberapa definisi bauran pemasaran menurut beberapa ahli : 

Menurut Alma (2011:205) dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

danPemasaran Jasa, menjelaskan bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

Kotler-Keller mendefinisikan bauran pemasaran dialihbahasakan oleh 

Molan (2011:23) sebagai berikut :“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran” 

Sedangkan menurut RambatdanHamdani (2010:70)dalam manajemen 

pemasaran jasa menyatakan bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

plementasi strategi pemarasan dab positioning yang ditetapkan dapat berjalan 

sukses”. 

 Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan dengan mencapur 

kegiatan-kegiatan pemasaran, agar dapat dicari kombinasi maksimal untuk 

mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran sehingga dapat mendatangkan hasil 

yang memuaskan. Elemen dari bauran pemasaran menurutKotlerdanAmstrong 

(2012:52)diklasifikasikan menjadi 4P yaitu (product, price, place, promotion). 

Adapun pengertian dari masing-masing bauran pemasaran adalah sebagai barikut : 

1. Produk (product) 

Penawaran yang berwujud dari perusahaan kepada pasar yang 

mencangkup keragaman produk, kualitas produk, design, ciri, warna 

merek, kemasan, ukuran, garansi dan imbalan. 
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2. Harga (price) 

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. 

Perusahaan menentukan harga seperti memberikan daftar harga, 

diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit. 

3. Tempat (place) 

Berbagai kegiatan yang mengakibatkan produk dapat diperoleh dan 

tersedia bagi pelanggan sasaran, yaitu dengan menyediakan saluran 

pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, 

tranportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran. Promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjual, public relation, pemasaran 

langsung yang merupakan unsur-unsur bauran pemasaran 

langsung.Sedangkan menurut Tjiptono (2012 :145) dalam perusahaan 

jasa, bauran pemasaran ditambah menjadi 7P, adapun 3P itu adalah : 

5. Orang (poeple) 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan 

melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih diandalkan dalam 

berhubungan dengan pelanggan dari pada karyawan pesaingnya. 

6. Bukti fisik (physical evidence) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan perusahaan 

berinteraksi dengan konsumennya dan setiap komponen tangible 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa. 

7. Proses (process) 

Merupakan sebuah prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas 

dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem pengujian atau 

operasi 
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2.2  Jasa  

2.2.1 Pengertian Jasa  

Kita mengetahui bahwa yang disalurkan oleh para produsen, bukan benda-

benda berwujud saja, tapi juga jasa-jasa. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang 

sama, yang mana keduanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan serta 

keinginan dari konsumen. Didalam kehidupan perekonomian, peranan dalam 

sektor jasa makin lama semakin luas, adanya kemajuan perekonomian global 

dewasa ini semakin mendorong pertumbuhan ekonomi disektor jasa. 

Definisi jasa menurut Kotler dan Keller (2013:42) adalah : 

“Setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak ke pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

sesuatu”.  

Sedangkan menurut ZeithalmdanBitner (2013 243) 

“Jasa adalah kegiatan ekonomi yang output-nya bukan produk dikosumsi secara 

bersamaan dengan waktu produksi atau memberikan nilai tambah (seperti 

kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud”. 

 Dari keduanya definisi diatas dapat disimpulkan jasa pada dasarnya 

merupakan suatu tindakan yang tidak berwujud, yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Dalam memproduksi suatu jasa dapat mengunakan 

bantuan suatu produk fisik tetapi bisa juga tidak. Disamping itu juga jasa tidak 

mengakibatkan peralihan hak suatu barang atau nyata, jadi jika seorang pemberi 

jasa memberikan jasanya kepada orang lain, maka tidak ada perpindahan hak 

milik secara fisik. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakan dari 

produk berupa barang dan berdampak pada strategi mengelola dan 

memasarkannya. Karakteristik menurut Tjiptono (2014:15-18) dalam bukunya 

Manajemen Jasayaitu : 
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a. Tidak berwujud (intangibility) 

Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, menciu, meraba, 

mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. 

Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari informasi 

tentang jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia san 

penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi yang digunakan serta 

harga jasa produk tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen yaitu 

sebagai berikut, pertama, meningkatkan visualisasi jasa yang tidak 

berwujud menjadi berwujud. Kedua, menekankan pada manfaat yang 

diperoleh. Ketiga, menciptakan suatu nama merek (brand name) bagi 

jasa dan yang keempat, memakai nama orang terkenal untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen. 

b. Tidak terpisahkan (inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Yaitu perusahaan jasa 

yang menghasilkanya. Jasa diproduksi dan dikosumsi pada saat 

bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia akan 

berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, 

sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan langsung 

dengan skala operasi terbatas. 

c. Bervariasi (variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized out-

put, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

d. Mudah Lenyap 

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah, sehingga tidak dapat 

dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini 

bukanlah suatu masalah jika permintaanya stabil, karena mudah untuk 

melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan 

berfluktuasi, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit 

dalam melakukan persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan 
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perencanaan produk, penetapan harga serta program promosi yang 

tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian antara penawaran dan 

permintaan jasa. 

 

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

 Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa, dimana masing-masing 

ahli menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut pandangnya 

masing-masing. Kalsifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kreteria, 

menurut lovelock 1987yang dikutif olrh fandy Tjiptono (2011:8)dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Jasa, yaitu : 

a. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

pelanggan akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa dan pendidikan) dan 

jasa kepada pelanggan organisasi (misalnya jasa akuntansi dan 

perpajakan, jasa konsultan manajemen, dan jasa konsultan hukum). 

b. Tingkat Keberwujudan (tangibility) 

Kreteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan pelanggan. Berdasarkan kreteria ini, jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : 

- Rented goods service 

Dalam jenis ini, pelanggan menyewa dan menggunakan 

produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka 

waktu tertentu pula, pelanggan hanya dapat menggunakan 

produk tersebut, karena kepemilikannya tetap berada pada 

pihak perusahaan yang menyewakannya. Contohnya 

penyewaan mobil, kaset video, laser disc, villa dan apartemen. 

- Owned goods service 

Pada goods service, produk-produk yang memiliki pelanggan 

direparasi, dikembangkan atautingkatkan untuk kerjanya, atau 

dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini juga 

mencangkup perubahan bentuk pada produk yang dimiliki 
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pelanggan. Contonya jasa reparasi (arloji, mobil, sepedah 

motor, komputer, dan lain-lain), pencucian mobil, perawatan 

rumput lapangan golf, dan lain-lain. 

- Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis jasa ini adalah jasa personal 

bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan 

kepada pelanggan. Contohnya supir, baby-sitter, dosen, tutor, 

pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain. 

c. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

profesional serice (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, 

konsultan pajak, konsultan sistem informasi, Kotler, perawat, dan 

arsitek) dan nonprofesional service (misalnya supir taksi dan penjaga 

malam). 

d. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadicommercial 

service atau profit service (misalnya penerbangan, baik, dan jasa 

parsel) dan nonprofit service (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, 

panti asuhan, panti wreda, perpustakaan, dan museum). 

e. Regulasi  

Dari aspek Regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya piala, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated 

service (seperti makelar, katering, dan pengecetan rumah). 

f. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat Intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), 

jasa dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu equipment-based 

service (seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak 

jauh, ATM, vending machine, dan binatu) dan poeple-based service 

(seperti pelatih sepakbola, satpam, jasa akuntansi, konsultasi 

manajemen, dan konsultasi hukum). 

g. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. 
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Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high contact service (seperti universitas, bank, dokter, dan pengadaian) 

dan low contact service (misalnya bioskop) 

 

2.3  Kualitas Jasa 

2.3.1 Pengertian Kualitas Jasa 

 Kualitas atau mutu suatu jasa adalah hal yang sangat dan wajib 

diperhatikan oleh para produsen. Kualitas yang rendah akan mendapatkan 

perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan. Tanpa adanya kualitas dari 

suatu produk atau jasa perusahaan lagi. 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Pengertian kualitas jasa menurut Wyckof dalam Lovelockyang dikutip 

Tjiptono (2012 :59)adalah : 

“tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keungulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan  pelanggan.” 

Sedangkan pengertian kualitas jasa menurut Lovelock-wright (2011)yaitu 

sebagai berikut :“kualitas jasa adalah evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan 

terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan”. 

 Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. 

 

2.3.2 Mengukur Kualitas Jasa  

Setiap konsumen selalu ingin menggunakan produk yang berkualitas, 

sama halnya dengan mengkosumsi jasa, konsumen ingin jasa yang dikosumsinya 

memiliki kualitas yang baik. Menurut kotler-keller (2011:24), mengatakan bahwa 

ada lima penentu mutu kualitas jasa, yaitu : 

1. Berwujud (tangible) 

Yaitu penampilan fisik, peralatan, petugas dan materi komunikasi. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 
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dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. 

2. Keandalan (reliability)  

Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan secara 

terpercaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketetapan waktu. Pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan dengan akurasi yang tertinggi. 

3. Daya Tangkap (responsiveness) 

Yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat. Hal ini meyangkut kesigapan dan kecepatan respon 

karyawan, kesediaan membantu dalam segala hal.  

4. Kepastian (asurance) 

Yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka 

untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

5. Empati (empathy) 

Yaitu ketersediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada 

pelanggan berupa kemudahan komunikasi dan pemahaman kebutuhan 

pelanggan. 

 

2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Jasa yang Buruk 

 Tjiptono (2011:85)mengungkapkan adanya berbagai macam faktor yang 

dapat menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk. Faktor-faktor tersebut 

meliputi : 

1. Produksi dan komunikasi yang terjadi secara silmutan 

Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability. 

Artinya jasa diproduksi dan komunikasi pada saat bersamaan. Dengan 

kata lain dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan pertisipasi 

pelanggan. Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan 

interaksi produsen dan konsumen jasa. Beberapa kekurangan yang 

mungkin ada pada karyawan pemberi jasa dan dapat berpengaruh 

terhadap persepsi pelanggan dapa kualitas jasa misalnya 
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- Tidak terampil dalam melayani pelanggan. 

- Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang insentif dalam penyampaian jasa dapat 

pula menimbulkan masalah pada kualitas, yaitu tingkat varibilitas yang 

tinggi. Hal-hal yang bisa mempengaruhinya adalah upah rendah. 

Pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai, tingkat 

turnover karyawan yang tinggi, dan lain-lain. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) 

kurang memadai. 

Karyawan frontline merupakan ujung tobak dari system pemberian 

jasa. Supaya mereka dapat memberikan jasa yang efektif, maka mereka 

perlu mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen 

(oprasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia), dukungan 

tersebut bisa berupa peralatan (perkakas, material, pemakaian 

seragam), pelatihan keterampilan, maupun informasi (misalnya 

prosedur, operasi). Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah unsur 

pembedayaan, baik terhadap karyawan frontline maupun para Manajer. 

4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor yang 

sangat esensial dalam kontrak dengan pelanggan. Bila terjadi Gap atau 

kesenjangan dalam komunikasi, maka akan timbul penilaian atau 

persepsi negative terhadap kualitas jasa. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. 

Pelanggan adalah manusia yang bersifat unik, karena mereka memiliki 

perasaan dan emosi. Dalam hal interaksi dengan pemberi jasa, tidak 

sama pelanggan bersedia menerima pelayanan atau jasa yang seragam 

(standardized service). Hal ini menimbulkan tangtangan bagi 

perusahaan agar dapat memahami kebutuhan-kebutuhan khusus 

pelanggan individual dan memahami perasaan pelanggan sehubungan 

dengan pelayanan perusahaan kepada mereka. 
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6. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

Di satu sisi, memperkenalkan jasa baru atau memperkarya jasa lama 

dapat meningkatkan peluang pemasaran dan menghindari terjadinya 

pelayanan yang buruk. 

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi jangka pendek  bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk 

untuk jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan suatu bank untuk 

menekan biaya dengan cara mengurangi jumlah kasir (teller) 

menyebabkan semakin panjangnya antrian di bank tersebut. 

 

2.4  Pengertian Solusi Pelayanan 

 Solusi pelayanan adalah berbagai keterbatasan yang ada pada masyarakat 

saat ini dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam mencari pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hambatan tersebut bisa saja dalam bentuk 

memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan atau proedur pelayanan. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntable adalah pelayanan yang 

memberikan solusi atau jalan keluar bagi masyarakat apabila masyarakat tersebut 

mengalami kesulitan dalam memahami aturan-aturan atau prodsedur pelayanan 

yang diterapkan. Solusi atau jalan keluar yang diberikan adalah solusi yang 

terbaik bagi masyarakat pengguna jasa yang dilakukan secara tulus (tanpa syarat) 

dan bukan sebaliknya bersarat sehingga pelayanan menjadi sangat kompleks dan 

ruwet. Birokrasi pada dasarnya adalah pelayanan masyarakat, sehingga sudah 

menjadi kewajiban bagi seorang pelayanan untuk melayani dan membantu 

tuannya dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi tuannya. 

 

2.4.1 Solusi pelayanan kesehatan masyarakat. 

 Program jamkesmas merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan undang-

undang dasar 1945 pasal 28H dan Undang-Undang No 23 tentang kesehatan. 

Program jamkesmas yang merupakan lanjutan dari program-program yang sudah 

dijalankan sebelumnya, terahir melalui program asuransi sosial yang dikenal 
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dengan program jaminan kesehatan sehingga tercapai drajat kesehatan yang 

optoimal secara efektif dan efesien bagi seluruh peserta jamkesmas 

 

2.4.2 Solusi pelayanan rumah sakit yang lebih baik  

Biaya pelayanan kesehatan saat ini mahal dan banyak perbedaan antara 

satu rumah dengan rumah sakit lainnya dengan kualitas dan jenis pelayanan yang 

sama. Lemahnya sistem pengelolaan keuangan khususnya Rumah Sakit 

pemerintah milik DepKes atau Pemda, sementara persaingan rumah sakit terus 

meningkat dari segi teknologi maupun sumber daya menimbulkan kecenderungan 

Rumah Sakit daya menimbulkan kecenderungan Rumah Sakit untuk membeli alat 

canggih untuk memudahkan diagnosis, hal ini akan menyababkan menigkatkan 

pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pasien dalam menerima pelayanan yang 

diberikan, karena pembiayaan alat tersebut akan di bebankan kepada pasien. 

Untuk menghindari kejadian ini sebaiknya perlu diterapkan sistem pembiayaan 

bagi masyarakat dengan program pengendalian biaya kesehatan. 

 

 


