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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Rumah Sakit Mulya Tangerang 

Rumah Sakit Mulya adalah rumah sakit umum swasta yang telah berdiri dari tahun 

1997 dalam bentuk Klinik Mulya 24 Jam dan berkembang menjadi Rumah 

Bersalin Mulya. Mulya terus berkembang dalam memberikan pelayanan 

kesehatan hingga akhirnya pada 30 Mei 2005, Walikota Tangerang menerapkan 

bahwa Rumah Bersalin Mulya menjadi Rumah Sakit Umum Mulya. RS Mulya 

memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun non 

kesehatan yang baik dan berkualitas. RS Mulya ingin mengutamakan pelayanan 

CARE kepada calon pasien. CARE adalah kependekan dari cepat, andal, ramah, 

dan empati, arti lain dari CARE pada bahasa inggris adalah peduli. RS Mulya ingin 

peduli kepada calon konsumen, stakeholder, dan peduli kepada lingkungan. 

 Rumah Sakit Mulya yang terletak di daerah Pinang, Cipondoh, Kota 

Tangerang memiliki visi dan misi untuk mengutamakan pelayanan konsumen. 

Visi Rumah Sakit Mulya adalah menjadi rumah sakit pilihan keluarga dengan 

pelayanan CARE (Cepat, Andal, Ramah, Empati) khususnya pada pelayanan 

kebidanan atau kandungan. CARE merupakan yang mengkombinasikan 

pelayanan, keterampilan, dan kemajuan teknologi. Kepedulian keluarga besar 

Rumah Sakit mulya diharapkan dapat memberikan kepedulian yang tinggi kepada 

kepuasan konsumen dengan tolak ukur Cepat, Andal (Capable dibidangnya atau 

sesuai dengan SOP), Ramah, dan Empati. 
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Misi dari RS Mulya adalah memberikan pelayanan kesehatan dengan 

mengutamakan prinsip dasar CARE untuk mencapai kepuasan pasien dan 

keluarganya. Selain itu, membangun hubungan jangka panjang yang baik dan 

saling menguntungkan dengan semua stakeholder yang meliputi seluruh pasien, 

tenaga medis, karyawan, masyarakat sekitar, badan-badan pemerintah, organisasi 

atau unit kesehatan terkait, maupun pihak ketiga lainnya serta lingkungan. 

Dengan memiliki visi dan misi yang didasari oleh CARE untuk 

memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya, maka Rumah Sakit Mulya 

juga memiliki lima pokok prinsip penting dalam bekerja: 

1. CARE 

CARE (peduli) yang merupakan kependekan dari Cepat - Andal - 

Ramah - Empati. Semua anggota keluarga besar RS Mulya harus 

bekerja cepat andal, mahir, tidak membuat kesalahan, ramah, dan 

empati yang akhirnya akan menghasilkan tingkat kepedulian yang 

tinggi pada pasien dan keluarganya. 

2. Kompetensi 

Semua karyawan RS Mulya harus memiliki kompetensi yang sesuai 

bidangnya, memiliki kemauan, dan keinginan yg kuat untuk selalu 

mempertahankan dan meningkatkan ketrampilan. Selain itu, senantiasa 

belajar, berbagi ilmu, mengadopsi inovasi baru untuk kepuasan 

konsumen RS Mulya. 
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3. Komitmen 

Semua keluarga besar RS Mulya memilki komitmen visi, misi, yang 

sama yaitu memberikan yang terbaik bagi konsumen RS Mulya serta 

masyarakat sekitar, mitra usaha, pemerintah, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya. 

4. Komunikasi 

Komunikasi yang baik (verbal maupun bahasa tubuh) akan 

menimbulkan pengertian dan menanamkan kesan empati. Oleh karena 

itu, semua keluarga besar RS Mulya harus selalu memperbaiki dan 

melakukan komunikasi yang baik baik terhadap pasien (konsumen 

eksternal) maupun kepada konsumen internal (sesama tim kerja, 

atasan, dan bawahan). 

5. Kolaborasi 

Untuk mencapai kepentingan bersama dalam wadah RS Mulya 

diperlukan kerjasama dari semua elemen RS Mulya. Oleh karena itu, 

seluruh elemen di RS Mulya menjunjung tinggi semangat kebersamaan 

dan kerjasama berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghargai 

untuk mencapai tujuan bersama yaitu kepuasaan konsumen dan 

keluarganya. 
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Rumah Sakit Mulya Tangerang memiliki beberapa fasilitas dan pelayanan 

kesehatan sebagai berikut: 

1. Fasilitas rawat jalan 

• IGD dan Poli Umum 

Rumah Sakit Mulya memiliki sembilan dokter umum yang 

ditempatkan di ruangan IGD dan poli umum. Dokter umum selalu 

praktek  senin hingga minggu dengan jam yang sudah ditentukan.  

• Poli Anak (Pelayanan Kesehatan Anak) 

Rumah Sakit Mulya memiliki empat dokter spesialis anak. Dokter 

anak praktek pada hari senin hingga sabtu. Jika memang ingin hari 

minggu dapat membuat janji sebelumnya. 

• Pelayanan Kebidanan dan Kandungan  

Rumah Sakit Mulya memiliki tiga dokter spesialis obygin. Dokter 

kandungan selalu praktek disetiap harinya dengan jam yang sudah 

ditentukan. 

• Pelayanan Bedah 

Rumah Sakit Mulya memiliki satu dokter spesialis bedah. Dokter 

bedah hanya praktek dari hari senin hingga jumat dengan jam yang 

sudah ditentukan.  
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• Pelayanan Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Mulya memiliki dua dokter spesialis penyakit dalam. 

Dokter penyakit dalam hanya praktek dari hari senin hingga jumat 

dengan jam yang sudah ditentukan.  

• Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

Rumah Sakit Mulya memiliki lima dokter gigi dan mulut. Dokter gigi 

dan mulut praktek dari hari senin hingga minggu dengan jam yang 

sudah ditentukan.  

• Pelayanan Kesehatan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT). 

Rumah Sakit Mulya memiliki dua dokter spesialis THT. Dokter THT 

penyakit dalam hanya praktek dari hari senin hingga jumat dengan 

jam yang sudah ditentukan.  

• Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin serta kecantikan. 

Rumah Sakit Mulya memiliki dua dokter spesialis kulit dan kelamin. 

Dokter kulit dan kelamin dalam hanya praktek dari hari senin hingga 

kamis dengan jam yang sudah ditentukan.  
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• Pelayanan Bedah Tulang (Orthopedi). 

Rumah Sakit Mulya memiliki tiga dokter spesialis orthopedi. Dokter 

orthopedi hanya praktek dari hari senin hingga jumat dengan jam yang 

sudah ditentukan.  

• Pelayanan Kesehatan Paru 

Rumah Sakit Mulya memilki satu dokter spesialis paru. Dokter paru 

hanya praktek dari hari senin hingga jumat dengan jam yang sudah 

ditentukan.  

• Pelayanan Kesehatan Mata 

Rumah Sakit Mulya memiliki dua dokter spesialis mata. Dokter 

penyakit dalam hanya praktek dari hari senin hingga jumat dengan 

jam yang sudah ditentukan.  

• Pelayanan Saraf 

Rumah Sakit Mulya memiliki satu dokter spesialis saraf. 

2. Fasilitas Penunjang 

• Laboratorium (24 Jam) 

• Radiologi (24 Jam) 

• USG 

• Farmasi (24 Jam) 
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• Fisioterapi 

• Kamar Operasi 24 Jam 

• IPAL 

3. Fasilitas Perawatan 

• Kelas 3  

• Kelas 2 

• Kelas 1 

• VIP 

• Super VIP 

4. Ruang Perawatan Khusus 

• Ruang Isolasi 

• Ruang Bayi Sehat 

• Ruang Bayi Sakit 

• ICU/ HCU 

5. SDM Rumah Sakit Mulya Tangerang 

RS Mulya didukung oleh tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, analis, 

dan karyawan yang berpengalaman dibidangnya, ramah, dan selalu 

mengutamakan kepentingan pasien. Secara keseluruhan RS Mulya memiliki 

karyawan sejumlah 170 orang (di luar tenaga dokter). Jumlah SDM sebanyak 

170 terdiri dari 67 orang perawat dan bidan, 46 orang tenaga non keperawatan 
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seperti farmasi, radiologi pendaftaran medical record, dan 41 orang tenaga 

administrasi dan marketing dan back office lain. 

3.2 Rencana Kerja  Rumah Sakit Mulya 

Dalam waktu dekat, Rumah Sakit Mulya berencana untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang mengutamakan prinsip dasar kerja CARE dan ingin 

memperlihatkan salah satu keunggulan dari RS Mulya. Keunggulan RS Mulya 

adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan kebidanan di daerah wilayah 

Tangerang. Hal ini karena data kunjungan pasien 2012 dan 2013 adalah poli 

kandungan memiliki kunjungan pasien lebih tinggi dari pada poli-poli lainnya. 

Selain itu, Rumah Sakit Mulya Tangerang juga sudah dikenal dengan rumah 

bersalin sebelum menjadi rumah sakit. Pelayanan yang mengutamakan kepuasan 

pada pasien dan keluarganya merupakan prinsip kerja di Rumah Sakit Mulya 

Tangerang. Para suster akan menelepon dan menanyakan mengenai keluhan 

sebelum dan setelah konsultasi, serta mengingatkan jadwal kontrol para pasien. 

Hal ini dijadikan sebuah komunikasi baik antara pihak rumah sakit dan pasien 

agar terlihat peduli kepada pasien-pasien. 

3.3 Hirarki Rumah Sakit Umum Mulya Tangerang 

Berikut adalah susunan jabatan umum Rumah Sakit Umum Mulya Tangerang. 

Jabatan tertinggi dipimpin oleh direktur PT Rigita Medika Mulya, direktur RSU 

Mulya, lalu diikuti dengan divisi-divisi lainnya. 
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3.4 Kebutuhan Informasi Website Rumah Sakit Mulya 

3.4.1. Survei 

Penulis telah melakukan survei mengenai kesadaran masyarakat mengenai 

kebutuhan website rumah sakit sebagai pencarian informasi dan kebutuhan 

penting lainnya pada rumah sakit. Selain itu, keadaran masyarakat mengenai 

keberadaan keberadaan Rumah Sakit Mulya Tangerang. Berikut adalah hasil 

surveinya: 

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi RSU Mulya Tangerang 
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Dari data survei yang ada bahwa gender wanita (50%) dan pria (50%) sama-sama 

menggunakan internet.  

 

 

 

 

 

Dari data usia bahwa umur yang paling banyak menggunakan internet sebesar (41 

%) adalah umur 20-27 dan (39%) adalah 28 – 35 tahun. Peringkat paling akhir 

adalah umut 36 – 45 adalah (20%). 

 

 

Gender	  

Wanita	  

Pria	  

Usia	  

20-‐27	  

28-‐35	  

36-‐45	  

Diagram 3. 1 Hasil survei berdasarkan gender 

Diagram 3. 2 Hasil survei berdasarkan usia 
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Dari data survei bahwa responden dengan pendapatan yang beragam hasil 

presentase tidak jauh beda, semua responden menggunakan internet. Pendapatan 

kurang dari Rp 1.500.000,- adalah (16%), Rp 1.500.000,- hingga Rp 3.500.000,- 

adalah (22%), Rp 3.500.000,- hingga Rp 5.000.000,- adalah (19%), Rp 5.000.000 

– Rp 10.000.000,- adalah (20%), dan di atas Rp 10.000.000,- adalah (23%).  

 

 

 

 

 

 

Pendapatan	  

<1.500.000	  

1.500.000-‐3.500.000	  

3.500.000-‐5.000.000	  

5.000.000-‐10.000.000	  

>10.000.000	  

Penggunaan	  Internet	  Dalam	  Seminggu	  

Sangat	  Sering	  

Sering	  

Diagram 3. 3 Hasil survei berdasarkan pendapatan 

Diagram 3. 4 Hasil survei berdasarkan penggunaan internet 
dalam seminggu 
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Diketahui bahwa data para responden (70%) menggunakan internet sangat sering 

menggunakan internet dalam seminggu dan (30%) menggunakan internet sering 

dan hampir setiap hari menggunakan internet.  

 

 

 

 

Diketahui bahwa data para responden (25%) mengakses internet menggunakan 

internet dengan handphone, (25%) menggunakan tablet, (25%) menggunakan 

laptop, dan (25%) menggunakan komputer. 

 

 

 

 

Diketahui bahwa data para responden (100%) untuk mencari informasi yang 

akurat dan jelas yaitu dengan cara mencari di internet dan menemukan website 

resmi rumah sakit yang dicari. Responden juga diketahui bahwa mereka lebih 

Akses	  Internet	  

Handphone	  

Tablet	  

Laptop	  

Komputer	  

Pencarian	  Informasi	  yang	  Jelas	  dan	  
Akurat	  Mengenai	  Rumah	  Sakit	  

Website	  
Resmi	  Rumah	  

Diagram 3. 5 Hasil survei berdasarkan akses internet 

Diagram 3. 6 Hasil survei berdasarkan pencarian informasi yang jelas dan 
akurat mengenai rumah sakit 
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percaya dengan website resmi rumah sakit dibandingkan dengan blogspot tertentu 

yang berupa testimonial pasien tertentu.  

 

 

 

 

 

 

Diketahui bahwa data para responden (100%) untuk mencari informasi yang 

akurat dan jelas yaitu dengan cara mencari di internet dan menemukan website 

resmi rumah sakit yang dicari. Responden juga diketahui bahwa mereka lebih 

percaya dengan website resmi rumah sakit dibandingkan dengan blogspot tertentu 

yang berupa testimonial pasien tertentu.  

 

 

 

 

Pen?ngnya	  Rumah	  Sakit	  Memiliki	  
Website	  

Sangat	  PenKng	  

PenKng	  

Mengetahui	  Keberadaan	  RSU	  Mulya	  
Tangerang	  

Tahu	  

Tidak	  Tahu	  

Diagram 3. 7 Hasil survei berdasarkan pentingnya rumah 
sakit memiliki website 

Diagram 3. 8 Hasil survei berdasarkan responden mengetahui 
keberadaan RSU Mulya Tangerang 
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Diketahui bahwa data para responden (54%) mengetahui keberadaan RSU Mulya 

di Tangerang, namun (46%) mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

keberadaan RSU Mulya Tangerang. 

 

 

 

 

 

Responden (70%) tidak pernah menggunakan pelayanan jasa kesehatan RSU 

Mulya Tangerang dan (30%) mengatakan bahwa pernah menggunakan jasa RSU 

Mulya Tangerang. 

3.4.2. Wawancara 

Penulis telah melakukan wawancara terhadap sepuluh responden mengenai 

kebutuhan mereka mengenai pencarian informasi dan kebutuhan lainnya pada 

website rumah sakit. Berikut adalah hasil wawancara sebagai berikut: 

 

 

Menggunakan	  Jasa	  RSU	  Mulya	  
Tangerang	  

Pernah	  

Tidak	  Pernah	  

Diagram 3. 9 Hasil survei berdasarkan responden yang telah menggunakan jasa 
RSU Mulya Tangerang 
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Table 3.1 Kebutuhan Informasi Website 

 

Responden diketahui ingin mendapatkan penemuan informasi mengenai 

keseluruhan profil dokter berupa foto, jadwal dokter, keunggulan dokter, 

pengalaman dokter, dan asal pendidikan yang ditempuh oleh dokter tersebut. 

Selain itu, responden juga ingin bahwa website tersebut dapat di-update dengan 

informasi mengenai jadwal dokter saat dokter tidak dapat praktek. 

Responden juga ingin mendapatkan informasi berupa fasilitas dan 

pelayanan kesehatan yang dimiliki rumah sakit seperti kamar rawat inap, kamar 

bayi, ruangan melahirkan, dan lainnya dengan adanya foto dan didukung oleh data 

yang spesifik yaitu ukuran ruangan dan lainnya. Selain itu, Responden juga 

menginginkan adanya tempat untuk menyalurkan kritik dan saran bagi rumah 

sakit tersebut. Sehingga dapat menampilkan testimonial para pasien atas kepuasan 

yang diberikan dari rumah sakit tersebut. Hal ini juga dapat meyakinkan calon 

pasien untuk menggunakan pelayanan jasa kesehatan rumah sakit.  

No. Nama Umur Pekerjaan 

Kebutuhan 
Profil Dokter 

Lengkap 
(Foto, Alumni 
Universitas, 
Pengalaman 

Bekerja) 

Jadwal 
Dokter yang 

dapat terus  di 
Update 

Pelayanan 
Kesehatan 
dan Non 

Kesehatan 
 

Biaya 

1. Lia Amalia 25 Apoteker ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. Hayati 52 Analis ✓ ✓ ✓  
3. Eko Prasetia 32 Teknik Sipil ✓ ✓ ✓  

4. Tatu 
Alawiyah 37 Ibu Rumah 

Tangga ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Ajie Ramdan 30 Peneliti ✓ ✓ ✓  
6. Khairani F. 25 Copywriter ✓ ✓ ✓  
7. Tri C. Candra  28 Akuntan ✓ ✓ ✓ ✓ 
8. Sofa Marwa 26 Analis ✓ ✓ ✓  
9. Agus Haryadi 35 Wakil Direktur ✓ ✓ ✓  

10. Suhendi 35 Manajer ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Dari hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Mulya yaitu upaya untuk 

memperkenalkan Rumah Sakit Mulya kepada para calon konsumen, RS Mulya 

telah melakukan beberapa strategi promosi. Beberapa bentuk promosi yang 

pernah dilakukan oleh RS Mulya adalah sebagai berikut: 

- Brosur 

Brosur ini hanya menampilkan jadwal-jadwal prakter dokter di Rumah 

Sakit Mulya.  

- X-Banner 

X Banner ini hanya menampilkan foto perawat sedang berdiri, seolah-olah 

menyapa dan mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit Mulya 

Tangerang.  

- CSR (Corporate Social Responsibility) 

Kegiatan sosial RS Mulya yang melibatkan para anak yatim piatu disalah 

satu pesantren untuk saling berbagi. 

- Seminar Kesehatan 

Rumah Sakit Mulya mengundang para pengunjung RS Mulya untuk 

mengikuti seminar kesehatan secara gratis Acara seminar kesehatan 

membahas suatu topik yang dibawakan oleh dokter-dokter ahli spesialis 

dari RS Mulya. Pengunjung dan dokter dapat saling berinteraksi dengan 

adanya sesi tanya jawab dan konsultasi gratis. Selain itu, para pengunjung 

yang datang diberikan brosur dan flyer berupa promosi mengenai RS 

Mulya Tangerang.  
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- HUT Mulya (Mulya Bikes) 

Acara lomba sepeda ini mengundang masyarakat Tangerang untuk lomba 

sepeda sehat. Pemenang lomba sepeda mendapatkan hadiah menarik. 

Dalam acara ini, RS Mulya memberikan pelayanan konsultasi kesehatan 

dan cek darah dengan ketentuan yang ada secara gratis. Selain itu, RS 

Mulya memberikan T-Shirt, brosur, dan flyer.  

3.4.3. Observasi 

Hasil observasi yang penulis lakukan: 

- Pelayanan kesehatan yang ditawarkan Rumah Sakit Mulya Tangerang sudah 

cukup menjual, karena pelaku kebutuhan kesehatan semakin dibutuhkan. 

- Strategi promosi Rumah Sakit Mulya belum dikemas dengan baik. 

3.4.4. Analisa SWOT Rumah Sakit Mulya Tangerang 

• Strength (Kekuatan) 

- Rumah Sakit Mulya memiliki keunggulan terhadap pelayanan kebidanan 

khususnya pada rujukan. 

- Rumah Sakit Mulya Tangerang memiliki tenaga kerja medis yang telah 

berpengalaman dibidangnya masing-masing.  

- Rumah Sakit Mulya memberikan pelayanan utama mengenai kepuasan 

pasien dan keluarganya yang didasari dengan prinsip CARE. 

- Harga jasa kesehatan dapat bersaing namun tetap mementingkan terhadap 

kepuasan pasien dan keluarganya.  
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- Rumah Sakit Mulya terletak di lokasi strategis di jalan utama K. H. Ashari 

ke arah Tangerang.  

- Rumah Sakit Mulya Tangerang menjalin komunikasi baik kepada pasien 

dengan menghubungi pasien. Pasien diingatkan jadwal kontrol 

kesehatannya. Selain itu, jika ada pasien yang mendaftar ke dokter bagian 

tertentu, suster akan menghubungi dan menanyakan keluhan yang sedang 

dialami. Sehingga suster dan dokter memiliki gambaran apa yang akan 

dikerjakan selanjutnya.  

- Rumah Sakit Mulya bekerja sama dengan asuransi-asuransi tertentu yang 

memudahkan pasiennya saat berobat di RS Mulya.  

• Weakness (Kelemahan) 

- Masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan Rumah Sakit 

Mulya Tangerang. 

- Akses menuju RS Mulya Tangerang merupakan rawan banjir.  

• Oppurtunity (Peluang) 

- Pelayanan kesehatan selalu dibutuhkan oleh para masyarakat.  

• Threat (Ancaman) 

- Banyaknya kompetitor rumah sakit swasta di daerah Tangerang. 

- Pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap kesehatan.  

3.4.5. Analisa Marketing Mix 

Selain analisa di atas,  terdapat analisa bauran pemasaran Rumah Sakit Mulya 

Tangerang sebagai berikut: 
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a. Product 

Jenis produk yang ditawarkan adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit 

Mulya Tangerang meliputi: 

• IGD dan Poli Umum 

• Poli Spesialis 

• Poli Anak (Pelayanan Kesehatan Anak) 

• Pelayanan Kebidanan dan Kandungan  

• Pelayanan Bedah 

• Pelayanan Penyakit Dalam 

• Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 

• Pelayanan Kesehatan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT). 

• Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin serta kecantikan. 

• Pelayanan Bedah Tulang (Orthopedi). 

• Pelayanan Kesehatan Paru 

• Pelayanan Kesehatan Mata 

• Pelayanan Saraf 

b. Price 

Harga yang ditawarkan di Rumah Sakit Mulya Tangerang sangatlah bevariasi. 

Harga juga dapat bersaing namun tetap mementingkan tingkat kepuasan para 

pasien dan keluarganya.  

 

 

Perancangan Website ..., Indah Nurjanah, FSD UMN, 2014



	  
	  

75	  

c. Place 

Rumah Sakit Mulya berada di Jl. K. H. Khasyim Ashari, No. 18, Sudimara 

Pinang, Tangerang.  

d. People 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mulya Tangerang 

merupakan orang-orang yang ahli pada bidangnya masing-masing.  

e. Promotion  

Promosi yang pernah dilakukan oleh Rumah Sakit Mulya Tangerang adalah 

brosur dan x banner. Selain itu, RS Mulya juga melakukan kegiatan seminar-

seminar kesehatan dengan dokter-dokter ahli spesialis terentu.  

f. Physical Evidance 

Berikut adalah foto RS Mulya Tangerang dan perencanaan pembangunan 

gedung baru. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 2 Gedung Lama RSU Mulya Tangerang 
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g. Process 

Para calon konsumen yang ingin mengetahui Rumah Sakit Mulya Tangerang 

dapat menghubungi lewat telepon dan mengunjungi langsung ke Rumah Sakit 

Mulya Tangerang.   

3.4.6. Artefak Visual Rumah Sakit Umum Mulya Tangerang 

a. Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Perencanaan Gedung Baru RSU Mulya Tangerang 

Gambar 3. 4 Brosur RSU Mulya Tangerang 
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Berdasarkan data dari pihak RSU Mulya Tangerang, brosur tersebut 

merupakan salah satu media promosi yang diletakan di ruang tunggu 

pasien dan memudahkan para pasien dapat mengambilnya. Selain itu, 

brosur ini juga pernah dibagikan saat ada kegiatan seminar-seminar 

tertentu yang pernah dilakukan oleh RSU Mulya Tangerang. Isi brosur ini 

hanya menampilkan jadwal-jadwal praktek dokter dengan tampilan 

seadanya dan masih belum mencerminkan RSU Mulya Tangerang. 

Pewarnaan yang dipilih pada brosur adalah warna yang tidak cerah atau 

warna kusam. 

b. X Banner RSU Mulya Tangerang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 5 X Banner RSU Mulya Tangerang 
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Desain di atas merupakan gambar X Banner yang pernah digunakan RSU 

Mulya Tangerang sebagai salah satu media promosi. X Banner ini 

merupakan isi ucapan-ucapan selamat datang untuk dokter baru. Selain itu, 

X Banner ini menggunakan warna hijau dan oranye yang ingin 

menampilkan kesan natural dan cerah. Gambar ilustrasi lapisan kulit dan 

tulang juga sebagai pendukung X Banner ini untuk menyampaikan bahwa 

dokter yang baru bergabung adalah dokter THT dan dokter tulang.  

3.5 Mindmapping 

Sebelum melakukan perancangan desain website, penulis telah melakukan 

mindmapping mengenai website Rumah Sakit Mulya Tangerang, sebagai berikut: 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Gambar 3. 6 Mindmapping 
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3.6 Konsep Kreatif 

3.6.1. Strategi Komunikasi 

Dari data penelitian dan hasil mindmaping bahwa website merupakan media yang 

efektif untuk dijadikan media informasi dan media promosi Rumah Sakit Mulya 

Tangerang. Melalui analisa yang telah dilakukan, penulis memperoleh informasi 

seputar keunggulan dari Rumah Sakit Umum Mulya Tangerang yaitu pelayanan 

kesehatan pada kebidanannya untuk ibu hamil. 

Dari data kujungan pasien yang paling tinggi adalah poli kandungan atau 

kebidanan. Hal ini karena RSU Mulya menerima rujukan – rujukan dari kebidanan 

pihak luar, rumah sakit, klinik, atau lainnya yang belum memiliki banyak tempat 

kamar operasi. RS Umum Mulya Tangerang memiliki tiga dokter pria dan satu 

dokter wanita spesialis kandungan dan didukung oleh enam bidan. Selain itu, RSU 

Mulya juga memiliki tiga kamar operasi dengan harga yang berkualitas. Dokter 

kandungan yang selalu ada setiap harinya merupakan hal yang diunggulkan untuk 

para pasien agar dapat mudah melakukan kontrol. Selain itu, siap menerima para 

pasien yang ingin melahirkan dan dibantu oleh para bidan. RSU Mulya memiliki 

enam bidan yang akan mendampingi dokter kandungan untuk melayani para 

pasien.  

Rumah Sakit Umum Mulya juga memiliki prinsip kerja CARE yaitu 

kependekan dari cepat, aman, ramah, dan empati. Para perawat atau suster akan 

menghubungi pasien yang ingin berobat dan menanyakan keluhan sebelum dan 

sesudah berobat.  Selain itu, mereka juga dapat mengingatkan para pasien untuk 
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kontrol pada waktu yang tepat sehingga tidak telat. Setelah melalui beberapa 

pemikiran serta pengelompokan unggulan RSU Mulya, penulis mulai ke tahap 

pemilihan komunikasi. Konsep komunikasi yang penulis pilih adalah kenyamanan 

pelayanan kesehatan khususnya kebidanan di RSU Mulya Tangerang. Konsep ini 

dipilih berdasarkan adanya kesimpulan umum yang penulis tarik dari keunggulan 

RSU Mulya Tangerang. Dalam perancangan website Rumah Sakit Mulya 

Tangerang, penulis akan memposisikan RSU Mulya sebagai rumah sakit yang 

menawarkan kenyamanan dan kepuasan kepada calon pasien dan keluarganya 

khususnya pelayanan kebidanannya. Selain itu, dengan ada tagline yang dimiliki 

RSU Mulya adalah pilihan keluarga.  

Dengan mengacu pada penelitian yang penulis lakukan sebelumnya, pesan 

komunikasi tersebut akan disampaikan kepada calon pasien yang ingin berobat 

dan memiliki keterbukaan dengan internet dengan umur 25 - 35 tahun yang 

tinggal di Tangerang. Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan lokalitas dan 

target RSU Mulya adalah SES B, maka bahasa yang akan digunakan oleh penulis 

adalah bahasa Indonesia yang bersifat formal dan to the point.  

3.6.2. Strategi Desain 

3.6.2.1. Warna 

Sesuai dengan bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Mulya Tangerang yang 

ingin menampilkan kenyamanan rumah sakit tanpa membuat para pasien tidak 

tegang. Desain komunikasi yang penulis buat akan mengandung warna tenang, 

hangat, senang, alami, dan cerah yaitu oranye dan hijau. Selain itu, warna oranye 
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dan hijau juga menggambarkan logo RSU Mulya Tangerang yang berbentuk 

bunga, begitu juga dengan desain interior-interior RSU Mulya yang menggunakan 

warna oranye dan hijau. Pada perancangan pewarnaan website juga selalu 

konsisten pada setiap halaman. 

Penggunaan warna putih untuk latar belakang halaman website agar 

menunjukan, warna putih juga mengandung arti bersih yang memiliki arti sehat. 

Warna oranye digunakan sebagi warna yang menonjol untuk dapat membedakan 

hal penting pada suatu halaman website. Selain itu, warna oranye memiliki arti 

keceriaan yang menggambarkan pasien yang datang ke rumah sakit dapat sehat 

dan ceria lagi, serta dapat memberi kesan hangat dan tenang yang tidak membuat 

tegang oleh para pasien. Penggunaan warna hijau adalah untuk memberikan kesan 

natural atau melambangkan alam yang merujuk ke sebuah kehidupan yang sehat.  

3.6.2.2. Tipografi 

Tipografi yang akan digunakan dalam desain website Rumah Sakit Mulya 

Tangerang akan mengarah kepada tipografi yang memiliki karakter feminim dan 

tidak kaku. Jenis typeface yang dipilih memiliki kecendrungan kurus dan dinamis. 

Beberapa font yang penulis gunakan adalah sebagi berikut: 
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3.6.2.3. Ilustrasi 

Pada perancangan website Rumah Sakit Mulya Tangerang membutuhkan sebuah 

ilustrasi atau foto untuk pendukung dan menarik perhatian para penggunanya 

yang akan diletakan di-slider website tersebut. Salah satu foto yang akan 

ditampilkan pada website adalah foto mengenai keunggulan Rumah Sakit Mulya 

yaitu kebidanan ibu hamil. Ilustrasi dibawah ini adalah inspirasi tampilan dan 

kosep foto yang akan ditampilkan di-slider website. Ilustrasi ini menceritakan ibu 

hamil bersama keluarga atau pasien yang sedang kontrol atau cek kandungan 

dengan dokter.  

Gambar 3. 7 Font Gabriela 

Gambar 3. 8 Font Century Gothic 
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(Sumber : www.shutterstock.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.shutterstock.com) 

 

Gambar 3. 9 Ilustrasi Foto I 

Gambar 3. 10 Ilustrasi Foto II 
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Selain itu, akan menunjukan isi ruangan dalam Rumah Sakit Mulya salah satunya 

adalah ruangan tunggu poli. Hal ini untuk memberikan infromasi seperti apa 

bentuk interior Rumah Sakit Mulya Tangerang. Ditambah juga dengan 

menampilkan foto-foto dokter dari Rumah Sakit Mulya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.shutterstock.com) 

Gambar 3. 11 Interior RSU Mulya Tangerang 

Gambar 3. 12 Ilustrasi Foto Dokter 
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Dari inspirasi foto-foto di atas, penulis akhirnya mengambil foto dengan 

konsep yang sama. Pengambilan foto ini langsung diambil di Rumah Sakit Mulya 

Tangerang.  

 

 

 

 

 

 Foto ini diambil dengan konsep kenyamanan pelayanan kesehatan 

khususnya kebidanan di Rumah Sakit Mulya yang berkaitan dengan ibu hamil. 

Rumah Sakit Mulya juga memiliki tagline “Pilihan Keluarga” yang dapat 

berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi pasien dan keluarga pasien. Oleh 

karena itu, pengambilan foto ini terdapat ibu hamil yang sedang kontrol kesehatan 

kandungannya kepada dokter dan didampingi oleh suaminya di ruangan dokter. 

Selain itu, ekpresi wajah ibu hamil dan suaminya yang tersenyum kepada 

dokter ingin memperlihatkan bahwa mereka merasa puas dengan kenyamanan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan pihak RSU Mulya. Adanya 

wajah pasien yang saling bertatapan kepada dokter ingin melihatkan bahwa 

adanya interaksi satu sama lain. Penggunaan warna merah pada baju ibu hamil 

untuk menonjolkan kandungannya dan merah juga menggambarkan keberanian 

Gambar 3. 13 Foto Kandungan I 
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sang ibu hamil yang mengandung anaknya selama sembilan bulan hingga proses 

kelahiran.  Foto ini juga dapat memperlihatkan kondisi kenyamanan ruangan 

dokter kandungan yang ada di RSU Mulya.   

 

 

 

 

 

 

Konsep yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 

kenyamanan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan di Rumah Sakit Mulya 

yang berkaitan dengan ibu hamil. Foto kandungan kedua ini ingin 

memperlihatkan ibu hamil yang berinteraksi langsung dengan dokternya yaitu  

sedang kontrol kesehatan kandungan yaitu USG. Ibu hamil yang ekspresinya 

tersenyum dengan menatap dokter ingin memperlihatkan bahwa adanya interkasi 

langsung serta puas dan nyaman dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

dokter serta pihak RSU Mulya. Selain itu, pada foto ini juga dapat memperlihatkan 

salah satu alat USG yang terdapat di RSU Mulya Tangerang.  

 

 

Gambar 3. 14 Foto Kandungan II 
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Foto ini diambil dengan konsep keramahan dan kenyamanan pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh dokter-dokter yang terdapat di RSU Mulya 

Tangerang. Dokter-dokter di atas adalah gabungan dokter umum dan dokter 

spesialis yang ingin memperlihatkan bahwa dokter itu menyenangkan dan tidak 

menyeramkan. Oleh karena itu, dokter-dokter berekspresi dengan raut wajah 

senyum bahagia. Hal ini dapat menggambarkan bahwa senyuman para dokter-

dokter adalah kebahagian para pasien-pasien.   

 

 

 

 

Foto ini diambil dengan konsep pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tim 

medis dan non medis yang mengutamakan prinsip dasar kerja CARE di RSU 

Mulya Tangerang. Para pegawai RSU Mulya ditampilkan dengan ekspresi raut 

wajah tersenyum dan tangan kanan yang diletakkan dibagian dada kiri agar 

Gambar 3. 15 Foto Dokter 

Gambar 3. 16 Foto Pegawai RS Mulya Tangerang 
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terlihat ramah dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung RSU Mulya. 

Selain itu, hal ini dapat menggambarkan bahwa para pegawai RS Mulya dapat 

menjunjung tinggi kebersamaan dan kerjasama berdasarkan saling percaya dan 

saling menghargai satu sama lain. Semua itu dilakukan karena adanya tujuan 

bersama yaitu kepuasan pasien serta keluarganya. 

 

 

 

 

 

Foto ini diambil dengan konsep pelayanan yang diberikan kepada calon 

pasien RSU Mulya Tangerang dengan menghubungi pasien. Hal ini ingin 

memperlihatkan bahwa komunikasi yang dijalin kepada pasien tidak hanya saat 

bertemu secara langsung namun komunikasi dapat disaat menghubungi pasien 

melalui telepon. Semua ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dan mencapai 

tingkat kepuasan kepada pasien dan pihak RSU Mulya Tangerang. 

 

 

 

Gambar 3. 17 Foto Admissions RSU Mulya Tangerang 
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3.6.2.4. Contoh Referensi 

Penulis juga mencari inspirasi mengenai web rumah sakit yang dapat 

mempresentasikan konsep visual tersebut. Berikut ini adalah referensi website 

rumah sakit tertentu: 

 

 

 

	  

	  

 

(Sumber : http://gleneagleskl.com.my) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

       (Sumber : http://www.crh.org) 

 

Gambar 3. 18 Website Inspirasi I 

Gambar 3. 19Website Inspirasi II 
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3.6.2.5. Website Arsitektur 

Sebelum melakukan perancangan desain website, penulis telah melakukan website 

arsitektur untuk memenuhi kebutuhan susunan informasi untuk website Rumah 

Sakit Mulya Tangerang, sebagai berikut: 

	  

	  

 

Gambar 3. 20 Website Arsitektur 
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