
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2016, Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi telah mendapatkan 

penghargaan yaitu brand top referral atau rumah sakit rujukan pertama dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, yang menyatakan bahwa Rumah 

Sakit Islam Assyifa menjadi pilihan terpercaya dari peserta BPJS (lampiran 1).  

Opini positif mengenai rumah sakit juga didapatkan dari pendapat 

masyarakat Sukabumi yang memberikan penilaian baik terhadap penanganan, 

pelayanan, dan fasilitas yang ada di rumah sakit ini. Seperti halnya yang pernah 

dialami oleh pasien rawat inap, bahwa pelayanan yang dia dapatkan selama 

menjalani masa perawatan sangatlah baik, para dokter dan para medis yang ahli di 

bidangnya, serta fasilitas yang memadai, sehingga pasien tersebut merasa nyaman 

dalam masa perawatan untuk proses penyembuhannya di rumah sakit ini1. 

Rumah Sakit Islam Assyifa juga dikenal dengan para perawatnya yang 

ramah serta proses administrasi yang mudah, hal inilah yang membuat pasien 

maupun keluarga pasien merasa sangat nyaman dengan pelayanan di Rumah Sakit 

ini. Sama halnya dengan Rumah Sakit lain, Rumah Sakit Islam Assyifa juga 

menerima baik itu pasien umum maupun pasien pengguna jaminan kesehatan serta 

asuransi perusahaan2. 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan pasien rawat inap di RSI Assyifa Sukabumi 
2 Hasil wawancara dengan keluarga pasien 
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Pasien rawat jalan pun mengutarakan bahwa saat ini Rumah Sakit Islam 

Assyifa Sukabumi telah menerapkan sistem pendaftaran online, hal ini 

memudahkan pasien yang akan berobat, terutama pasien dengan jarak rumah yang 

jauh. Selain meudahkan bagi pasien, hal ini juga memberikan keuntungan bagi 

pihak rumah sakit, karena dengan menerapkan sistem pendaftaran online tidak 

terjadi antrian panjang yang menyebabkan keramaian/penumpukan pasien rawat 

jalan di Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit Islam Asyyifa menjadi satu-satunya 

Rumah Sakit yang menerapkan sistem pendaftaran online di Sukabumi dan ini 

merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh Rumah sakit Islam Asyyifa3. 

Masyarakat di sekitar rumah sakitpun mengatakan bahwa, Rumah Sakit 

Islam Assyifa menjadi satu-satunya Rumah Sakit yang aktif dalam kegiatan sosial, 

seperti kegiatan sunatan masal, operasi bibir sumbing, operasi katarak, dan hernia 

secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga pihak 

manajemen rutin melaksanakan kegiatan internal, sebagaimana jadwal yang sudah 

ada, mereka selalu mengadakan kegiatan jalan santai atau senam di setiap hari 

jum’at pagi4. 

Beberapa opini positif tersebut dapat membantu meningkatkan citra dari 

RSI Assyifa Sukabumi. Namun hal ini tidak membuat humas rumah sakit merasa 

berpuas diri terhadap apa yang sudah dicapai. Tugas pejabat humas dalam 

menciptakan hubungan yang baik dengan komunitas ini tentu saja dilakukan 

dengan konsep komunikasi yang berbeda, yaitu dengan melakukan kegiatan yang 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan pasiet rawat jalan di RSI Assyifa Sukabumi 
4 Hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar Rsi Assyifa Sukabumi 
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dilaksanakan oleh lembaga, dalam hal ini tentu praktisi humas, sebagai 

pelaksananya yang bersifat partisipatif. Dengan partisipasi itu, maka keuntungan 

bukan hanya pada organisasi/lembaga saja tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi mempunyai beberapa cara agar 

image Rumah Sakit di mata khalayak baik dan bagus, yaitu dengan memberikan 

pelayanan 24 jam setiap hari non stop untuk semua pelayan darurat dan non darurat, 

dan instalasi rawat jalan memberikan pelayanan spesialistik, yang diperuntukkan 

bagi pasien baru maupun pasien lama, baik umum, peserta askes, maupun pasien 

jaminan perusahaan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan beberapa 

komunitas serta memberikan pelayanan operasi secara gratis. Hingga saat ini 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi didukung oleh lebih dari 50 tenaga dokter 

dari berbagai spesialis dan sub spesialis, untuk itu pihak Rumah Sakit terus menerus 

mengembangkan diri untuk tetap menjadi rumah sakit pilihan masyarakat5. 

Kualitas pelayanan kesehatan yang dinilai baik oleh masyarakat, membuat 

manajemen dan juga yayasan RSI Assyifa Sukabumi memutuskan  untuk 

membangun cabang rumah sakit yang berlokasi di daerah Pelabuhan Ratu. 

Pembangunan ini sebagai salah satu bukti bahwa keberadaan RSI Assyifa itu sangat 

dibutuhkan, dan tentu image baik ini tidak akan terbentuk tanpa adanya kerja sama 

antara pihak humas dan seluruh staf juga pekerja medis. 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi adalah salah satu dari beberapa 

instansi Rumah Sakit di Sukabumi yang menempatkan bidang humas ke dalam 

strukturnya. Humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan 

                                                           
5 Company Profile Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi 
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instansi dengan penanaman citra positif kepada publik yang lebih baik dan agar 

dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi. Praktisi humas juga diharapkan mampu 

berperan sebagai penghubung antara para pucuk pimpinan pemegang keputusan 

dengan masyarakat ketika terjadi kasus-kasus sosial yang timbul akibat kurang 

lancarnya jalur komunikasi sehingga saling memberi pengertian antara pihak yang 

terkait. Hal ini membutuhkan dukungan kreativitas dan kemampuan manajemen 

komunikasi yang baik. 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi semakin tertantang oleh situasi 

perekonomian yang terjadi saat ini. Humas mempunyai fungsi dan peran utama 

dalam sebuah lembaga sebagai ujung tombak dalam peningkatan citra yang positif 

yang sebelumnya telah terbentuk. Citra yang terbentuk hingga dapat melekat di hati 

khalayak tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, citra ini 

dibentuk secara perlahan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan 

konsumen, memberikan pelayanan yang baik di bidang kesehatan, dan 

menghadirkan berbagai bentuk pelayanan kesehatan unggulan yang bertujuan 

menciptakan kepuasan bagi pasien atau konsumen. Perbaikan dan pembenahan di 

segala bidang terus dilakukan guna meningkatkan citra positif yang sebelumnya 

telah terbentuk dan agar masyarakat tetap memilih Rumah Sakit Islam Assyifa 

sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang terpercaya. 

Seiring dengan laju perkembangan ekonomi saat ini, berbagai perusahaan 

atau instansi, baik swasta atau negeri yang bergerak di berbagai bidang jasa 

kesehatan sudah mulai memperhatikan arti penting peranan humas, sebagai bagian 
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yang akan memberikan masukan bagi peningkatan citra yang baik bagi 

perusahaannya, baik didalam maupun di luar tubuh perusahaan itu sendiri. Begitu 

pula dengan Pelayanan rumah sakit sebagai industri jasa. 

Rumah Sakit merupakan bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat 

sosio ekonomi yaitu suatu usaha yang bersifat sosial namun diusahakan agar bisa 

memperoleh profit dengan cara pengelolaan yang profesional. Paradigma jasa 

pelayanan kesehatan rumah sakit dewasa ini sudah mengalami perubahan yang 

mendasar dan merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai banyak unit bisnis 

strategis. Misalnya instalasi rawat inap, instalansi laboratorium, instalasi gawat 

darurat, rehabilitas medik, radiologi, gizi, dan pemulasaran jenazah. 

Peningkatan fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya rumah sakit 

hanya memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien 

melalui rawat inap, tetapi disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya 

teknologi kedokteran fungsi rumah sakit bertambah menjadi bersifat pemulihan 

(rehabilitatif). Kedua hal tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui upaya 

promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan. 

Kegiatan utama pelayanan rumah sakit adalah penyelenggaraan jasa 

pelayanan medik, yang mencakup proses medik sampai menghasilkan outcome. 

Hal inilah yang nantinya akan dinilai oleh pasien sebagai citra dari rumah sakit 

tersebut. Citra rumah sakit Islam Assyifa Sukabumi yang melekat di masyarakat 

adalah kualitas pelayanannya yang bagus dan juga satu-satunya rumah sakit Islami 

di Sukabumi. Mengenai pelayanan yang bagus, selalu saja ada hal yang tidak 

terduga yang mungkin saja terjadi yang berdampak terhadap rusaknya citra positif 
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yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, hal inilah yang melatar belakangi penulis 

untuk mengambil kajian penelitian dengan judul “Strategi Humas Rumah Sakit 

Islam Assyifa Dalam Meningkatkan Citra Positif.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis menerapkan rumusan masalah 

yang dibahas dalam usulan proposal tugas akhir ini adalah: 

“Bagaimana Strategi Public Relations atau Humas dalam meningkatkan citra positif 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi” 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana strategi humas Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi dalam 

meningkatkan citra positif ? 

2. Kendala apa yang dihadapi humas Rumah Sakit Islam Assyifa dalam 

meningkatkan citranya ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui strategi Humas Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi 

dalam meningkatkan citra positif. 
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2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh humas Rumah Sakit Islam 

Assyifa Sukabumi dalam menjalankan strateginya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis / Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan keilmuan dalam upaya mengkontruksi dan mendeskripsikan 

strategi humas dalam meningkatkan citra positif Rumah Sakit Islam Assyifa 

Sukabumi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta bahan untuk evaluasi dalam 

pelaksanaan kehumasan di lingkungan Rumah Sakit, khususnya dalam pelaksanaan 

strategi untuk meningkatkan citra positif Rumah Sakit 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan 

yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 

2016: 1-2).  

Sedangkan menurut Sunyoto, Metode penelitian merupakan urutan-urutan 

proses analisis data yang akan disajikan secara sistematik. Karena dengan urutan 

proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman 

maksud dari penelitian tersebut. 
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1.6.1 Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016:9) 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini 

adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode deskriptif adalah metode analisis yang menghasilkan data deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi, atau 

berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, model, sifat, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu (Bungin, 2009:68). 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis memakai teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikiologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 

2016:145). Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung pada Humas Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi. 

2. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, studi 

pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti untuk memperoleh data yang berasal dari literatur-literatur. 

Literatur-literatur tersebut tidak hanya berupa buku-buku saja, tetapi juga 

dapat berasal dari sumber bacaan lain yang dapat menunjang penelitian 

termasuk rekaman-rekaman video/audio (Mestika Zed, 2004:6). 
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Penulis menggunakan teknik ini dalam pengumpulan data yang 

digunakan sebagai kerangka awal penelitian dari sumber-sumber penelitian 

yang sejenis, yang akan digunakan sebagai tinjauan pustaka. 

3. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil (Sugiyono, 2016:137). Dasar dari teknik wawancara adalah 

dengan mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, 

cita-cita dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas 

pertanyaan peneliti. 

Peneliti melakukan teknik ini dengan mengumpulkan informasi 

dengan         berkomunikasi secara langsung dengan narasumber. Pada saat 

menggali informasi mengenai strategi Humas Rumah Sakit Islam Assyifa 

dalam meningkatkan citra positif, wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur, artinya tanpa mengikuti format-format pertanyaan secara ketat 

melainkan kondisional dengan tujuan untuk memperluas informasi dan 

tetap memfokuskan pada pusat-pusat permasalahan, yakni strategi humas 

Rumah Sakit Islam Assyifa dalam meningkatkan citra positif di mata 

user/pasien khususnya dan di mata khalayak pada umumnya. 
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1.6.3 Informan Penelitian 

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian6. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (key 

informan). Yang dimaksud Informan penelitian utama (key informan) adalah orang 

yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data 

yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama7. 

1.6.3.1 Teknik Menentukan Informan  

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak 

sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi 

informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah staf Humas 

Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi.  

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (key informan) yang 

tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Strategi 

Humas Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi dalam meningkatkan citra positifnya, 

adalah orang-orang yang berhubungan dengan Rumah Sakit Islam Assyifa 

Sukabumi khususnya bagian kehumasan, diantaranya : 

1. Ibu Mutiara Farisa ST selaku kepala sub bagian pemasaran dan humas,  

2. Ibu Lia Nurmalasari selaku kepala unit humas,  

                                                           
6 Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hal 76  
7 Ibid Hal 77 
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3. Bapak Ruhan Lovisi selaku staf Humas. 

 

1.6.4 Teknik Validitas Data 

Triangulasi,  dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber  dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data yang sama dengan teknik mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi dokumentasi, atau kuesioner. Teknik Waktu, Waktu juga 

sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, 

akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Sugiyono 

2013:274). 

Menggunakan bahan referensi,  yang dimaksud dengan bahan referensi 

disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman wawancara. Data interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu 

didukung oleh foto-foto. (Sugiyono 2013:277). 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

 Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang digunakan untuk menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang 

dilakukan di Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi yang di mulai dari tanggal 05 

Maret sampai dengan 30 April 2018 yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.03 

Tlp. (0266) 241461 Kota Sukabumi 43123. 

Gambar 1.1, Rumah Sakit Islam Assyifa dalam peta. 


