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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM USAHA 

1. Sejarah Singkat Usaha Klinik dan Apotik Bangun Medika Semarang 

Daerah sekitar Jl. Bangunharjo Banyumanik kelurahan Banyumanik 

Semarang (belakang perumahan perwira Diponegoro), belum ada fasilitas 

kesehatan umum, sedangkan kepadatan penduduk cukup tinggi, sebagian  

merupakan kalangan  menengah dan bawah. Melihat kebutuhan masyarakat 

dan potensi pemilik sebagai tenaga kesehatan di daerah tersebut, didirikan 

Klinik dan Apotik ”Bangun Medika” Semarang, pada tanggal 5 Desember 

2009, berlokasi di Jl. Bangunharjo I nomor 12A Banyumanik, Semarang.  

Dengan visi misi pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas 

profesional dengan biaya terjangkau, dipilih nama usaha  ”Bangun Medika”. 

Kata ”Bangun” bermakna berada di jalan ”Bangunharjo” dan ”membangun”, 

sedangkan nama ”Medika”  bermakna ”pelayanan medis / kesehatan. 

 

3. Perkembangan Singkat Usaha Dalam Kurun Waktu 2009-2018 

Awal berdiri tahun 2009 merupakan klinik yang melayani pasien rawat 

jalan umum dan spesialis penyakit dalam, dengan apotik satu atap. Status 

tanah bangunan hak milik bersertifikat, status badan hukum perorangan. 

Tahun 2010 Klinik Bangun Medika Semarang mulai melayani peserta 

Askes selain tetap melayani pasien umum. Tahun 2014 Askes, Jamsostek, 
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Jamkesnas, menjadi BPJS, maka perjanjian kerjasama dengan pihak Askes 

otomatis berlanjut menjadi perjanjian kerja sama dengan pihak BPJS. 

Selanjutnya sesuai standarisasi BPJS menjadi Klinik Pratama Bangun 

Medika, dengan definisi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, 

yang melayani pasien BPJS dan non BPJS. Sejalan program pemerintah 

UHC (Universal Health Coverage), jumlah pasien umum non peserta BPJS 

semakin berkurang dan pasien umum  peserta BPJS semakin bertambah . 

Sejak tahun 2017 ditambahkan klinik gigi satu atap dalam kerjasama 

dengan pihak BPJS sehingga dapat melayani pasien gigi bagi peserta BPJS 

dan non BPJS.  Memasuki tahun 2018, kapitasi peserta BPJS sekitar 1700 

orang. Sebagian besar peserta BPJS, sebagian kecil bukan peserta BPJS.  

 

4. Profil  Klinik Pratama ”Bangun Medika” dan Apotik ”Bangun 

Medika” Semarang 2018 

     Klinik Pratama “Bangun Medika” Semarang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tingkat primer. memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a. Klinik umum berbasis dokter keluarga didukung 2 orang dokter umum 

senior dan berpengalaman dalam menangani pasien di rumah sakit besar 

b. Terdapat pelayanan dokter gigi keluarga didukung 1 orang dokter gigi 

yang  handal dengan peralatan yang modern dan akuntable 

c. Bekerjasama dengan asuransi BPJS dan in health mandiri 

d. Dapat merujuk kepada rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. 

e. Pelayanan  farmasi ( Apotik “Bangun Medika” ) terintegrasi satu atap 
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f. Pelayanan  home care pasien yang memerlukan dokter datang ke rumah 

g. Penyuluhan kesehatan dan kegiatan seminar ceramah bagi masyarakat. 

 
     Apotik “Bangun Medika” melayani penjualan obat bebas, obat resep 

dokter, melayani obat resep BPJS (gratis bila termasuk obat spesifikasi 

BPJS), penjualan alat kesehatan, suplemen kesehatan, konsultasi obat. 

Penanggung jawab adalah seorang Apoteker, obat dibeli dari PBF resmi. 

       Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik "Bangun Medika” 

Semarang terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga 

kesehatan, sesuai kebutuhan saat ini dengan asas keterjangkauan, serta 

bekerjasama dengan jajaran kesehatan. Pelayanan buka setiap hari, kecuali 

hari Minggu dan hari besar libur. Waktu operasional pukul 07.30-13.00 WIB 

dan sore hari pukul 17.00-20.30 WIB. Dokter umum melayani praktek setiap 

hari pagi dan sore, dokter gigi melayani praktek sore hari kecuali hari Sabtu. 

 

4. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Usaha 

a. Visi   

Menjadi sebuah tempat pelayanan kesehatan dasar dan tingkat lanjut yang 

holistik guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengutamakan 

kualitas pelayanan, kasih dan kemanusiaan, serta berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

1) Bekerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan pemerintah 

maupun swasta,  ikut mensukseskan program-program  di bidang 

kesehatan baik preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif. 
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2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan umum dan gigi yang bersifat 

holistik dan komprehensif melalui Klinik Pratama ‘Bangun Medika’ 

3) Menyelenggarakan pelayanan obat – obat berkualitas lengkap 

terjangkau, serta alat-alat kesehatan sederhana yang dibutuhkan 

masyarakat luas,  melalui Apotik ‘Bangun Medika’. 

4) Menyelenggarakan pelayanan home care, bagi masyarakat dengan 

kondisi ‘berkebutuhan khusus’ (tidak dapat datang ke klinik). 

5) Ikut serta membina dan membangun kualitas pengetahuan para kader 

kesehatan masyarakat maupun petugas medis dan perawatan, melalui 

pertemuan ilmiah,  ceramah, pelatihan , dan lain sebagainya. 

6) Ikut serta membina dan membangun kualitas kesehatan anggota 

masyarakat, melalui upaya preventif, promotif ,kuratif, rehabilitatif. 

7) Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi in health mandiri 

untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.  

b. Motto Perusahaan 

“Bangun Medika, melayani dan membangun kesehatan kita”. 

c. Tujuan 

Tujuan pendirian Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika” Semarang adalah untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, kesadaran pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan dasar, dan menjadi tujuan perawatan dan 

pengobatan rawat jalan bagi warga kota Semarang pada  umumnya dan 

Banyumanik sekitarnya pada khususnya. 
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5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibuat sederhana agar efisien. Pemilik membawahi 

Penanggungjawab Klinik Pratama dan Apotik. Penanggung jawab Klinik 

Pratama dan Apotik membawahi Klinik Pratama dan Apotik dengan 

penanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab Klinik Pratama 

membawahi dokter umum, dokter gigi serta paramedis,  Penanggungjawab 

Apotik membawahi Apoteker penanggung jawab, Apoteker pendamping, 

tenaga teknis  kefarmasian. Administrasi  keuangan dari unsur perbantuan.   

 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1. Diagram Struktur Organisasi 

Sumber : Wawancara offrecord manajemen dan Observasi partisipan  (2018) 

 

Tenaga Medis /Dokter 
Umum & Dokter Gigi 

Tenaga Teknis 
Kefarmasian   

Paramedis / Perawat 
Umum dan Gigi 

Dokter Penanggung 
Jawab Umum Klinik 
Pratama  dan Apotik  

Pemilik Klinik Pratama dan Apotik 

Dokter Penanggung 
Jawab Klinik Pratama 

Apoteker Penanggung 
Jawab Apotik (APA) 

Apoteker Pendamping 
(Aping) 

Unsur 
Perbantuan 
Administrasi 
Keuangan 
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6.  Jenis Pelayanan  

Tabel 4.1. Jenis Pelayanan di Klinik Pratama “Bangun Medika” 

No. Jenis Pelayanan Unit Pelayanan 

1 Rawat jalan a. Konsultasi dan pemeriksaan dokter umum untuk 
        pasien umum dan BPJS 
    b. Peresepan dan pengobatan 
    c. Tindakan kegawatdaruratan / P3K 
    d. KB dan pemeriksaan kehamilan, bisa dengan USG 
    e. Deteksi tumbuh kembang anak dan imunisasi 
    f.  Nebulizer (bantuan oksigen bagi penderita asma) 
    g. Pemeriksaan dokter gigi pasien umum dan BPJS  
    h. Tindakan dokter gigi dan pasang kawat gigi 
    i.  Pemeriksaan berkala laboratorium pasien diabetes 
    BPJS bekerja sama dengan lab Cito untuk gula darah 
       dan Apotek Kimia Farma untuk resep obat Prolanis 
      j.  Dan lain lain 
        

2  Home Care  a. Pemeriksaan dokter 
   (kunjungan rumah) b. Pengobatan 
     c. Asuhan keperawatan 
       

3  Senam bagi umum, setiap Minggu pagi pukul 06.30 -07.30 WIB di depan 
   penderita jantung Klinik Pratama “Bangun Medika”, bagi peserta BPJS 
   dan diabetes   
       

Sumber : Wawancara offrecord dan Observasi Partisipan (2018) 

Tabel 4.2. Jenis Pelayanan di Apotik “Bangun Medika” 

No. Jenis Pelayanan Unit Pelayanan 
Pelayanan  obat 1. Penjualan obat bebas 

    2. Penjualan obat resep dokter  
    3. Penjualan alat kesehatan  
    4. Penjualan suplemen kesehatan 
    5. Pelayanan obat resep BPJS 
    6. Konsultasi obat 
      

Sumber : Wawancara offrecord dan Observasi Partisipan (2018) 
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7. SDM Klinik Pratama ”Bangun Medika” dan  Apotik ”Bangun Mdika” 

 
 Tabel 4.3. Total Kepegawaian   

No  Sumber Daya Manusia Jumlah 

1
Dokter umum (1 di antaranya merangkap 
penanggung jawab umum dan klinik) 2

2 Dokter gigi 1
3 Perawat umum dan gigi 3
4 Apoteker APA merangkap Aping 1
5 Tenaga Teknis Kefarmasian  3

  Total 10

Sumber : Wawancara offrecord dan Observasi Partisipan (2018) 

 

8.  Pemasukan Klinik dan Apotik ”Bangun Medika” 2009-2017 

 

Gambar 4.2. Pemasukan Internal (Non Askes/BPJS)  2009 – 2017 

  Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 

 
Dari diagram tersebut dapat dilihat pada awalnya pemasukan non Askes/ 

BPJS cukup stabil hingga tahun 2014. Setelah 2014 beralih kerjasama dari 

Askes ke BPJS, terlihat pemasukan klinik dan apotik dari pelayanan non 

BPJS mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pasien 

yang memanfaatkan jasa BPJS dengan biaya periksa dan obat gratis. 
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Sedangkan dari diagram di bawah ini terlihat mulai 2014 hingga 2017 

terjadi lonjakan kenaikan pemasukan dari kapitasi kepesertaan BPJS, 

sedangkan sebelumnya pemasukan dari kepesertaan Askes masih sedikit. 

 

Gambar 4.3. Pemasukan Askes/BPJS 2009 – 2017 

  Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 
 

Total pemasukan dari Askes/BPJS dan non Askes/BPJS sebagai berikut: 

 

 

  Gambar 4.4. Total Pemasukan Klinik dan Apotik Bangun Medika    

2009 –  2017 ( Pemasukan Internal+Pemasukan Askes/BPJS) 

  Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 
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   9.  Pengeluaran Klinik dan Apotik ”Bangun Medika” 2009-2017 

     Dari diagram di bawah ini dapat dilihat awalnya pengeluaran cukup 

stabil hingga tahun 2014. Setelah 2014 beralih kerjasama dari Askes ke 

BPJS, terlihat pengeluaran klinik dan apotik mengalami kenaikan.   

 

 

Gambar 4.5. Pengeluaran Internal (Non Askes/BPJS) 2009 – 2017 

Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 
 

 

Gambar 4.6. Pengeluaran Askes/BPJS 2009 – 2017  

Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 
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       Terlihat dari diagram tersebut di atas, bahwa mulai 2014 hingga 

2017 terjadi kenaikan pengeluaran BPJS namun juga kenaikan 

pengeluaran non BPJS, terlebih untuk pengeluaran BPJS karena terjadi 

kenaikan kunjungan pasien BPJS sejak 2014 bekerjasama dengan BPJS  

dan terjadi peningkatan kapitasi kepesertaan BPJS dari 351 menjadi 

terakhir sekitar 1700. Sedangkan di tahun sebelumnya tidak banyak 

pengeluaran untuk BPJS karena memang jumlah kepesertaan Askes dan 

kunjungan pasien Askes masih sedikit.      

       Total pengeluaran secara keseluruhan dari pengeluaran Askes/BPJS 

dan pengeluaran non Askes /BPJS, mengalami kenaikan namun sedikit 

dan cukup stabil dalam tahun 2009-2014, dan sejak 2014 mengalami 

lonjakan kenaikan dan terlihat fluktuatif  dalam 3 tahun terakhir 2015 

hingga 2017, seperti dalam diagram di bawah ini sebagai  berikut: 

 

 

Gambar 4.7. Pengeluaran Total Klinik dan Apotik Bangun Medika 

2009–2017 ( Pengeluaran Internal+Pengeluaran Askes/BPJS) 

  Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 
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B. GAMBARAN UMUM RESPONDEN  

     Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden 

    Pemilik   Karyawan Customer Pesaing   

No Keterangan Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % 

1 Jenis kelamin                 

  a. Laki-laki 2 50% 1 11,1% 5 15,6% 0 0% 

  b. Perempuan 2 50% 8 88,9% 27 84,4% 4 100% 

2 Status                 

  a. Menikah 4 100% 4 44,4% 30 93,7% 3 75% 

  
b. Belum 
Menikah 0 0% 5 55,6% 2 6,3% 1 25% 

3 Usia                 

  a. 20-30 tahun     6 66,7% 2 6,3%     

  b. 30-40 tahun     2 22,2% 8 25% 2 50% 

  c. 40-50 tahun 2 50%     10 31,2% 2 50% 

  d.50-60 tahun         10 31,2%     

  e,60-70 tahun 2 50% 1 11,1% 2 6,3%     

  TOTAL 4 100% 9 100% 32 100% 4 100%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Keterangan : 

- Karakterisitik responden survey internal pengembangan usaha (survey 

pendahuluan), diambil  semua karyawan dan 1 orang manajemen.  

- Karakteristik responden manajemen, untuk penelitian wawancara bagi 

manajemen, diambil 4 sampel (pemilik, penanggung jawab dan keluarga) 

terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 2 orang berusia 60-70 

tahun (pemilik dan penanggung jawab), 2 orang berusia 40-50 tahun 

(keluarga pemilik berprofesi tenaga medis),  status semua sudah  menikah.  

- Karakteristik responden karyawan,  untuk penelitian kuesioner SWOT 

diambil sampel semua karyawan, terdiri dari 1 orang laki-laki (dokter 
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umum) dan 8 orang  perempuan (dokter gigi dan karyawan), 6 orang 

berusia 20-30 tahun, 2 orang berusia 30-40 tahun, 1 orang berusia 60-70 

tahun (dokter umum), status menikah 4 orang, belum menikah 5 orang.. 

- Karakteristik responden customer, untuk penelitian kuesioner SWOT,  32 

sampel dari 300 populasi pengunjung, terdiri 5 orang laki-laki, 27 orang  

perempuan, 2 orang  berusia 20-30 tahun, 8 orang berusia 30-40 tahun, 10 

orang berusia 40-50 tahun, 10 orang berusia 50-60 tahun,  2 orang berusia 

60-70 tahun, status  menikah 32 orang,  belum menikah 2 orang.  

- Karakteristik responden pesaing, untuk penelitian wawancara bagi pesaing, 

diambil sampel dari 2 klinik pratama dan 2 apotik yang bersedia 

diwawancarai, terdiri dari  4 orang perempuan, 2 berusia 30-40 tahun dan 2 

berusia 40-50 tahun, 3 sudah menikah dan 1 belum menikah. 

Tabel 4.5 Responden Pertanyaan Penelitian 

No 
Pertanyaan 
Penelitian Pemilik Karyawan Customer Pesaing TOTAL

              

1 Survey internal bagi 1 9 0 0 10 
  pengembangan usaha           

2 Wawancara bagi 4 0 0 0 4 
  Manajemen           

3 
Kuesioner SWOT  
bagi 0 9 0 0 9 

  Karyawan           
4 Kuesioner SWOT bagi 0 0 32 0 32 

  Customer           
5 Wawancara bagi 0 0 0 4 4 

  Pesaing           

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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C. HASIL DAN ANALISIS 

1. Analisis Data Kualitatif 

a. Berdasar Hasil Survey Internal Pengembangan Klinik Pratama (Umum dan Gigi) dan Apotik Bangun Medika 

Tabel 4.6. Faktor Kekuatan (Strengths) dari Hasil Survey Internal Dokter dan Karyawan 

Klinik Pratama Umum Bangun Medika Klinik Pratama Gigi Bangun Medika Apotik Bangun Medika 

Fasilitas Bangunan Fasilitas Bangunan Fasilitas Bangunan 
a.Bangunan klinik yang kokoh / bagus a.Ruang praktek cukup luas,  memberi a.Tempat  tunggu pasien nyaman 
b.Memilik ruang tunggu nyaman kenyamanan (ber- AC, luas, cukup terang, b.Tempat parkir roda 2/4 memadai 
c.Halaman luas untuk parkir dan senam pagi tertutup untuk pasien yang menunggu) Fasilitas pelayanan memadai 
Alat Kesehatan b.Fasilitas cukup lengkap dan bersih Aspek Pelayanan 
Peralatan cukup memenuhi syarat klinik Alat Kesehatan  a.Petugas apotik  ramah  profesional 
Pelayanan Kesehatan Memiliki alat periksa gigi memadai b.Melayani dengan baik,  ramah 
a.Jam buka 10 jam sehari Pelayanan Kesehatan c.Kemampuan  memberi informasi obat 
b.Dokter ramah, kompeten berpengalaman a.Melayani konsumen BPJS dan umum d.Cukup baik untuk kasus klinik pratama 
dalam menangani berbagai jenis penyakit b.Dokter ramah pada pasien e.Menyediakan obat BPJS dan umum 
c.Obat cukup memadai untuk layanan klinik c.Pelayanan ramah, tanggap semua keluhan f.Berani menjamin keaslian obat  dibeli 
d.Jejaring lengkap (dokter gigi, jejaring d.Mulai dikenal warga dan pelayanan baru dari distributor resmi 
bidan, lab Cito dan apotek Kimia Farma) Tarif / Biaya g.Tidak ada obat kadaluarsa 
e.Kerjasama  BPJS dan asuransi kesehatan Tarif dibebankan pasien cukup ringan h.Kecepatan pelayanan dengan teknologi 
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Tabel 4.6. Faktor Kekuatan (Strengths) dari Hasil Survey Internal Dokter dan Karyawan (lanjutan) 

f.Kegiatan prolanis (senam, edukasi) Lokasi Buka setiap hari kecuali libur 
g.Menyediakan layanan metode rawat luka Relatif dekat jangkauan dari warga sekitar Tarif / Biaya 
h.Menyediakan layanan khitan Organisasi/ SDM  a.Harga standar dibanding apotik  lain 
i.Layanan periksa lab dan USG kehamilan Memiliki dokter gigi berkompeten b.Memiliki harga terjangkau 
j.Tenaga medis dan staf penampilan sopan   Lokasi 
k. Tidak bedakan pasien BPJS dan umum   Lokasi di tengah permukiman 
l.Dokter kunjungan ke rumah (homecare)     Organisasi/ SDM 
m.Pelayanan sudah sesuai SPO   a.Sistem manajemen komputerisasi baik 
Tarif/ Biaya   b.Pembagian wewenang ambil keputusan 
Tarif pelayanan sudah sesuai    c.Sudah memiliki perijinan resmi Apotik 
Lokasi    d.Karyawan miliki surat registrasi resmi 
a.Terletak di depan rumah Pemilik / dokter    e.Memiliki  Apoteker dan staf berkualitas 
penanggung jawab sehingga selalu terawasi      
b.Berada di tengah pemukiman warga      
Organisasi/ SDM       
a.SDM / petugas medis kualitas profesional      
b.Ketenagaan memenuhi syarat      
c.Laporan harian bulanan ke BPJS lancar      
d.Pelaporan bulanan ke Dinkes  lancar      
e.Struktur organisasi manajemen jelas      
   

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.7. Faktor Kelemahan (Weaknesses) dari Hasil Survey Internal Dokter dan Karyawan 

Klinik Pratama Umum Bangun Medika Klinik Pratama Gigi Bangun Medika Apotik Bangun Medika 

Lokasi Lokasi Lokasi 
a.Lokasi tidak strategis Lokasi jauh dari jalan besar Kurang strategis jauh dari  jalan raya 
b.Banyak masyarakat belum tahu lokasi Promosi  Promosi  
Promosi Pelayanan baru belum banyak dikenal SDM 
a.Sebagian masyarakat belum tahu adanya SDM a.Sering terjadi pergantian karyawan 
klinik apotek di tempat tersebut a.Keahlian kedokteran gigi masih terbatas b.Kurang sumber update obat 
b.Promosi belum terprogram b.Tidak ada perawat gigi khusus/ kompeten c.Kurang kecepatan info baru obat 
SDM c.Kurang tenaga dokter gigi praktek pagi d.Sulit dapat tenaga kerja seusai standar  
a.Masih banyak tenaga baru perlu training Keuangan Keuangan 
b.Tidak ada SDM administrasi Kurang kunjungan pasien non BPJS a.Jam buka singkat, pemasukan sedikit 
c.Dokter kadang tidak standby di tempat Pelayanan   b.Ada kerugian obat ED / slow moving 
d.Perawat masih sering berganti a.Praktek terbatas senin - jumat sore hari Pelayanan 
Keuangan b.Alat dan bahan terbatas a.Belum dapat melayani pasien prolanis 
Gaji karyawan belum memadai c.Belum bisa melayani keluhan kronis b.Masih kurang sediaan obat-obatan yang 
Pelayanan   c.Tidak buka 24 jam 
a.Belum dapat melayani rawat inap   Fasilitas 
b.Belum ada transport untuk pasien gawat   a.Belum memiliki blender kedap suara 
c.Banyak pasien minta rujukan (kacamata)   b.Masih metode peracikan manual 
d.Banyak rujuk kronis habis masa 3 bulan   c.Belum ada pelindung efek samping obat 
    

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.8. Faktor Peluang (Opportunities) dari Hasil Survey Internal Dokter dan Karyawan 

Klinik Pratama Umum Bangun Medika Klinik Pratama Gigi Bangun Medika Apotik Bangun Medika 

Fasilitas / Pelayanan Promosi Fasilitas / Pelayanan 
a.Pasien memilih klinik dekat rumah a.Mengenalkan diri pada masyarakat a.Kesadaran masyarakat untuk membeli 
b.Pasien memilih klinik fasilitas lengkap b.Makin banyak warga di luar wilayah obat aman dan berijin resmi 
c.Pasien memilih klinik pelayanan baik menjadi pasien karena alasan tertentu b.Kesadaran masyarakat akan 
dokter ramah bisa empati simpati   kesehatan makin tinggi 
d.Kesadaran warga makin meningkat   (Networking) Keuangan 
untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan   a.Kesempatan kerjasama apotik 
e.Alat-alat masih bisa dimaksimalkan   swasta (Apotek Kimia Farma) untuk 
(Networking) Keuangan    kebutuhan obat jumlah besar/ kasus  
a.Ada kerjasama dengan BPJS    tertentu 
b.Makin banyak warga memanfaatkan      
c.BPJS untuk menjaga kesehatan.      
Promosi      
a.Banyak pasien luar / peserta BPJS      
yang masuk ke klinik / pindah peserta      

b.Masih banyak angota masyarakat      

yang belum menjadi peserta BPJS      

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.9. Faktor Ancaman (Threats) dari Hasil Survey Internal Dokter dan Karyawan 

Klinik Pratama Umum Bangun Medika Klinik Pratama Gigi Bangun Medika Apotik Bangun Medika 

Fasilitas umum Fasilitas umum Fasilitas umum 
Lokasi kurang strategis jauh dari jalan besar Fasilitas belum berkembang Sama dengan klinik umum dan gigi 
(belum terlewati transportasi umum)  Pesaing Biaya/ Keuangan 
 Biaya/ keuangan a.Ada klinik gigi lain tarif lebih murah a.Pasien memilih berobat dengan BPJS 
a.Sistem dalam kerjasama dengan BPJS b.Klinik gigi lain punya perawat gigi daripada membeli obat di apotik 
yang sering berganti  c.Banyak klinik gigi fasilitas lebih baik b.BPJS merubah pola pikir pasien 
b.Jumlah kapitasi yang belum 2.000 orang d.Pasien memilih dokter spesialis gigi bila sakit ringan langsung periksa 
Pesaing e.Banyak dokter gigi lain lebih kompeten di faskes dan mendapat obat gratis 
a.Persaingan klinik meningkat antara Promosi sehingga pendapatan apotik kurang 
daerah padat dan jarang penduduk a.Banyak warga masih periksa gigi Pembelian obat tertentu dibatasi 
b.Muncul fasilitas ksehatan klinik pratama  ke klinik lain karena belum tahu  Pesaing 
lain dan dokter keluarga lain di sekitar  b.Kurangnya kesadaran masyarakat akan a.Persaingan harga obat yang ketat 
c.Pelayanan klinik lain lebih bagus pentingnya kesehatan gigi b.Ada beberapa apotik di sekitar lokasi  
Ada fasilitas rawat inap pada klinik lain    c.Banyak apotik lain buka 24 jam, lebih 
    lengkap dan harga lebih murah 
    Pelayanan 
     a.Tuntutan kualitas pelayanan 
    b.Kesan terhadap pelayanan petugas 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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b. Berdasar Hasil Wawancara bagi Sampel Manajemen 

       Analisis data kualitatif berdasar hasil wawancara sampel manajemen 

dimulai dengan menelaah  seluruh data yang telah dikumpulkan dari 

berbagai sumber, yaitu dari proses wawancara yang telah direkam pada 

alat perekam suara berupa smartphone, kemudian data diorganisir dalam 

bentuk open coding, axial coding, memilih yang penting, sehingga 

penyajian data dapat dipahami peneliti maupun  orang  lain. 

1) Analisis Faktor Internal 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 

narasumber pihak pemilik/manajemen didapatkan kondisi lingkungan 

internal Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun 

Medika” Semarang, sebagai berikut: 

 
Tabel 4.10.  Analisis Lingkungan Internal Klinik Pratama “Bangun  

                     Medika” dan Apotik “Bangun Medika”Semarang  

 

Kekuatan (Strengths) Kelemahan ( Weaknesses)   
Aspek Pelayanan Aspek Lokasi   
Pelayanan umum dasar sesuai standar Mudah dicapai alat transportasi   
Permenkes, yaitu melayani pasien umum  roda 2 dan 4 karena jalan di depan     
dan pasien gigi satu atap untuk peserta BPJS cukup lebar dan kondisi jalan baik,    
dan non BPJS, jejaring bidan tidak satu atap,  tapi tidak terlalu mudah dicapai   
layanan lab gula darah, asam urat, kolesterol,  dari jalan raya utama karena masuk   
USG kehamilan, melayani khitan dan rawat  ke jalan kompleks permukiman   
luka, home care, periksa tensi timbang gratis dan belum ada sarana transportasi   
senam setiap minggu pagi dan  layanan pasien umum beroperasi melalui lokasi   
prolanis BPJS bekerja sama dengan Lab Klinik sehingga untuk berkunjung harus   
Cito dan Apotek Kimia Farma Banyumanik ada alat transportasi sendiri   
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Tabel 4.10.  Analisis Lingkungan Internal Klinik Pratama “Bangun  

                     Medika” dan Apotik “Bangun Medika”Semarang  

                     (lanjutan)  

 

 Kekuatan (Strengths) Kelemahan ( Weaknesses)   
Aspek Fasilitas Aspek Promosi   
Bangunan nyaman dan lengkap, kondisi baik Promosi belum maksimal, dahulu   
meski usia bangunan sudah 10 tahun sesuai sudah pernah dilakukan beberapa   
standar Permenkes,  ada ruang pendaftaran,  kali dengan bakti sosial pengobatan   
ruang tunggu, ruang dokter umum dan gigi, gratis, penyuluhan kesehatan waktu   
ruang USG, ruang tindakan, Apotik /farmasi ultah klinik, bagi souvenir, senam,    
kantor ,km/wc. gudang, parkir roda 2 dan 4 namun setelah menjalin kerjasama   
dan halaman luas, memiliki alat kesehatan baik dengan BPJS belum dilakukan lagi   
dan cukup lengkap sesuai standar Permenkes  karena faktor biaya terbatas   
      
Aspek Biaya /Tarif Aspek Keuangan   
Tarif  sesuai, bagi pasien BPJS sudah diatur Kondisi pendapatan pengeluaran   
pemerintah, tarif pasien umum sesuai daya beli masih belum seimbang,  pemasukan   
masyarakat, program diskon periksa dokter belum dapat memenuhi kebutuhan,    
bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan masih minus (3 tahun terakhir)    
  terakhir, diduga karena kurang   
Aspek SDM/ Organisasi kapitasi jumlah peserta BPJS   
SDM sudah sesuai standar dan profesional, ada yang terdaftar baru sekitar 1700   
surat ijin praktek dokter, perawat, apoteker peserta, sedang  idealnya minimal   
dan staf  kefarmasian,  ada ijin usaha dan HO, jumlah agar menutup pengeluaran   
ijin Klinik, ijin Apotik, perjanjian kerja sama sekitar 2.000 sampai 3.000 peserta)   
dengan BPJS yang tiap tahun diperbarui dan dan  jumlah pasien umum makin   
ada pelatihan peningkatan kompetensi SDM berkurang karena ada yang pindah    
dengan mengikuti seminar dan lain-lain atau beralih menjadi peserta BPJS   

    

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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2) Analisis Faktor Eksternal 

       Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 4 

narasumber pihak pemilik/manajemen didapat kondisi lingkungan 

eksternal Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun 

Medika” Semarang, sebagai berikut: 

 
Tabel 4.11. Analisis Lingkungan Eksternal Klinik Pratama “Bangun  

                   Medika”   dan Apotik “Bangun Medika”Semarang  

Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats ) 
Aspek Pelayanan /Fasilitas Aspek Fasilitas umum 
Pandangan masyarakat tentang Mengatasi masalah lokasi jauh 
keberadaan klinik dan apotik ini dari jalan raya dengan membuat 
baik. Pemilik dan penanggung jawab papan petunjuk jalan yang lebih  
merupakan warga setempat dan jelas terlihat pengguna jalan raya 
berhubungan baik dengan masyarakat. (sudah ada papan petunjuk dari  
Pembeda dengan pesaing adalah jalan raya Perintis Kemerdekaan 
klinik dan apotik ini menjadi satu dari Perum Perwira Diponegoro 
bangunan, one stop service layanan untuk menuju jl Bangunharjo,  
kesehatan dengan fasilitas dan alat tapi kondisi sudah lama perlu 
serta layanan kesehatan cukup lengkap diperbarui dengan yang baru) 
    
Aspek Biaya / Keuangan Aspek Biaya /Keuangan 
Peluang menaikkan pendapatan Mengatasi hambatan dan ancaman 
masih bisa dilakukan dengan upaya kurangnya pendapatan karena 
menaikkan kepesertaan BPJS untuk kurang kuota peserta BPJS adalah 
menambah kuota dan kapitasi, dapat dengan mempelajari , mengikuti 
dilakukan dengan upaya marketing semua kebijakan pemerintah 
dengan promosi dan penyuluhan  tentang pelayanan medik dasar, 
serta meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu mencari kesempatan 
agar lebih disukai masyarakat menaikkan kepesertaan BPJS 
    
    

 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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c.  Berdasar Hasil Wawancara bagi Sampel Pesaing Klinik Pratama 

Analisis data kualitatif berdasar hasil wawancara pada sampel pesaing klinik pratama dimulai dengan menelaah  seluruh 

data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari proses wawancara yang telah direkam pada alat perekam 

suara berupa smartphone, kemudian data diorganisir dalam bentuk open coding ,menyatukannya dalam bentuk axial 

coding, memilih yang penting, sehingga penyajian data dapat dipahami peneliti maupun  orang  lain. 

1) Analisis Faktor Internal Sampel Pesaing Klinik Pratama 

Dari hasil wawancara kepada 2 narasumber sampel pesaing klinik pratama, didapat kondisi lingkungan internal : 

Tabel 4.12.  Analisis Lingkungan Internal Sampel Pesaing Klinik Pratama 

  Kekuatan (Strengths)     Kelemahan ( Weaknesses) 

Aspek Pelayanan Aspek Fasilitas Aspek biaya/tarif Aspek organisas / SDM Aspek Fasilitas 
a.Jenis pelayanan a.Fasilitas bangunan a.Tarif sesuai daya beli a. SDM sudah sesuai Klinik G nyaman hanya 
kesehatan klinik sudah lengkap tersedia warga dan klinik lain standar. Klinik S dokter kurang lahan parkir, 
sesuai standar poli umum dan gigi, Rp. 35 ribu bagi pasien umum 6, dokter gigi 3, akan membangun klinik 
pemerintah yaitu ruang farmasi, ruang umum non BPJS. perawat, bidan, apoteker baru untuk perluasan parkir 
dokter umum, gigi, pendaftaran, km/wc, b.Diskon sesuai event SIP, 18 karyawan alat-alat kesehatan 
pelayanan obat, ruang tunggu, parkir. tertentu tiap tahun pada di luar manajemen. sudah sesuai standar 
tindakan sesuai b.Untuk klinik S ada hari Kartini, hari Ibu, b.Klinik G dokter umum 2   
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Tabel 4.12.  Analisis Lingkungan Internal Sampel Pesaing Klinik Pratama (lanjutan) 

  Kekuatan (Strengths)     Kelemahan ( Weaknesses) 

indikasi pasien. ruang laktasi dan ultah klinik (Klinik S) dokter gigi 1, perawat Klinik S kurang luas untuk 
alat-alat kesehatan mushola, untuk klinik c. Klinik G tidak ada 4, perawat gigi 1, AA 1 menampung pasien prolanis 
sudah sesuai standar G sudah nyaman hanya diskon tapi program bidan jejaring 6, tidak (200 orang) harus dibagi 
  kurang lahan parkir, bayar 1x jasa dokter ada apoteker. dalam dua kali sebulan 
b.Faskes tingkat I akan membangun klinik u 2x periksa berikut c. Pengembangan SDM pelayanan pasien prolanis. 
pembeda klinik G baru u  perluasan parkir gratis hanya bayar obat, klinik S bagi perawat, dan terkadang perlu tenda 
adalah obat paten alat-alat kesehatan jangka waktu 2 minggu bidan, petugas apotik tambah bila pasien banyak 
dan dokter ramah sudah sesuai standar dengan ikuti seminar   
dokter ditraining Aspek Lokasi pelatihan ber SKP untuk   
sesuai standar Aspek Biaya /Keuangan Lokasi secara tata kota penambahan kompetensi   
pembeda klinik S Kondisi pendapatan mudah dicapai dan SDM dari organisasi   
dari klinik lain yaitu dan pengeluaran baik dilalui transportasi profesi terkait.   
buka tiap hari kec menutup pengeluaran umum untuk klinik d. Pengembangan SDM   
idul fitri idul adha, karena kapitasi tinggi Satmoko, dan 100 meter klinik G bagi dokter   
home care, khitan. (klinik S 12rb peserta dari jalur angkot untuk dokter dengan seminar   
  klinik G 9300 peserta) klinik Gracia workshop. Tidak ada   
      pelatihan bagi perawat.   

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.13. Analisis Lingkungan Eksternal Sampel Pesaing Klinik Pratama  

Peluang ( Opportunities )     Ancaman ( Threats ) 
Aspek Promosi Aspek Pelayanan Aspek Keuangan Aspek Keuangan 
a.Promosi klinik S a.Cara memanfaatkan a. Cara menaikkan Cara mengatasi hambatan 
dilakukan dengan talk peluang di klinik S adalah  pendapatan klinik adalah dengan menepati deadline 
show setahun 3 / 4 kali layanan fasilitas penunjang marketing melakukan  administrasi keuangan BPJS 
bekerja sama dengan medik, bekerja sama mapping area, edukasi sehingga nilai yang masuk 
perusahaan farmasi dengan laborat layanan dan sosialisasi pada warga, sesuai MOU, mengatasi 
atau laboratorium, dan cepat (30 menit selesai) membina hubungan baik Aspek Pelayanan 
publikasi dengan provider kerja sama dengan asuransi dengan pemimpin warga, Harga dan service, tepat waktu, 
asuransi In-Health Mandiri,  coorporate branding branding klinik ke semua mengembangkan pelayanan 
Ad - Medica, Nayaka. membantu pasien yang kelurahan dalam satu dan kepuasan pelanggan 
b. Promosi klinik G memerlukan rawat inap.  area kecamatan klinik, (klinik S).  
dengan perkenalkan diri, pandangan masyarakat menjalin hubungan baik  Aspek Fasilitas 
jemput bola kepesertaan sekitar, cukup mengayomi,  dengan Puskesmas sekitar, Untuk klinik G 
berkeliling membangun pelayanan sesuai kebutuhan  mendata kepesertaan menyediakan bangunan 
relasi. Memanfaatkan masyarakat, tiap hari buka BPJS warga, mapping ke dengan sarana parkir luas 
metode MLM, pasien kecuali Idul Fitri dan Idul Adha BPJS,  membantu daftarkan Aspek organisasi /SDM 
mencarikan pasien. b.Untuk klinik G pandangan kepesertaan BPJS bagi Klinik G soliditas internal 
prestasi lomba 4 tahun masyarakat bisa menjalin warga yang belum terdaftar menghadapi komplain. 
2015-2018 menang 2016 kerjasama, melibatkan peserta di klinik tersebut,   
bermanfaat untuk promosi. membantu warga,dibantu edukasi pasien ikut BPJS   
(pemenang best pengurus prolanis sesepuh menaikkan pendapatan   
performance angka kontak warga, miliki relasi baik dengan menambah   
4 tahun berturut turut)  bantu referensikan kepesertaan BPJS   
        

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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d. Berdasar Hasil Wawancara bagi Sampel Pesaing Apotik 

       Analisis data kualitatif berdasar hasil jawaban tertulis pada pertanyaan 

pedoman wawancara, dikarenakan kesibukan narasumber. 

2) Analisis Faktor Internal Sampel Pesaing Apotik 

Dari hasil jawaban tertulis 2 narasumber sampel pesaing apotik 

didapatkan kondisi lingkungan internal sebagai berikut: 

Tabel 4.14.  Analisis Lingkungan Internal Sampel Pesaing Apotik 

Kekuatan (Strengths) (Weaknes) 
Aspek Pelayanan Aspek Fasilitas   
Pelayanan kesehatan Fasilitas bangunan   
apotik, pharmaceutical sesuai peraturan,   
care, pelayanan PRB  nyaman, lengkap   
BPJS, delivery obat,  sarana prasarana   
swalayan farmasi,  baik lengkap    
konsultasi obat dan kondisi bagus,    
sudah sesuai standar. maintenance berkala Tidak ada 
pelayanan resep, owa, Aspek Keuangan indikasi dari 
obat bebas, bebas  a.Kondisi pendapatan jawaban 
terbatas, sudah dan pengeluaran selalu tertulis 
sesuai standar sesuai neraca ,diawasi narasumber 
Aspek Lokasi staf keuangan KF,    
Lokasi strategis bagi pengeluaran tertentu   
warga sekitar dan disiasati.    
dapat dicapai dan  b.Pendapatan lebih besar   
dilalui berbagai alat daripada pengeluaran   
transportasi.  daripada pengeluaran   
Aspek biaya/tariff Aspek organisasi /SDM   
Tarif disesuaikan SDM sudah sesuai   
margin pusat (KF) standar,  telah melalui   
dan sesuai daya beli masa training sesuai   
beli masyarakat. standar ketat (KF)   
dapat diterima pelatihan peningkatan   
masyarakat kompetensi SDM untuk   

pemberian diskon ada dari pusat (KF)    
ada bagi pelanggan dan pihak ketiga.   

loyal berupa produk KF DF tiap bulan ada   

DF tidak ada diskon sharing dan diskusi   

harga standar peningkatan kompetensi   

 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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2) Analisis Faktor Eksternal Sampel Pesaing Apotik 

Dari hasil jawaban tertulis 2 narasumber sampel pesaing apotik  

didapatkan kondisi lingkungan eksternal sebagai berikut: 

Tabel 4.15. .Analisis Lingkungan Eksternal Sampel Pesaing Apotik 

Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats ) 
Aspek Promosi Aspek Keuangan Aspek Pelayanan 
Promosi KF dengan Menaikkan pendapatan Mengatasi hambatan 
instagram, WA, brosur, apotik dengan promosi ancaman dengan cara 
paraplex,event outstore outstore, kerjasama  analisis sekitar dengan 
promosi DF dengan dengan RS dan instansi antisipasi dari dalam, 
layanan pesan antar lain, BPJS, klinik atau peningkatan pelayanan 
pembeda dari apotik  dokter keluarga,  dan stok, inovasi baru 
lain adalah pelayanan  memberi pelayanan baik, yang ditampilkan lebih 
profesional apoteker/ sarana prasarana, layanan unggul dari pesaing,  
farmasist, mendekatkan pesan antar, tingkatkan diskusi pemanfaatan 
modernitas, bersinergi ketersediaan obat peluang / inovasi baru, 
pelayanan kesehatan   bantuan pusat (KF), 
masyarakat relevan ada Aspek organisasi /SDM sediakan kelengkapan 
klinik optik dll. Memanfaatkan peluang sarana pesan antar obat 
harga bersaing, atau prospek dengan 
pelayanan ramah bertukar pikiran dengan   
pandangan masyarakat anggota, melaksanakan   
sekitar apotik pesaing ide yang membangun,   
lengkap, pasti nyaman, memberi layanan pesan   
aman, dekat warga, antar, kerjasama dengan   
juga sangat baik dan  dokter praktek terdekat   
mudah dijangkau     
      

 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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2.   Analisis Data Kuantitatif 

a. Berdasar Hasil Kuesioner SWOT untuk Karyawan 

Tabel 4.16. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Kekuatan Kuesioner Karyawan 

No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating 
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

 A. Kekuatan (STRENGTHS)         
  1)Jenis pelayanan klinik sesuai standar dan lengkap 3,4 3,2 3,3   
  (melayani pasien umum dan gigi BPJS, non BPJS,         
  cek lab, USG, khitan, KB, home care, tensi gratis).       3,2 
  2)Pelayanan dokter umum baik, ramah, profesional 2,8 3,2 3   
  3)Pelayanan dokter gigi baik, ramah, profesional 3 3,4 3,2   
  4)Pelayanan perawat baik, ramah, profesional 3,2 3,4 3,3   

  
5)Pelayanan petugas apotik baik, ramah, 
profesional 

3 3,4 3,2   

2 Aspek Fasilitas dan Alat Kesehatan         
  6)Fasilitas bangunan nyaman,lengkap, parkir luas 3,1 3,3 3,2   
  7)Ruangan klinik apotik tenang, bersih dan rapi 3,1 3,3 3,2   
  8)Alat-alat kesehatan memadai, baik, lengkap 3,2 3,5 3,4 3,1 
  9)Lokasi klinik apotik tenang, nyaman, udara sejuk 3,1 3,3 3,2   
  10)Jalan lokasi mudah dicapai alat transporatasi 2,5 2,9 2,7   
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Tabel 4.16. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Kekuatan Kuesioner Karyawan (lanjutan) 

No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating 
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

3 Aspek Biaya /Tarif         
  11)Menerima pasien BPJS (biaya periksa obat gratis) 3,4 3,4 3,4   
  12)Tarif pasien umum sesuai kemampuan masyarakat 3,1 3 3,1 3,1 
  13)Ada diskon bagi pasien  tak mampu non BPJS 3 2,8 2,9   
  14)Harga obat sesuai standar dan daya beli masyarakat 3,1 2,8 3   

  Aspek Pelayanan pada Masyarakat         
  15)Mengadakan senam sehat tiap hari Minggu 3,2 3,1 3,2   
  16)Pernah mengadakan bakti sosial pengobatan gratis 2,9 3,1 3 3,1 
  17)Penyuluhan kesehatan berkala bagi warga sekitar 2,9 3,1 3   

4 Aspek SDM/Organisasi(khusus responden karyawan)         
  18)Pimpinan klinik adalah direktur RS berpengalaman 3,3 3,2 3,3   
  19)Memiliki tata tertib pekerjaan standar profesional 3,1 3,2 3,2   
  20)Manajemen sistem kontrol efektif dan efisien 3,1 3,1 3,1   
  21)Budaya karyawan antar bagian sistem kekeluargaan 3,1 3,1 3,1 3,1 
  22)Gaji dan THR diberikan tepat waktu 3,1 3,1 3,1   
  23)Ada sistem cuti, libur, ijin, sesuai peraturan 3 2,9 3   
  24)Fasilitas kerja (komputer internet ATK dll) lengkap 2,8 3,1 3   
  25)Pengembangan karyawan melalui training rapat2 2,8 3,4 3,1   
   BPS dan mengikuti seminar         

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.17. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Kelemahan Kuesioner Karyawan 

 
No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating  

    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

B. KELEMAHAN (WEAKNESSES)         
1 Aspek Lokasi  dan pencapaian         

  26)Lokasi bangunan klinik apotik jauh dari jalan raya 2,1 3 2,6 2,6 
2 Aspek Promosi         

  27)Promosi belum terprogram secara rutin 2,3 2,8 2,6 2,6 
3 SDM         

  28)Turn over (keluar masuk karyawan) cukup tinggi 2,4 2,9 2,7 2,7 
  29)Pegawai banyak new graduate perlu belajar 2,4 3 2,7   

4 Keuangan         
  30)Kapitasi peserta BPJS masih separo dari ideal 2,5 2,8 2,7   
  31)Penjualan obat apotik menurun setelah ada BPJS 2,4 3 2,7   

  
32)Pasien BPJS (gratis) lebih banyak  dari pasien 
umum (bayar) 2,7 2,8 2,8 2,8 

  33)Gaji karyawan masih standar minimal UMR  2,8 3,2 3   
  34)Biaya listrik telpon ATK sarana prasarana tinggi 2,8 2,8 2,8   
  35)Pemasukan belum dapat menutup pengeluaran 2,7 2,9 2,8   
          

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.18. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Peluang Kuesioner Karyawan 

No Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating  
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 
C. PELUANG (OPPORTUNITIES)         
1 Aspek Pelayanan dan Fasilitas         

  36)Keberadaan klinik sangat dibutuhkan warga 3 2,9 3   
  37)Belum ada klinik pratama dan apotik di sekitar 3 2,9 3 2,9 
  38)Jam pelayanan buka pagi dan sore kecuali libur 2,7 2,8 2,8   

2 Aspek Kerjasama Networking         
  39)Memiliki kerjasama dengan jejaring bidan BPJS  3 2,9 3 3 
  40)Bekerja sama dengan BPJS dan mandiri in health 3,1 2,9 3   

3 Aspek Demografi         
  41)Jumlah penduduk di Banyumanik semakin banyak 3,1 2,8 3   
  dan berarti pasar potensial akan makin besar         
  42)Jumlah perkantoran di Banyumanik makin 2,9 2,8 2,9 2,9 
  berkembang dan semua pemilik usaha punya         
  kewajiban mendaftarkan karyawan menjadi peserta          

  BPJS sehingga pasar potensial masih terbuka         

  
43)Sistem kapitasi BPJS memberi peluang  
penambahan income bila makin banyak peserta 2,9 2,9 2,9   

            
            

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.19. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Ancaman Kuesioner Karyawan 

No Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata-rata rating  
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 
D. ANCAMAN (THREATS)         
1 Aspek Fasilitas Umum         
  44)Belum tersedia transportasi umum menuju lokasi 1,9 2,7 2,3 2,3 

2 Aspek Biaya/ Keuangan         
  45)Jumlah peserta BPJS terdaftar masih kurang dari target 2,2 2.8 2,5   
  46)Pendapatan kapitasi BPJS belum menutup operasional 2,3 2.8 2,6 2,6 

3 Aspek Pesaing         
  47)Adanya pesaing seperti puskesmas, praktek praktek 2,6 2.9 2,8 2,8 
  dokter pribadi, praktik dokter gigi,  bidan, apotik lain         
            

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 



 
 
 

91

b.  Berdasar Hasil Kuesioner SWOT untuk Customer 

Tabel 4.20. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Kekuatan Kuesioner Customer 

No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating 

    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

  KEKUATAN (STRENGTHS)         

1 Aspek Pelayanan Klinik Apotik         

  1)Jenis pelayanan klinik sesuai standar dan lengkap 3,4 3,4 3,4   

  (melayani pasien umum dan gigi, BPJS& non BPJS,         

   jejaring bidan,jejaring Lab Klinik Cito, Apotek         

  Kimia Farma untuk prolanis, ada layanan cek laborat,         

  USG, khitan, KB, home care, tensi timbang gratis).         

  2)Pelayanan dokter umum senior dan berpengalaman, 3,3 3,4 3,4 3,3 

  dokter gigi dan perawat kinik ramah dan profesional         

  3)Jam buka pelayanan pagi sore setiap hari kecuali 3,1 3,3 3,2   

  hari besar dan libur, libur panjang lebaran tetap buka         

  4)Petugas apotik memiliki pengetahuan tentang obat 3,2 3,4 3,3   

  dan dapat menerangkan informasi dengan jelas         

2 Aspek Fasilitas         

  5)Alat2 kesehatan tersedia memadai, baik, lengkap 3,3 3,3 3,3   

  6)Ruang luas, nyaman, lengkap, tenang, bersih, rapi 3,4 3,4 3,4   

  7)Bangunan kokoh, desain baik, halaman parkir luas 3,4 3,4 3,4 3,4 

  Kondisi gedung sudah 10 tahun relatif masih kuat         

  8)Lokasi klinik apotik tenang, nyaman, udara sejuk 3,5 3,4 3,5   

  Jalan ke lokasi lebar dapat dicapai alat transporatasi         
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 Tabel 4.20. Rata-Rata Rating Aspek Indikator  Faktor Kekuatan Kuesioner Customer (lanjutan) 

No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata-rata rating 

    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

3 Aspek Biaya /Tarif         

  9)Menerima pasien BPJS (biaya periksa obat gratis) 3,3 3,4 3,4   

  Tidak membedakan pelayanan BPJS dan non BPJS         

  10)Tarif pasien umum sesuai kemampuan masyarakat 3,3 3,3 3,3   

 dan ada diskon bagi pasien  tak mampu non BPJS       3,4 

  11)Harga obat sesuai standar& daya beli masyarakat 3,3 3,5 3,4   

   Obat dijamin keaslian krn dibeli dari detailer resmi         

  12)Petugas apotik memiliki pengetahuan tentang obat 3,2 3,4 3,3   

  dan dapat menerangkan informasi dengan jelas         

 

  

Tabel 4.21. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Kelemahan Kuesioner Customer 

No Faktor-Faktor Lingkungan Internal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata-rata rating  

    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 

 KELEMAHAN (WEAKNESSES)         

  Aspek Lokasi  dan pencapaian         

1 13)Lokasi bangunan klinik apotek jauh dari jalan raya 2,8 3,3 3,1 3,1 

  Papan petunjuk dari jalan raya sudah kurang terlihat         

2 Aspek Promosi         

  14)Kegiatan promosi belum terprogram secara rutin 2,8 3,3 3,1 3,1 

  Perlu upaya pengenalan pada masyarakat lebih sering         
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Tabel 4.22. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Peluang Kuesioner Customer 

No Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata-rata rating  
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 
  PELUANG (OPPORTUNITIES)         

1 Aspek Pelayanan dan Fasilitas         
  15)Keberadaan klinik sangat dibutuhkan warga, 3,2 3,4 3,3 3,3 
  Belum ada klinik pratama dan apotik di sekitar         

2 Aspek Kerjasama Networking         
  16)Bekerja sama dengan BPJS dan in health mandiri 3,2 3,2 3,2 3,2 

3 Aspek Demografi         
  17)Penduduk dan perkantoran di Banyumanik makin 3,1 3,2 3,2 3,2 
  bertambah sehingga memerlukan fasilitas kesehatan         

Tabel 4.23. Rata-Rata Rating Aspek Indikator Faktor Ancaman Kuesioner Customer 

No Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Rata2 rating Rata2 rating Rata2 rating Rata-rata rating  
    kondisi saat ini(A) penanganan(B) (A) dan (B) aspek indikator 
  ANCAMAN (THREATS)         

1 Aspek Fasilitas Umum         
  18)Belum tersedia transportasi umum menuju lokasi 2,5 3 2,8 2,8 

2 Aspek Biaya/ Keuangan         
 19)Jumlah peserta BPJS terdaftar masihbelum banyak 2.,9 3 3 3 

3 Aspek Pesaing         
  20)Adanya pesaing beberapa puskesmas, praktek 2,9 3 3 3 
  dokter pribadi, praktik dokter gigi, bidan,apotik lain         

Sumber: Tabel 4.20-4.23. Data primer yang diolah (2018)  
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c. Rata-Rata Rating Kuesioner Karyawan dan Kuesioner Customer 

Tabel 4.24. Rata-Rata Rating Tiap Aspek Indikator Faktor Strategi  

Internal Kuesioner Karyawan dan Kuesioner Customer 

No FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL kuesioner kuesioner rata2 rating 
    karyawan customer kuesioner 
    (I) (II) (I)+(II) 

  KEKUATAN (STRENGTHS)       
1 Aspek Pelayanan Kesehatan 3,2 3,3 3,3 
2 Aspek Fasilitas dan Alat Kesehatan 3,1 3,4 3,3 
3 Aspek Biaya /Tarif 3,1 3,4 3,3 
4 Aspek SDM/Organisasi  3,1 0 3,1 
  KELEMAHAN (WEAKNESSES)       

1 Aspek Lokasi  dan pencapaian 2,6 3,1 2,9 
2 Aspek Promosi 2,6 3,1 2,9 
3 SDM (khusus karyawan) 2,7 0 2,7 
4 Keuangan (khusus karyawan) 2,8 0 2,7 

 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
 

Tabel 4.25. Rata-Rata Rating Tiap Aspek Indikator Faktor Strategi   

Eksternal Kuesioner Karyawan dan Kuesioner Customer 

No FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL kuesioner kuesioner rata2 rating 
    karyawan customer kuesioner 
    (I) (II) (I)+(II) 

  PELUANG (OPPORTUNITIES)       
1 Aspek Pelayanan /Fasilitas 2,9 3,3 3,1 
2 Aspek Kerjasama Networking 3 3,2 3,1 
3 Aspek Demografi 2,9 3,2 3,1 
  ANCAMAN (WEAKNESSES)       

1 Aspek Fasilitas umum 2,3 2,8 2,6 
2 Aspek Biaya / Keuangan 2,6 3 2,8 
3 Aspek Pesaing 2,8 3 2,9 

 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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3. Membuat Matriks IFAS dan EFAS  

Berdasar analisis faktor lingkungan internal  dan factor lingkungan eksternal 

dari survey pendahuluan, jawaban wawancara SWOT bagi manajemen, 

masukan dari wawancara SWOT bagi pesaing, jawaban kuesioner SWOT 

bagi karyawan dan kuesioner SWOT bagi customer, maka dapat ditentukan 

matriks IFAS dan matriks EFAS sebagai berikut (bobot dari pemilik) : 

a. Matriks IFAS 

             Tabel 4.26.  Matriks IFAS Klinik Pratama “Bangun Medika” dan  

                                  Apotik  “Bangun Medika”  Semarang 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL Bobot Rata2  Bobot x 
    rating rata2 rating 

Strengths (Kekuatan)       
1)  Aspek Pelayanan Kesehatan       

Pelayanan medis dasar umum, gigi, penunjang 
medis lain sudah baik dan lengkap sesuai standar 
Permenkes. Tenaga medis ramah dan profesional. 

0,15 3,3 0,50 

2)      Aspek Fasilitas dan Alat Kesehatan       

Fasilitas bangunan dan alat-alat kesehatan sudah  
baik dan lengkap sesuai standar Permenkes. 
Bangunan terawat bersih, rapi, tenang, sejuk 
nyaman. 

0,15 3,3 0,50 

3)  Aspek Biaya / Tarif       

Tarif klinik untuk peserta BPJS sesuai standard dan 
untuk pasien non BPJS terjangkau. Tarif apotek 
terjangkau dengan jaminan produk / obat resmi. 

0,10 3,3 0,33 

4)   Aspek SDM /Organisasi       

Kesejahteraan dan kompetensi SDM diupayakan 
ditingkatkan. Manajemen berpengalaman, 
operasional efektif efisien, budaya organisasi 
kekeluargaan. 

0,10 3,1 0,31 

total rata-rata rating faktor kekuatan   13,0   

total bobot x rata2 rating faktor kekuatan     1,63 



 
 
 

96

 Tabel 4.26.  Matriks IFAS Klinik Pratama “Bangun Medika” dan  

                      Apotik  “Bangun Medika”  Semarang (lanjutan) 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL Bobot Rata2  Bobot x 
    rating rata2 rating 

Kelemahan (Weaknesses)       
1)      Aspek Lokasi dan Pencapaian       
Lokasi jauh dari jalan raya dan belum ada 
transportasi umum. Namun pencapaian dengan 
transportasi roda 2/roda 4 mudah, jalan lebar dan 
baik. 

0,10 2,9 0,29 

2)      Aspek Promosi       
Promosi masiih kurang dilakukan terutama untuk 
saat ini meskipun dahulu pernah  secara rutin 
dilakukan namun belum direncana diprogramkan 
lagi. 

0,10 2,9 0,29 

3)      Aspek SDM       

Turn over karyawan masih mudah terjadi, diduga 
karena kebutuhan  kesejahteraan yang lebih baik, 
gaji masih sesuai standar minimal UMR. 

0,15 2,7 0,41 

4)      Aspek Keuangan       

Keuangan masih lebih besar pengeluaran daripada 
pemasukan karena kuota peserta BPJS belum 
mencukupi untuk menutup biaya operasional usaha.

0,15 2,7 0,41 

total rata-rata rating faktor kelemahan   11,2   

total bobot x rata2 rating faktor kelemahan     1,40 

TOTAL BOBOT (kekuatan + kelemahan) 1,00     

X1 (jumlah rata2 rating) faktor internal   24,2   

BS    0,537   

BW   0,463   
    

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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b. Matriks EFAS 

             Tabel 4.27.  Matriks EFAS Klinik Pratama “Bangun Medika” dan  

                         Apotik  “Bangun Medika” Semarang 

 
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL Bobot Rata2  Bobot x   

    rating rata2 rating   

Opportunities (Peluang)         

1). Aspek Pelayanan /Fasilitas         

Klinik dan apotik ini dibutuhkan warga, jam 
operasional buka tiap hari pagi sore kecuali 
Minggu/libur, disain  one stop service pelayanan 
kesehatan . 0,10 3,1 0,31   

2)      Aspek Kerjasama Networking         

Memiliki kerjasama dengan BPJS, asuransi mandiri 
in health, jejaring bidan, serta dengan laborat klinik 
Cito dan Apotik Kimia Farma untuk Prolanis. 0,10 3,1 0,31   

3)      Aspek Kependudukan         

Penduduk dan perkantoran Banyumanik makin 
banyak dan universal health coverage akan membuat 
makin dibutuhkan fasilitas kesehatan BPJS. 0,15 3,1 0,47   

4)  Aspek Hubungan Masyarakat         

Pemilik dan penanggung jawab adalah warga 
setempat, relasi baik dengan masyarakat dan pihak-
pihak pemangku kepentingan pelayanan kesehatan. 0,15 3 0,45   

(tambahan indikator hasil analisis kualitatif 
wawancara dan observasi peneliti, rata-rata rating 
ditentukan peneliti)         

total rata-rata rating faktor peluang   12,3     

total bobot x rata2 rating faktor peluang     1,54   

Threats (Ancaman)         

1)   Fasilitas umum         

Lokasi kurang terlihat dari jalan raya utama, belum 
banyak orang yang tahu ada klinik dan apotik 
tersebut, papan petunjuk informasi kurang jelas. 0,15 2,6 0,39   

2)   Biaya/ keuangan         

Sistem kerjasama dengan BPJS memerlukan 
pemikiran dalam pembiayaan karena jumlah 
pemasukan dari BPJS sangat tergantung jumlah 
peserta. 0,15 2,8 0,42   
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Tabel 4.27.  Matriks EFAS Klinik Pratama “Bangun Medika” dan  

                         Apotik  “Bangun Medika” Semarang (lanjutan) 

 
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL Bobot Rata2  Bobot x   

    rating rata2 rating   

3)   Pesaing         

Adanya Puskesmas, praktek dokter pribadi, dokter gigi 
dan praktek bidan,apotik yang lain  di sekitar baik di 
masa kini maupun kemungkinan masa depan. 0,10 2,9 0,29   

4)  Kebijakan Pemerintah         

Kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pelayanan   0,10 3 0,30   

kesehatan harus selalu diantisipasi untuk dapat tetap           

bertahan dalam perkembangan jaman (tambahan          

indikator hasil analisis kualitatif wawancara dan 
observasi peneliti, rata-rata rating ditentukan peneliti)         

total rata-rata rating faktor ancaman   11,3     

total bobot x rata2 rating  faktor ancaman     1,40   

TOTAL BOBOT (peluang + ancaman) 1,00       

X1 (jumlah rata2 rating) faktor eksternal   23,6     

BO   0,521     

BT   0,479     

        
 Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 

 
4.  Membuat Matriks IE 

    Total skor  (bobot x rata2 rating) untuk tiap-tiap faktor strategis internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor strategis eksternal (peluang dan 

ancaman) kemudian dirangkum. Untuk mendapat titik koordinat (x,y) 

dalam posisi koordinat matriks IE dilakukan perhitungan selisih (kekuatan-

kelemahan) dan (peluang-ancaman), sedangkan untuk mendapat posisi 

dalam matriks IE 9 sel kemungkinan, dilakukan perhitungan penjumlahan 

(kekuatan+kelemahan) dan (peluang+ancaman). Maka hasil nilai akhir 

untuk pembuatan  matriks IE dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.28. Koordinat Analisis Internal dan Eksternal  Analisis SWOT 

SWOT total skor rata2 x rating 
Faktor Internal   
kekuatan (S) 1,63 
kelemahan (W) 1,40 
total (kekuatan + kelemahan) 3,03 
selisih (kekuatan - kelemahan) 0,23 
Faktor Eksternal   
peluang (O) 1,54 
ancaman (T) 1,40 
total (peluang + penanganan) 2,94 
selisih (peluang - penanganan) 0,14 
titik koordinat (x.y)  ( 0, 23: 0,14 ) 

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 

       Maka posisi koordinat matriks IE berdasar perhitungan selisih skor adalah 

    
BERBAGAI PELUANG 

Kuadran 2 Kuadran 1 

Mendukung  
 
(0,23 : 0,4) Mendukung 

strategi   strategi 
turn arround agresif 

KELEMAHAN   KEKUATAN 
INTERNAL         INTERNAL 

Kuadran 4 Kuadran 3 
Mendukung  Mendukung 
strategi   strategi 
defensif   diversifikasi 

BERBAGAI ANCAMAN
    

 
Keterangan  
panah merah = koordinat kondisi saat ini (0,23:0,4)  
  

 Gambar 4.8. Koordinat Matriks IE Analisis SWOT  

       Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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       Berdasar koordinat matriks IE analisis SWOT terlihat posisi pada 

kuadran 1. Artinya Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun 

Medika” Semarang situasi sangat menguntungkan, memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi kondisi 

ini mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented sterategy). 

Posisi Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” 

Semarang pada matriks IE 9 berdasar perhitungan total skor adalah: 

IFE     
Kuat Rata2 Lemah 

3,0-4,0 2,0-2,99 1,0-1,99 
EFE  4,0 3,0 2,0 1,0 
Tinggi 3,0-4,0 

3,0

I II III 

Sedang 2,0-
2,99 

2,0

IV V VI 

Rendah 1,0-
1,99 

1,0

VII VIII IX 

          Gambar 4.9.  Matriks IE  Klinik Pratama “Bangun Medika” dan  

                                  Apotik “Bangun Medika” Semarang  

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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          Dari hasil kuesioner SWOT matriks IFAS (skor 3,03) dan EFAS 

(skor 2,94), hasil matriks IE Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika Semarang terlihat berada di kuadran IV (IV = Strategi 

Stabilitas), di mana posisi pada sel IV dalam 9 sel kemungkinan tersebut 

dapat digambarkan sebagai posisi Grow dan Build.  Strategi yang cocok : 

Intensive atau Integration, dengan alternatif strategi sebagai berikut : 

a. Strategi intensif 

Usaha meningkatkan posisi persaingan usaha melalui produk / jasa : 

- Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy)  

- Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy)  

- Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy)  

b. Strategi Integrasi  

Pengawasan lebih melalui merger, akuisisi, membuat usah sendiri.  

c. Strategi Umum  

-  Strategi Integrasi ke Depan (Forward Integration Strategy)  

-  Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy) 

-  Strategi Integrasi ke Horizontal (Horizontal Integration Strategy)  

Dari alternatif strategi tersebut, yang dipilih adalah strategi intensif. 

       

Selanjutnya berdasarkan indikator-indikator SWOT (kekuatan, kelemahan, 

peluang, ancaman) yang telah ditentukan pada definisi operasional, maka 

dirangkum semua hasil analisis kualitatif dan kuantitatif dari penelitian 

wawancara dan kuesioner untuk dibuat Matriks SWOT, sebagai berikut: 
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4.  Membuat Matriks SWOT 

Tabel 4.29. Matriks SWOT Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang 

always leave blank Strengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) 
        

  1)  Aspek Pelayanan Kesehatan 1)  Aspek Lokasi dan Pencapaian 
  Pelayanan  medis dasar umum, gigi, penunjang Jauh jalan raya, tak ada transportasi umum 
  medis  baik lengkap sesuai standar Permenkes. namun pencapaian dengan transportasi roda 
  Tenaga medis ramah dan profesional. 2/4 mudah, jalan lebar dan baik. 
  2)  Aspek Fasilitas dan Alat Kesehatan 2)  Aspek Promosi 
  Fasilitas bangunan ,alat-alat kesehatan  baik Promosi kurang  terutama untuk saat ini 
  lengkap sesuai standar Permenkes. Bangunan meski dahulu pernah  secara rutin dilakukan 
  terawat bersih, rapi, tenang, sejuk nyaman. namun belum direncana diprogramkan lagi. 
  3)  Aspek Biaya / Tarif 3)  Aspek SDM 
  Tarif klinik peserta BPJS sesuai standard dan Turn over karyawan masih terjadi,  karena 
  pasien non BPJS terjangkau. Tarif apotek kebutuhan  kesejahteraan yang lebih baik, 
  terjangkau, jaminan produk / obat resmi. gaji masih sesuai standar minimal UMR. 
  4) Aspek SDM /Organisasi 4)  Aspek Keuangan 
  Kesejahteraan/kompetensi SDM diupayakan. Keuangan lebih besar pengeluaran daripada 
  ditingkatkan.Manajemen pengalaman, kontrol pemasukan karena kuota peserta BPJS  
  efektif efisien, budaya organisasi kekeluargaan. belum menutup biaya operasional usaha. 

      
Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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Tabel 4.29. Matriks SWOT Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang (lanjutan) 

Opportunities (Peluang) Strategi SO Strategi WO 
  1. Memakai kekuatan pelayanan kesehatan,  1.Meminimalkan kelemahan lokasi dengan  
1) Aspek Pelayanan /Fasilitas     fasilitas dan alat kesehatan, tarif terjangkau    petunjuk jalan diganti lebih jelas di tempat 
Klinik dan apotek ini dibutuhkan warga,      kompetensi SDM untuk penuhi kebutuhan    lebih terlihat, sekaligus sebagai informasi  
jam buka tiap hari pagi sore kecuali     warga seiring pertambahan penduduk, akan    pelayanan, fasilitas dan jam buka, didisain 
Minggu/ libur, disain  one stop service     adanya klinik dan apotik satu atap bagi     efektif menangkap peluang kebutuhan  
pelayanan kesehatan .     peserta BPJS dan umum (S1,S2,S3,O1,    pelayanan klinik apotik (W1,W2,O1,O2) 
2) Aspek Kerjasama Networking     O2,O3)- strategi pengembangan pasar    - strategi pengembangan produk/ jasa 
Memiliki kerjasama dengan BPJS,  2. Memakai kekuatan pengalaman pemilik/  2. Mengatasi kelemahan promosi dengan  
asuransi mandiri in health, jejaring bidan,     penanggung jawab dalam manajemen RS     mapping area sosialisasi dari RT hingga  
dan Laborat klinik Cito, Apotek Kimia     dan sebagai warga setempat, untuk menjalin     kecamatan, membantu pendaftaran BPJS, 
Farma untuk Prolanis.     kerjasama baik dengan warga, pelanggan,     bekerjasama dengan tokoh masyarakat, 
3) Aspek Kependudukan     pegawai, jejaring pelayanan dan pemangku     warga, pelanggan, jejaring, agar turut 
Penduduk dan perkantoran Banyumanik      kepentingan kebijakan pelayanan kesehatan.     merekomendasikan pelayanan (W2,O2 
makin banyak dan program pemerintah    (S4,O2,O3,O4) - strategi penetrasi pasar     O3, O4)-strategi penetrasi pasar 
Universal Health Coverage membuat  3. Menggunakan kekuatan upaya peningkatan 3. Mengatasi kelemahan turn over pegawai  
dibutuhkan fasilitas kesehatan BPJS.     kompetensi, kesejahteraan SDM, budaya     dengan upaya peningkatan kesejahteraan, 
4) Aspek Hubungan Masyarakat     organisasi kekeluargaan, kontrol efektif dan     pemasukan diupayakan menutup biaya 
Pemilik dan penanggung jawab adalah      efisien (dekat rumah pemilik/manajemen)      operasional, dengan mencari peluang 
warga setempat, relasi baik dengan     guna pelayanan berkualitas bagi pelanggan     menambah peserta BPJS dari bertambah 
semua masyarakat dan pemangku     dan masyarakat yang memerlukan(S4,O1)     nya penduduk/kantor sekitar (W3,W4, 
kepentingan pelayanan kesehatan     - strategi pengembangan produk / jasa     O3) - strategi pengembangan pasar 
      

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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Tabel 4.29. Matriks SWOT Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang (lanjutan) 

Threats (Ancaman) Strategi ST Strategi WT 
  1. Memakai kekuatan pelayanan kesehatan,  1. Mengatasi kelemahan ketiadaan angkutan 
1)   Fasilitas umum     fasilitas bangunan,alat kesehatan yang baik,      umum dan lokasi kurang strategis dengan  
Lokasi kurang terlihat dari jalan raya,     lengkap,tarif terjangkau, untuk atasi ancaman     promosi dan informasi intensif, untuk atasi 
belum banyak orang tahu informasi     jauh dari jalan raya, hingga pelayanan makin     ancaman kurang dikenali masyarakat, dan  
adanya klinik apotik di tempat tersebut,    dikenal dipilih masyarakat, dari peningkatan     ancaman karena lokasi pesaing lebih  
papan petunjuk informasi kurang jelas.     informasi oleh SDM/media lain (S1,S2,S3,     strategis dan dikenali (W1,W2,T1,T3) 
2)   Biaya/ keuangan     S4,T1) - strategi pengembangan pasar     strategi pengembangan pasar 
Sistem kerjasama dengan BPJS perlu 2. Menggunakan kekuatan pengalaman pemilik/ 2. Mengatasi kelemahan turn over karyawan  
pemikiran dalam pembiayaan karena     manajemen untuk memikirkan pembiayaan      dengan peningkatan loyalitas karyawan 
jumlah pemasukan dari BPJS sangat     keuangan klinik apotek dalam sistem BPJS     sehingga terbina suasana kerja kondusif  
tergantung kapitasi / jumlah peserta.     yang tergantung kepesertaan, mempelajari     stabil untuk memberi pelayanan lebih baik 
3)   Pesaing     kebijakan pemerintah, berupaya menaikkan     guna mengatasi ancaman kompetensi dan 
Adanya Puskesmas, dokter praktek     peserta BPJS agar biaya operasional tercukupi     stabilitas SDM pesaing (W3,T3) 
pribadi umum/ gigi, dan praktek bidan      (S4,T2,T3,T4) - strategi  penetrasi pasar       strategi pengembangan produk/ jasa 
yang lain di sekitar baik di masa kini 3. Menggunakan kekuatan kompetensi tenaga  3. Mengatasi kelemahan keuangan dengan  
maupun kemungkinan masa depan.     medis senior profesional, fasilitas bangunan      selalu mengantisipasi perubahan kebijakan 
4)  Kebijakan Pemerintah     nyaman,alat kesehatan lengkap, tarif /biaya     pemerintah dan sistem kerjasama BPJS  
Kebijakan dan peraturan pemerintah     terjangkau, kompetensi karyawan, untuk     tentang pembiayaan, efisiensi pengeluaran 
tentang pelayanan kesehatan harus     kepuasan dan loyalitas pelanggan, antisipasi      dan berupaya menambah peserta BPJS  
selalu diantisipasi untuk dapat tetap     pesaing masa kini/masa depan (S1,S4,T3)     sampai tercapai target ideal 
bertahan dalam perkembangan jaman    - strategi pengembangan produk/ jasa     (W4,T2,T4) strategi penetrasi pasar 

Sumber: Data Primer yang diolah  (2018) 
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C. IMPLIKASI MANAJERIAL 

1. Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarnag 

berupaya lebih intensif untuk pengenalan kepada masyarakat, menjangkau 

pangsa pasar area lebih luas bukan hanya warga sekitar, agar pelayanan 

berkembang hingga tingkat Kecamatan dan  Semarang  sekitarnya. 

2 Klinik Pratama “Bangun Medika dan “Apotik “Bangun Medika” Semarang 

berupaya menaikkan kepesertaan BPJS dari perkembangan penduduk dan 

bisnis di sekitarnya, untuk mencapai kapitasi ideal agar pemasukan dapat 

menutup biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan karyawan, 

memelihara sarana prasarana dan meningkatkan kualitas pelayanan. 

3. Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang 

terus meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas peralatan, fasilitas dan 

pelayanan kesehatan, mengikuti perkembangan peraturan  pelayanan medik 

dasar dan BPJS, serta berupaya mengubah ancaman menjadi peluang. 

4. Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang 

terus memelihara hubungan baik dengan warga masyarakat sekitar, 

konsumen/ pelanggan, juga para pemangku kebijakan pelayanan kesehatan 

serta networking yang ada, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain  

5. Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang 

terus berusaha meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, pelanggan, 

jejaring dan warga sekitar, sehingga turut merekomendasikan pelayanan 

yang ada kepada keluarga / kenalan, menjadi rekanan berpromosi secara 

efektif karena ada interaksi dan kepercayaan yang dibangun bersama.  
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