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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi setiap umat manusia. Dalam undang-

undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah, harus memperhatikan 

pembangunan kesehatan bagi warga negaranya. Pembangunan kesehatan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis, sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 

2009 tentang kesehatan. 

 Pembangunan kesehatan bagi warga negara dilakukan secara merata dan 

terjangkau pada seluruh masyarakat baik secara geografis maupun ekonomi. Hal 

tersebut membutuhkan penyediaan sarana pelayanan kesehatan sebagai 

fasilitasnya. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. Rumah sakit sebagai sebuah institusi yang menyediakan jasa 

pelayanan kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan. 
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 Menurut UU No. 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit dijelaskan bahwa 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan 

rumah sakit ini adalah mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Rumah sakit bersifat nirlaba atau tidak mengejar 

keuntungan. Tugas utama dari pendirian rumah sakit adalah memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.  

 Rumah Sakit Lavalette adalah salah satu rumah sakit umum yang berada di 

Kota Malang. Rumah Sakit Lavalette merupakan suatu usaha sosial di bidang 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat umum.

 Menurut Pearce and Robinson (1997: 20) strategi diartikan sebagai 

rencana yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan, organisasi, atau institusi. Strategi memberikan kerangka untuk 

keputusan manajerial. Oleh karena itu, strategi sangat penting bagi sebuah 

perusahaan, organisasi, atau institusi. Dalam menghasilkan strategi yang efektif 

dan efisien, pihak manajemen dapat menggunakan konsep manajemen strategi 

sebagai dasarnya. Menurut Pearce and Robinson (1997: 20) manajemen strategi 

didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dalam manajemen strategi 

diperlukan analisis lingkungan untuk memahami kekuatan dan kelemahan serta 

mengetahui peluang dan ancaman yang ada. 
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Analisis lingkungan merupakan suatu proses memonitor, mengevaluasi 

dan mengumpulkan informasi dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal 

yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Proses tersebut bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang dapat menentukan kondisi 

perusahaan dimasa yang akan datang. Proses analisis terhadap lingkungan 

perusahaan bermaksud mencari kelemahan dan kekuatan internal serta 

mengantisipasi ancaman dan peluang eksternal yang mungkin dihadapi 

perusahaan. 

Untuk mencapai sasaran jangka panjang perusahaan, organisasi, atau 

institusi diperlukan suatu tindakan-tindakan strategik. Menurut Pearce and 

Robinson (1997: 289) Strategi Umum (grand strategies), atau sering dinamai 

strategi induk (master) atau bisnis (business), memberikan arah bagi tindakan-

tindakan strategik. Mereka merupakan dasar bagi tindakan terkoordinasi dan 

berkesinambungan yang diarahkan untuk mencapai sasaran jangka panjang.  

Strategi umum menetapkan periode waktu untuk mencapai sasaran jangka 

panjang. Jadi, suatu strategi umum dapat didefinisikan sebagai ancangan umum 

menyeluruh yang memedomani tindakan-tindakan penting perusahaan. Menurut 

Pearce and Robinson ada empat belas strategi umum yaitu: pertumbuhan 

terkonsentrasi (concentrated growth), pengembangan pasar (market development), 

pengembangan produk (product development), inovasi (innovetion), integrasi 

horisontal, integrasi vertikal (vertical integration), diversifikasi konsentrik 

(concentric diversification), diversifikasi konglomerat, berbenah diri 

(turnaround), divestasi (divestiture), likuidasi (liquidation), usaha patungan (joint 

ventures), aliansi strategik (strategic alliances), dan konsorsium (consortia). 
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 Keberadaan rumah sakit tidak terlepas dari lingkungan di sekitarnya. 

Menurut Schulz R., dkk yang dikutip oleh Boy S. Sabarguna dan Henny Listiani 

dalam buku Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit dikatakan bahwa pada 

dasarnya rumah sakit merupakan suatu organisasi yang kompleks, karena adanya 

keterlibatan sumber kekuasaan dan otonomi dari beberapa kutub. Kutub tersebut 

adalah pemerintah, pemilik rumah sakit, profesional, direksi rumah sakit, 

masyarakat dan dunia bisnis. Karena kompleksnya sebuah organisasi rumah sakit 

ini maka diperlukan suatu tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan untuk 

mencapai sasaran jangka panjang. Atas dasar ini menarik untuk dilakukannya 

penelitian dengan judul: 

ANALISIS GRAND STRATEGY 

RUMAH SAKIT LAVALETTE MALANG 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Kompleksitas dalam sebuah rumah sakit memerlukan sebuah tindakan-

tindakan strategis. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah:  

Strategi Umum apa yang tepat bagi Rumah Sakit Lavalette Malang dalam 

mencapai visi. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui strategi 

umum yang tepat bagi Rumah Sakit Lavalette Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni: 

1. Bagi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

a. Sebagai informasi mengenai keberhasilan pembelajaran mahasiswa dan 

sebagai evaluasi kemampuan mahasiswa secara umum.  

b. Menambah referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang berminat 

mempelajari tema yang sama.  

2. Bagi Obyek Penelitian 

a.   Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Lavalette Malang dalam 

menjalankan organisasi rumah sakit. 

b.  Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Lavalette Malang dalam 

menetapkan tindakan-tindakan strategis jangka panjang. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit Lavalette Malang dalam 

menetapkan strategi umum yang tepat. 

3. Bagi Akademisi 

a. Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan guna 

meningkatkan kompetensi dan kecerdasan.  

b. Sebagai terapan ilmu dan teori yang telah di dapat selama mengikuti 

perkuliahan.  
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4. Bagi Pembaca 

a. Sebagai referensi dalam mendalami ilmu mengenai manajemen strategi.  

b. Sebagai referensi dalam penetapan atau pemilihan strategi umum yang 

tepat bagi sebuah organisasi. 


