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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kualitas pelayanan prima akan menghasilkan Tingkat Kepuasan pasien 

yang prima. Keberhasilan pelayanan Rumah Sakit tidak hanya dilihat dari fasilitas 

kesehatan yang diunggulkan melainkan juga pada kualitas pelayanan yang 

diberikan dan diterima oleh pasien. Rumah Sakit (RS) merupakan tempat 

pemenuhan kebutuhan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah 

kesehatan yang dirasakan sehingga tenaga kesehatan di RS harus mampu menjadi 

sumber informasi tentang kesehatan yang benar sebagai upaya penyembuhan dan 

pemulihan kesehatan. Setiap pasien tentu mengharapkan pelayanan yang 

kompeten dan profesional melalui sikap cepat, tepat dan benar setiap informasi 

yang diberikan. Program Rencana Pulang pasien merupakan serangkaian tindakan 

terpadu dan komprehensif dalam upaya untuk mempersiapkan pemulangan pasien 

dari lembaga pelayanan kesehatan (Graham, 2013).  

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) dalam artikel 

berjudul Care transitions from hospital to home (2015) mengatakan  Program 

Rencana Pulang pasien seharusnya dipersiapkan sejak pasien datang ke RS 

misalnya melalui media brosur atau leaflet  yang diikuti dengan telepon tindak 

lanjut dari Rumah Sakit dalam kurun waktu 48-72 jam setelah pasien pulang dan 

10-14 hari setelah kembali. Tiga perempat dari insiden dapat dicegah selama 

rawat inap dengan Program Rencana Pulang pasien yang baik. Di Amerika lebih 

dari 14% pasien rawat inap kembali diobati dengan masalah yang sama dalam 

waktu 30 hari setelah pulang dari Rumah Sakit (AHRQ,2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Jenny Morris, Louise Winfield, dan Kim Young di Rumah Sakit 
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akut di Inggris menyatakan bahwa salah satu hambatan utama untuk 

melaksanakan Program Rencana Pulang pasien adalah  miskinnya komunikasi, 

karena hanya 37% dari perawat yang setuju bahwa perencanaan pulang ini selalu 

dikomunikasikan kepada pasien (Morris et al., 2012).  

 Hasil penelitian Kumalasari (2014) menunjukkan bahwa tidak semua 

Program Rencana Pulang pasien  diberikan dengan lengkap akibat banyaknya 

jumlah pasien dengan berbagai diagnosa, kurangnya jumlah tenaga kesehatan, 

serta tingginya rutinitas petugas, sehingga sebagian besar pasien mendapatkan 

program rencana pulang pasien kurang lengkap. Tingkat keberhasilan pelayanan 

Rumah Sakit tidak hanya dilihat dari fasilitas kesehatan yang diunggulkan tetapi 

pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien di RS. Pernyataan tersebut 

penting dipahami oleh setiap perawat atau tenaga kesehatan di RS karena RS 

merupakan tempat pemenuhan kebutuhan pasien yang mengharapkan 

penyelesaian masalah kesehatan, dan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

kebutuhan yang mendasar  pada pasien baru masuk RS dan akan pulang ke 

rumah.   

 Peraturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) 

No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar minimal pelayanan Rumah Sakit 

menetapkan indikator kepuasan pelanggan dengan standar > 90%. Data rata-rata 

yang didapat dari Rumah Sakit di Indonesia menunjukan 67% pasien mengeluh 

adanya ketidakpuasan dalam penerimaan pelayanan keperawatan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dari total 

responden 74 orang menunjukan bahwa sebanyak 34 pasien (45,9%)  merasa 

kurang puas dengan pelayanan perawat dan sebanyak 40 pasien (54,1%) merasa 

puas dengan pelayanan keperawatan di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 

(Arifin, 2013).  
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 Dari lembar balik yang dapat dibaca di nurse station ruang rawat inap 

salah satu Rumah Sakit Swasta Bagian Barat, didapat informasi terkait informasi 

Program Rencana Pulang pasien dan target kepuasan pasien terhadap pelayanan 

keperawatan. Dikatakan bahwa perawat harus memberi informasi kepada pasien 

salah satunya yaitu program recana pulang pasien, dengan cara menyampaikan; 1) 

penyakit dan pengobatannya, 2) perawatan di Rumah, 3) perawatan ibu dan bayi, 

4) mengatasi nyeri, 5) perawatan luka bila ada, 6) persiapan lingkungan dan 

fasilitas untuk perawatan di Rumah dan, 7) jadwal kontrol.  Untuk  tingkat 

kepuasan pasien dicantumkan dalam Tujuan Khusus Pelayanan Keperawatan 

Rumah Sakit  yaitu poin pertama dengan target  >85%.  

 Peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 24 April-28 April di 

salah satu Rumah Sakit Swasta Bagian Barat, dengan melakukan wawancara 

terhadap pasien.  Peneliti bertanya terkait apakah pasien mendapat edukasi 

perawatan yang dilakukan kepada pasien oleh Perawat, tujuh dari sepuluh pasien 

mengatakan bahwa perawat tidak mengkomunikasikan terkait perawatan yang 

dilakukan kepadanya. Saat mendatangi pasien di ruang rawat inap, peneliti 

menemukan beberapa pasien atau keluarga pasien komplain terkait perencanaan 

pulang yang tidak jelas atau tidak dikomunikasikan. 

 Dari hasil observasi peneliti, perawat memberikan informasi mengenai 

keterlanjutan perawatan yang harus dilakukan setelah dipulangkan. Informasi 

diberikan ketika pasien akan bersiap untuk pulang. Informasi yang diberikan 

perawat yaitu mengenai penggunaan  obat-obatan di Rumah, jadwal kontrol, 

dokter siapa yang dapat ditemui, dan memberi tahu jumlah hasil pemeriksaan 

selama perawatan.  Pada lembar feedback yang diberikan sebelum pasien pulang, 

salah satu pertanyaan didalamnya yaitu kualitas perawat dan dari 15 lembar 

feedback didapatkan baik sekali (lima responden), baik (tujuh responden), cukup 
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(tiga responden), buruk (tidak ada). Pada salah satu kolom komentar, responden 

memberi saran agar perawat lebih meningkatkan komunikasi terhadap pasien. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan layanan keperawatan pasien 

Di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, Program Rencana Pulang pasien 

merupakan  salah satu tindakan keperawatan profesional. Pemberian informasi 

yang diberikan perawat mengenai Program Rencana Pulang pasien yang belum 

optimal dapat berakibat pasien kurang mengerti hal-hal yang harus dilakukan 

setelah pulang sehingga perawatan berkelanjutan pasien dapat terhambat. 

Pelayanan kesehatan keperawatan dipengaruhi oleh diri pribadi perawat dan diri 

pribadi pasien. Tingkat Kepuasan pada pasien akan program pendidikan 

kesehatan program recana pulang pasien, menunjukkan bahwa perawat telah 

melakukan pendidikan kesehatan persiapan pasien pulang sesuai. Maka dari itu 

yang menjadi rumusan masalah penulis adalah terdapat atau tidak terdapat 

hubungan antara persepsi program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan 

layanan keperawatan pada pasien di Rumah Sakit Swasta Bagian Barat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan layanan keperawatan pada 

pasien di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia  Bagian Barat.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi Persepsi Program Rencana Pulang di Rumah 

Sakit   Swasta Bagian Barat. 

2. Mengidentifikasi Tingkat Kepuasan Layanan Keperawatan Pada 

Pasien di Rumah Sakit Swasta Bagian Barat. 

3. Mengidentifikasi Hubungan Antara Persepsi Program Rencana 

Pulang Terhadap Tingkat Kepuasan Layanan Keperawatan Pada 

Pasien di Rumah Sakit Swasta Bagian Barat. 

  

1.4 Pernyataan Penelitian. 

Apakah ada hubungan antara persepsi program rencana pulang terhadap 

tingkat kepuasan layanan keperawatan pada pasien di Rumah Sakit Swasta 

Bagian Barat? 

 

1.5 Hipotesis  

Ho : Tidak terdapat hubungan antara persepsi program rencana pulang terhadap 

tingkat kepuasan layanan keperawatan pada pasien di Rumah Sakit Swasta Bagian 

Barat. 

Ha : Terdapat hubungan antara persepsi program rencana pulang terhadap tingkat 

kepuasan layanan keperawatan pada pasien di Rumah Sakit Swasta Bagian Barat. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

pembaca mengenai program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan layanan 

keperawatan.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan hasil yang relevan mengenai hubungan antara 

persepsi program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan layanan keperawatan. 

Sehingga bagi perawat dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mempertahankan 

mutu pelayanan kesehatan yang terkait dengan perawatan pasien selama di 

Rumah Sakit dan dapat menjadi sumber informasi yang valid terkait  hubungan 

antara persepsi program rencana pulang terhadap tingkat kepuasan layanan 

keperawatan pada pasien dan bisa digunakan sebagai acuan serta dikembangkan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




