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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kronis merupakan penyakit dengan ciri bersifat menetap, 

menyebabkan ketidakmampuan pada penderitanya, dan untuk menyembuhkan 

penderita perlu melakukan perawatan dalam periode yang lama (Lubkin & 

Larsen, 2006 dalam Beningtyas & Dwi, 2016). Menurut Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI (2013) ada empat jenis 

penyakit kronis yaitu penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, 

stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi 

kronis), dan diabetes. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), 

prevalensi penyakit kronik di dunia mencapai 70% dari kasus yang 

menyebabkan kematian. Persentase tersebut semakin meningkat setiap tahun 

karena adanya perubahan gaya hidup, mengonsumsi makanan tinggi lemak, 

kolesterol, merokok dan stres yang tinggi. 

Rumah sakit harus mengambil bagian dalam mengurangi persentase 

penyakit kronis di tengah masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan rumah 

sakit yaitu melaksanakan discharge planning yang harus dievaluasi untuk 

mengukur tingkat pemahaman pasien tentang perawatan penyakit kronis. 

Dalam kasus penyakit kronis, penting dilakukan discharge planning untuk 

mengurangi hari rawat, mencegah kekambuhan, meningkatkan perkembangan 

kondisi kesehatan, serta menrunkan beban rawat keluarga (Slagnfall, dalam 
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Rahmi, 2011). Program discharge planning (perencanaan pemulangan) 

merupakan program pemberian pendidikan kesehatan pada pasien yang 

meliputi nutrisi, aktivitas/latihan, obat-obatan dan instruksi khusus yaitu tanda 

dan gejala penyakit pasien (Potter & Perry, 2005 dalam Suratun, dkk, 2014).  

Discharge planning perlu disusun sejak pasien masuk ke rumah sakit. 

Discharge planning yang dilakukan dengan baik dapat membuat pasien dan 

keluarga siap kembali ke rumah, mengurangi stress, meningkatkan kepuasan 

pasien dan keluarga dalam menerima pelayanan perawatan, serta 

meningkatkan koping pasien (Kozier, 2010). 

Permasalahan sesungguhnya yaitu kepuasan pasien bukan hanya 

ditentukan oleh discharge planning, melainkan ada empat komponen yang 

memengaruhi yaitu aspek klinis pelayanan (dokter, perawat dan tenaga medis 

lainnya), efisiensi dan efektifitas (pelayanan murah dan tepat guna), 

keselamatan pasien serta kepuasan akan kenyamanan, keramahan dan 

kecepatan pelayanan (Lusa, 2007 dalam Herniyatun, 2009). Apabila 

pendidikan kesehatan khususnya discharge planning tidak dijalankan bersama 

empat poin diatas, maka akan memengaruhi kepuasan pasien terhadap 

pemahaman dalam perawatan penyakitnya. Sedangkan pengertian kepuasan 

pasien merupakan salah satu indikator pelayanan berkualitas, dimana 

pelayanan berkualitas menjadi penilaian baik buruknya suatu rumah sakit 

(Lusa, 2007 dalam Vivi & Dera, 2010). 

Berdasarkan data di dunia, dilaporkan bahwa 34% perawat di Inggris 

tidak melaksanakan discharge planning dan 23% perawat di Australia tidak 
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melaksanakan discharge planning (Morris et al., 2012; Graham et al., 2013), 

sedangkan di Indonesia 61% perawat di Yogyakarta tidak melaksanakan 

discharge planning (Zuhra, 2016). Mengutip dari data penelitian Betty, 2017 

di RSAM Bukittinggi, menunjukkan bahwa 38% responden mengatakan 

pelaksanaan discharge planning kurang baik. Data ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan di Bandung yang memaparkan bahwa 54% perawat 

tidak melaksanakan discharge planning (Okatiranti, 2015). Permasalahan 

inilah yang harus diwaspadai dan terus dilakukan pembaruan pelaksanaan 

discharge planning terhadap tingkat kepuasan oleh pihak rumah sakit, yang 

merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. 

Seperti yang telah dilakukan studi pendahuluan di RSUD Purbalingga, 

hasil wawancara dari 12 pasien yang sedang dirawat inap didapatkan tujuh 

orang mengeluh kurang puas karena perawat sibuk, penyampaian informasi 

yang kurang jelas, kurang merespon dan tidak melibatkan pasien saat operan 

jaga (Widyana, 2016). Survei yang dilakukan oleh Rhadiatul (2017), pada 

tanggal 15 April 2017 terhadap enam perawat RSUD Jambak Pasaman 

menyatakan bahwa tiga perawat mengatakan discharge planning hanya 

dilakukan untuk kelengkapan administrasi resume pasien pulang dan tiga 

orang lainnya tidak mengetahui tentang discharge planning. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa keenam perawat tersebut belum pernah mendapat 

kesempatan mengikuti pelatihan discharge planning. Peran perawat 

seharusnya menentukan keberhasilan peningkatan kualitas hidup pasien 
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karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan 

proses keperawatan dan discharge planning pasien (Tomura et al., 2011). 

Pelayanan keperawatan di Indonesia dirancang dalam bentuk discharge 

planning yang dipakai dalam pendokumentasian resume pasien pulang. 

Informasi discharge planning yang disampaikan pada pasien meliputi 

intervensi medis dan non-medis yang telah diberikan, jadwal kontrol, serta 

gizi yang harus dipenuhi ketika di rumah. Menurut Slevin, 1996 dalam 

Darliana, 2012 dikatakan seharusnya terdapat enam area penting yang harus 

difokuskan oleh tim medis khususnya perawat. Pemberian pendidikan 

kesehatan ini dikenal dengan istilah METHOD yaitu Medication, 

Environment, Treatment, Health, Outpatient Referral, and Diet. Ke-enam hal 

ini harus saling berkoordinasi dan didukung oleh komunikasi yang efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan pasien kontrol. Sebaliknya apabila discharge 

planning tidak dilakukan dengan benar menurut data Family Care Giver 

Alliance (2010) menunjukkan bahwa sebanyak 40% pasien mengalami lebih 

dari 65 kesalahan pengobatan setelah meninggalkan rumah sakit dan 18% 

pasien dipulangkan dari rumah sakit dirawat kembali dalam waktu 30 hari. 

Tim peneliti telah melakukan studi observasi mengenai gambaran tingkat 

kepuasan pasien dengan penyakit kronis terhadap pelaksanaan discharge 

planning, pada tanggal 18 Januari – 18 Maret 2018 di lantai 5 ruang rawat 

inap penyakit dalam di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat. Hasil 

studi observasi menyatakan bahwa discharge planning belum terlaksana 

secara keseluruhan dan sistematis, hanya tulisan prosedural yang tidak dibahas 
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secara mendetail kepada pasien. Studi observasi ini dilakukan kepada 30 

pasien penyakit kronis dan 20 perawat, didapatkan sebanyak 30 pasien sering 

bertanya kepada perawat mengenai penyakit yang diderita, aktivitas yang 

boleh dilakukan/tidak boleh dilakukan, makanan yang boleh dimakan/tidak 

boleh dimakan, dan obat-obatan yang diterima. Selain itu, beberapa pasien 

maupun keluarga pasien mengeluh karena perawat terlalu lama mendatangi 

bel ketika dibutuhkan sehingga membuat pasien menunggu lama dan merasa 

kurang puas akan aspek ketanggapan perawat. Sedangkan sebanyak 20 

perawat hanya menjelaskan obat-obatan yang dibawa pulang, jadwal kontrol 

ulang. Perawat tidak menjelaskan mengenai makanan yang boleh atau tidak 

boleh dikonsumsi, serta tindakan/aktivitas yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan. 

Berdasarkan data dari satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat, 

memaparkan bahwa jumlah pasien penyakit kronis di lantai 5 bangsal penyakit 

dalam selama tiga bulan terakhir berada di angka yang tidak menetap. Jumlah 

tertinggi dari pasien penyakit kronis di lantai 5 berada di bulan Januari 2018 

yaitu: stroke sebanyak 10 orang, diabetes mellitus sebanyak delapan orang, 

hipertensi sebanyak 16 orang, dan gagal ginjal kronik sebanyak 10 orang. 

Adapun jumlah tertinggi dari pasien lama dengan penyakit kronis yang 

kembali dirawat dalam kurun waktu tiga bulan sebanyak 38 pasien di bulan 

Januari 2018 sedangkan jumlah tertinggi dari pasien baru sebanyak 10 pasien 

di bulan Februari 2018. Hal ini berarti angka kekambuhan lebih besar pada 

pasien lama dengan penyakit kronis yang sudah terlebih dahulu terpapar 
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dengan asuhan medis sebelumnya dan terjadi ketidaksiapan dalam perawatan 

kembali di rumah. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

gambaran tingkat kepuasan pasien dengan penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian 

barat. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Salah satu pelayanan keperawatan yang kurang optimal yaitu discharge 

planning. Ketika terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan discharge planning, 

tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi bisa diartikan sebagai 

kurangnya dukungan oleh perawat (Benzar, dkk, 2010 dalam Sulistyawati, 

2016). Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Januari – 18 

Maret 2018 di lantai 5 ruang rawat inap penyakit dalam di satu rumah sakit 

swasta Indonesia bagian barat, pelaksanaan discharge planning belum 

dilaksanakan secara optimal, khususnya pelaksanaan discharge planning 

terhadap tingkat kepuasan pasien dengan penyakit kronis. Hal ini terbukti dari 

beberapa edukasi dasar yang pasien belum mengerti misalnya tentang jalannya 

penyakit dan rasionalnnya, serta meningkatnya angka rawat ulang pasien 

lama. Alasan lain ialah penelitian ini belum pernah dilakukan di rumah sakit 

swasta di Indonesia barat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Dengan 
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Penyakit Kronis Terhadap Pelaksanaan Discharge Planning Di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pasien dengan penyakit kronis terhadap pelaksanaan discharge 

planning di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning (dimensi keandalan) di satu rumah 

sakit swasta Indonesia bagian barat. 

2) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning (dimensi ketanggapan) di satu rumah 

sakit swasta Indonesia bagian barat. 

3) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning (dimensi jaminan) di satu rumah sakit 

swasta Indonesia bagian barat. 

4) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning (dimensi kepedulian) di satu rumah 

sakit swasta Indonesia bagian barat. 
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5) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien penyakit kronis terhadap 

pelaksanaan discharge planning (dimensi bukti langsung) di satu 

rumah sakit swasta Indonesia bagian barat. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan ini adalah “Bagaimana 

tingkat kepuasan pasien dengan penyakit kronis terhadap pelaksanaan 

discharge planning di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat?” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, 

informasi dan pengetahuan, serta menjadi referensi untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pasien dengan penyakit kronis terhadap pelaksanaan 

discharge planning. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi informasi bagi ruang rawat 

inap di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat mengenai 

tingkat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan discharge planning. 

2) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau panduan bagi 

penelitian selanjutnya. 




