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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada dasarnya konsep pelayanan berkualitas sebagai penilaian baik 

buruknya rumah sakit dapat dilihat dari empat komponen yang 

memengaruhinya yaitu: 1) Aspek klinik yang meliputi pelayanan dokter, 

perawat, dan teknis medis, 2) Efisiensi dan efektifitas, yaitu pelayanan yang 

murah dan tepat guna, 3) Keselamatan pasien, yaitu upaya perlindungan 

pasien dari hal yang membahayakan keselamatan pasien, serta 4) Kepuasan 

pasien, yaitu tentang kenyamanan, keramahan, dan kecepatan pelayanan. 

(Lusa, 2007 dalam Yosafianti & Alfiyanti, 2010). 

Kepuasan pasien yang merupakan salah satu komponen dalam 

penilaian baik buruknya rumah sakit juga dipengaruhi oleh pelaksanaan 

discharge planning.  

Discharge planning adalah pendekatan interdisipliner untuk 

kelangsungan perawatan; Ini adalah proses yang mencakup identifikasi, 

penilaian, penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan 

evaluasi dan kualitas hubungan antara rumah sakit, layanan berbasis 

masyarakat, organisasi non pemerintah, dan pemberi layanan kesehatan.   

(Lin, Chen, Shih, Chu, & Tjung, 2012) Perencanaan pulang atau discharge 

planning merupakan proses yang dinamis agar tim kesehatan mendapatkan 

kesempatan yang cukup untuk menyiapkan pasien melakukan perawatan 

mandiri di rumah. Perencanaan pulang akan menghasilkan sebuah hubungan 
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yang terintegrasi yaitu antara perawatan yang diterima pada waktu dirumah 

sakit dengan perawatan yang diberikan setelah pasien pulang. Perencanaan 

pulang bertujuan untuk membantu pasien dan keluarga dapat memahami 

permasalahan dan upaya pencegahan yang harus ditempuh sehingga dapat 

mengurangi risiko kekambuhan (Nursalam, 2012).  

Menurut Poglitsch, dkk (2011) dalam Marliany, Permana & 

Permatasari (2017), terdapat lima faktor yang menentukan keberhasilan 

proses discharge planning, yaitu faktor personil discharge planning, 

keterlibatan dan partisipasi, komunikasi, waktu, perjanjian dan konsensus. 

Proses discharge planning ini mencakup kegiatan yang berlangsung saat 

rawat inap sampai sudah dianggap siap secara medis untuk pulang, namun 

belum secara fisik meninggalkan gedung rumah sakit.  

Pelaksanaan discharge planning dapat dikatakan selesai ketika pasien 

meninggalkan rumah sakit. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas yang 

memfasilitasi perpindahan pasien dari satu tempat perawatan kesehatan ke 

tempat perawatan lainnya, atau ke rumahnya. Hal ini adalah proses 

multidisipliner yang melibatkan dokter, perawat, pegawai di bagian 

penunjang dan administrasi, dan mungkin profesional kesehatan lainnya. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontinuitas perawatan dan 

meningkatkan kepuasan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan 

(Mcdermott & Venditti, 2015 dalam Sari, dkk, 2017). Discharge planning 

yang dilakukan secara efektif sesuai dengan SOP rumah sakit diharapkan 

dapat meningkatkan tingkat kepuasan pasien.   
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Kepuasan pasien merupakan reaksi afeksi dan dinamis yang 

berhubungan dengan perasaan kenyamanan, keramahan, kecepatan 

pelayanan serta pemberian informasi tentang kesehatan yang dibutuhkan. 

Faktor penentu tingkat kepuasan pasien dipengaruhi oleh karakteristik yang 

merupakan ciri-ciri seseorang yang membedakan seseorang yang satu dan 

lainnya berupa nama, umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, suku 

bangsa, agama, dan pekerjaan (Sangatji & Sopiah, 2013). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Oroh, Rompas & Pondaang (2014) menyatakan bahwa 

jenis kelamin dan lama perawatan merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien. Oleh karena itu kepuasan 

pasien bersifat individualis, subjektif dan tidak bisa disamakan satu orang 

dan orang yang lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadinuansa (2013) menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara discharge planning dengan 

tingkat kepuasan pasien di ruang Angsoka I RSUP Sanglah Denpasar 

berdasarkan hasil uji Korelasi Spearman Rank dengan tingkat kemaknaan α 

= 0,05 diperoleh nilai p = 0,004 (p < α) dan nilai r = 0,430. 

Discharge planning yang baik dapat dilihat dari alur pemulangan 

pasien rawat inap yang dilakukan secara sistematik dan rapi. Dalam proses 

pelaksanaan alur pemulangan pasien dibutuhkan koordinasi yang baik dari 

beberapa unit kerja dalam rumah sakit yang berperan dalam pelaksanaan 

pemulangan pasien, dimulai dari dokter, perawat, unit farmasi, bagian 

administrasi dan bagian penunjang lainnya. Alur pemulangan dimulai dari 
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dokter penanggungjawab memberikan keputusan pulang kemudian perawat, 

ward clerk, unit farmasi, dan administrasi berkoordinasi dalam 

menyelesaikan alur pemulangan pasien rawat inap. 

Koordinasi yang tidak sistematis akan menimbulkan adanya delay 

dalam proses pemulangan yang akan mempengaruhi kepuasan pasien. 

Proses pengumpulan data mengenai pemulangan pasien dimulai dengan 

mengumpulkan data durasi waktu penyelesaian proses administratif 

pemulangan pasien. Waktu penyelesaian proses pemulangan pasien dihitung 

mulai dari perawat mengirimkan berkas administratif pasien ke bagian 

administrasi sampai diperoleh konfirmasi bahwa billing telah selesai dan 

pasien bisa melakukan pembayaran di kasir (Sari, dkk, 2017). 

Dari hasil penelitian Sari, dkk, (2017), mengatakan bahwa panjangnya 

waktu tunggu proses administratif pemulangan pasien di Rumah Sakit N 

disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan di ruang perawatan, 

instalasi farmasi, dan bagian administrasi. 

Hasil penelitian Pahlevi (2009) di bagian administrasi rawat inap di 

sebuah rumah sakit pemerintah di daerah Jakarta menunjukkan bahwa 

pelayanan pasien di administrasi rawat inap masih belum optimal. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu SDM, SOP, cara 

pembayaran pasien, tahap pra admisi dan tahap admisi. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ketika pasien di rawat dan 

menunggu proses pemulangan banyak pasien yang mengeluhkan lamanya 

proses pemulangan. Ketika peneliti melakukan observasi selama satu bulan 
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di salah satu ruang rawat inap, peneliti menemukan bahwa dari 76 Pasien 

yang dipulangkan, 29 pasien mengeluhkan mengenai lamanya proses 

pemulangan dan konfirmasi pembiayaan. Belum banyak data yang 

dilaporkan dan masuk ke dalam sistem rumah sakit yang akan dilakukan 

penelitian. Data costumer feedback dari bulan Januari hingga Maret 2018 

menunjukkan komplain dari 20 pasien yang berhubungan dengan 

pelaksanaan alur pemulangan pasien rawat inap.  

Keluhan pasien dalam costumer feedback antara lain berupa: 

“Pengurusan surat untuk keluar RS agak dipercepat” 

“….waktu tunggu untuk pembayaran 8 jam. Sangat tidak 

memuaskan” 

“Pembayaran terlalu lama prosesnya….bukan asuransi yang lama 

tapi pihak billing yang lama info ke asuransi” 

“Menunggu kepulangan administrasi butuh waktu 4 jam…..” 

“Dokter, perawat, dan Admin kurang sinkron sehingga terjadi delay” 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran 

tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur pemulangan pasien di ruang 

rawat inap satu rumah sakit di Indonesia Bagian Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang respon pasien terhadap pelaksanaan alur 

pemulangan pasien peneliti tertarik untuk meneliti bagaiamana gambaran 

tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur pemulangan pasien khususnya di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di Indonesia 

Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat berdasarkan dimensi reliable. 

2) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat berdasarkan dimensi assurance. 

3) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat berdasarkan dimensi tangibles. 

4) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat berdasarkan dimensi empathy. 

5) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dewasa tentang alur 

pemulangan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Barat berdasarkan dimensi responsiveness. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran tingkat kepuasan pasien tentang alur pemulangan pasien 

di ruang rawat inap Rumah Sakit Swasta di Indonesia Barat? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai konsep, teori, pemikiran yang berhubungan dengan kepuasan 

pasien dan alur pemulangan pasien rawat inap di rumah sakit. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan maupun 

staf non medis rumah sakit yang terlibat dalam alur pemulangan pasien 

rawat inap. Pelaksanaan alur pemulangan pasien yang sistematis 

diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan pasien selama di 

rumah sakit. 

2) Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam proses 

akademik.  

3) Institusi dan Organisasi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan referensi bagi 

institusi dan organisasi mengenai kepuasan pasien terhadap alur 

pemulangan pasien. Adapun institusi dan organisasi terkait juga dapat 

memberikan bantuan serta dukungan kepada pemerintah dan rumah sakit 
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dalam meningkatkan terlaksananya alur pemulangan pasien yang efektif 

dan sistematis. 

1.5.3 Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang akan membahas mengenai gambaran kepuasan pasien 

tentang alur pemulangan pasien rawat inap sehingga dapat menjadi 

rekomendasi dan masukan terhadap institusi terkait guna meningkatkan 

mutu layanan rumah sakit. 

  




