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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan, serta manfaat dari penelitian yang 

dilakukan. 

1.1 Latar Belakang 

Keperawatan merupakan pelayanan atau asuhan profesional yang bersifat 

humanistik, dengan menggunakan pendekatan holistik, dan dilakukan 

berdasarkan ilmu dan kiat dari keperawatan yang berorientasi kepada 

kebutuhan objektif lain, serta mengacu kepada standar profesional keperawatan 

dan mengggunakan etika keperawatan sebagai tuntutan umum (Nursalam, 

2016). Asuhan profesional pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat 

ditingkatkan melalui pengoptimalan peran dan fungsi perawat khususnya 

pelayanan keperawatan mandiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan baik melalui 

komunikasi yang efektif antar perawat maupun dengan tim kesehatan yang 

lain. (Nursalam, 2009).  

Komunikasi terhadap informasi mengenai perkembangan pasien antar 

profesi kesehatan rumah sakit merupakan komponen yang fundamental dalam 

perawatan pasien (Riesenberg, 2010). Maryam (2009) dalam penelitiannya 

menunjukkan adanya hubungan komunikasi saat operan pasien dengan 

kepuasan pasien.Maryam (2009) berasumsi banyak kesalahan terjadi akibat dari 

miskinnya komunikasi lisan atau tertulis. Meningkatkan kemampuan 
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komunikasi dan interaksi antar anggota yang lebih baik dari tim kesehatan dan 

pasien adalah sangat penting guna mencegah terjadinya kesalahan.  

Ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan dampak yang serius pada 

pasien, hampir 70% kejadian sentinel yaitu kejadian yang mengakibatkan 

kematian atau cidera yang serius di rumah sakit disebabkan karena buruknya 

komunikasi.(Alvarado,et all 2006 dalam Farida 2015) 

Bedside handover atau handover merupakan transfer informasi mengenai 

tanggung jawab yang dilakukan selama perpindahan perawatan yang 

berkelanjutan yang mencakup peluang tentang pertanyaan, klasifikasi, 

konfirmasi tentang pasien, tanggung jawab utama dan kewenangan perawat dari 

perawat sebelumnya ke perawat yang akan melanjutkan perawatan (Rushton, 

2010). Informasi yang disampaikan harus akurat sehingga ada kesinambungan 

asuhan keperawatan, bedside handover dilakukan oleh perawat primer 

keperawatan kepada perawat primer (penanggung jawab) dinas sore atau dinas 

malam secara tertulis dan lisan (Nikmatur dan Saiful, 2012). Bedside handover 

adalah metode serah terima pasien yang menyatukan kedua staf perawat dengan 

pasien, untuk meningkatkan keselamatan pasien dan menjadikan pasien sebagai 

pusatnya (Trossman, 2009) 

Metode yang digunakan dalam bedside handover dulunya perawat 

melakukan dengan cara tradisional yaitu: dilakukan hanya di meja perawat, 

menggunakan satu arah komunikasi sehingga tidak memungkinkan munculnya 

pertanyaan atau diskusi, ada pengecekan ke pasien hanya sekedar memastikan 

kondisi secara umum, tidak ada kontribusi feedback dari pasien dan keluarga, 
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sehingga proses informasi dibutuhkan oleh pasien terkait status kesehatannya 

tidak up to date . (Kasses and Jagoo, dalam JCI, 2010).   Operan tradisional 

hanya cukup di meja perawat tanpa mengkonfirmasi keadaan pasien secara 

langsung. (Kasses and Jagoo, dalam JCI, 2010).  Hal ini menyebabkan 

ketidakpuasan dari pasien dan perawat karena tidak ada komunikasi antara 

perawat dengan pasien yang nantinya bermanfaat bagi pelayanan yang 

dilakukan. (Kasses and Jagoo, dalam JCI, 2010) 

Bila bedside handover pasien tidak dilakukan dengan baik, maka akan 

muncul kerancuan dari tindakan keperawatan yang diberikan karena tidak 

adanya informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pemberian tindakan 

keperawatan, hal ini menurunkan kualitas pelayanan keperawatan dan 

menurunkan tingkat kepuasan pasien (Manopo,2013). Kualitas layanan 

kesehatan secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (Hendrik,2012). 

Kepuasan pelanggan terjadi apabila apa yang menjadi kebutuhan, 

keinginan, harapan pelanggan dapat dipenuhi, maka pelanggan akan puas. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau puas bahwa produk atau jasa 

yang diterima telah sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Kepuasan  

merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan yang kita berikan dan 

kepuasan pasien adalah suatu modal untuk mendapatkan pasien lebih banyak 

lagi dan untuk mendapatkan pasien yang setia. (Nursalam, 2014) 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 

sampai 28 Februari 2018 di satu  rumah sakit swasta Indonesia bagian Tengah 
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12 orang perawat yang bertugas di  inpatinet departemen  satu, peneliti 

melakukan observasi pada shift pagi, shift siang dan shift malam. Berdasarkan 

hasil observasi tersebut didapatkan  bahwa pada saat melakukan handover 

perawat melakukan penjelasan mengenai keadaan pasien di depan ruangan 

pasien kemudian perawat masuk ke ruangan pasien dan menyampaikan 

mengenai pergantian shift. Perawat primer (perawat penanggung jawab) 

sebelumnnya kemudian  memperkenalkan nama  perawat primer berikutnya 

yang bertugas kepada pasien. Menanyakan keluhan pasien saat ini, menanyakan 

apakah sudah selesai makan atau apakah sudah mandi. Perawat kurang 

melibatkan pasien dan keluarga dalam menjelaskan asuhan keperawatan yang 

akan diberikan kepada pasien selanjutnya. Adapun observasi yang didapatkan 

oleh peneliti ketika Head Nurse cuti pada tangal merah, sabtu, dan minggu , 

perawat primer (perawat penanggung jawab) dan perawat primer selanjutnya, 

pada saat pergantian shift mereka melakukan handover tanpa melibatkan 

pasien. Perawat  melakukan handover hanya di meja dan tidak melihat keadaan 

pasien selanjutnya. Hasil observasi untuk respon pasien, ketika handover 

dilakukan dari shift malam kepada shift pagi ada pasien asing yang merasa 

terganggu ketika perawat masuk untuk melakukan handover di dalam ruangan 

pasien. Pasien juga tampak bingung ketika ada banyak perawat yang masuk 

sekaligus dan hanya melihat pasien kemudian pergi. Ada juga pasien yang 

sudah lama di rawat atau sudah pernah di rawat sebelumnya yang sudah tahu 

bahwa perawat akan melakukan pergantian shift, sehingga ketika perawat 

datang pasien sudah tahu dan respon pasien biasa saja. Dari pengalaman peneliti 



5 

 

menjadi pasien di inpatient departemen satu, perawat tidak menyampaikan 

informasi terbaru dari pasien yang tertulis di kertas handover, perawat hanya 

masuk memperkenalkan perawat primer selanjutnya, mengambil piring makan 

yang sudah selesai dan menawarkan pasien untuk mandi. Peneliti yang pernah 

menjadi pasien sebelumnya merasa bingung dan tidak tahu dengan keadaan 

terkini dan rencana pengobatan selanjutnya. 

Tambahan lagi, data awal yang didapatkan dari rumah sakit melalui 

feedback form pada bulan maret 2018 di inpatient departemen satu   yang 

diberikan kepada pasien pulang, terdapat 8 pertanyaan yang menjadi kriteria 

penilaian kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. 



6 

 

Tabel 1.1 Data awal feedback form  

 

 

No 

 

 

 

Question  

NA Poor Fair Good Excellent 

Total 

Resp

onde

n 

Good + 

Excelle

nt (%) 

Coun

t 
% 

Coun

t 
% Count % 

Coun

t 
% Count %   

1 
 

How was your overall experience at Siloam? 6 2,16 0 0 10 3,6 158 56,83 104 37,41 278 94,24 

2 

 How would you rate the service quality of our 

staff? 3 1,08 0 0 5 1,8 142 51,08 128 46,04 278 97,12 

3 

 What is your impression of the room & toilet 

facilities? 3 1,08 0 0 9 3,24 156 56,12 110 39,57 278 95,68 

4 

 How was your overall experience with your 

doctor? 2 0,719424 1 0,359712 1 0,359712 111 39,93 163 58,63 278 98,56 

5 

 How was your overall experience with your 

nurse? 4 1,44 0 0 3 1,08 136 48,92 135 48,56 278 97,48 

6 
 

How was the waiting time at the Admission 4 1,44 2 0,719424 26 9,35 166 59,71 80 28,78 278 88,49 

7 

 How was the waiting time at the Discharge / 

Cashier 31 11,15 4 1,44 16 5,76 156 56,12 71 25,54 278 81,65 

8 

 How would you rate the quality and presentation 

of our food? 11 3,96 5 1,8 37 13,31 155 55,76 70 25,18 278 80,94 

 

 

Total            

91,771

58 



 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan mengenai bedside handover di 

inpatient departemen satu di rumah sakit swasta di Indonesia Bagian Tengah, 

peneliti tertarik untuk mengetahui tentang “Gambaran Kepuasan Pasien di Satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Bagian Tengah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penilaian terhadap mutu pelayanan rumah sakit khususnya pelayanan 

keperawatan dapat dilakukan melalui penilaian tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan keperawatan salah satunya bedside handover yang pasien 

rasakan selama masa perawatan khususnya pada pasien rawat inap. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap 

pelayanan keperawatan di unit rawat inap Rumah Sakit Swata di Indonesia 

Bagian Tengah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Gambaran Kepuasan 

Pasien Terhadap Pelaksanaan Bedside Handover Di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian “Bagaimana gambaran kepuasan pasien terhadap 

pelaksanan Bedside Handover di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah?”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah 

sakit dalam meningkatkan mutu yang bergambaran dengan kepuasan 

pasien melalui bedside handover yang dilakukan oleh para perawat di 

inpatient departement satu di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah. 

1.5.2 Bagi Mahasiswa 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

hal melakukan bedside handover di rumah sakit. Rekan – rekan atau 

teman – teman Universitas Pelita Harapan diharapkan mampu 

melakukan bedside handover dengan baik dan benar dikarenakan hal ini 

bergambaran dengan kepuasan pasien selama menjalani perawatan di 

rumah sakit. 
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1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber untuk melakukan 

penelitian empiris selanjutnya mengenai penerapan bedside handover di 

rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




