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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Menurut Ferlinda (dikutip dalam Kasim & Abdurrouf, 2016) menjelaskan 

bahwa Pelayanan Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan 

suatu rumah sakit. Kualitas pelayanan keperawatan berjalan dengan baik 

apabila proses keperawatan yang dilaksanakan terstruktur dengan baik.   

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk mampu hidup 

sehat sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Mutu 

pelayanan kesehatan sangat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, 

bahkan menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan di 

mata masyarakat (Aditama, 2004).  

Menurut Pohan (2007) mengatakan bahwa, kepuasan pasien adalah suatu 

tingkat perasaan pasien yang timbul akibat dari kinerja layanan kesehatan yang 

diperoleh pasien kemudian dibandingkan dengan yang diharapkannya. 

Kepuasan pasien adalah tingkat perasaan pada seseorang setelah 

memandingkan kinerja yang dia rasakan dibanding dengan harapannya. 

Survei kepuasan pasien tentang keberadaan petugas yang tidak profesional 

dalam memberikan pelayanan kesehatan diantaranya masih terdengar keluhan 

akan petugas yang tidak ramah dan acuh terhadap keluhan pasiennya selain itu 

juga, masih sering terdengar tentang sulitnya meminta informasi dari tenaga 

kesehatan terutama dokter dan perawat, dan sulitnya untuk berkomunikasi dua 
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arah dengan dokter, yang mencerminkan betapa lemahnya posisi pasien 

sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. 

Pencapaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada 

pasien, baik itu mutu layanan kesehatan dan sistem layanan kesehatan, maka 

pasien akan lebih memilih mutu layanan kesehatan yang berkualitas, terjamin, 

dan dapat terjangkau. Pasien atau dengan kata lain adalah konsumen 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian tingkat kepuasan 

dalam suatu pelayanan kesehatan. Menurut Parasuraman (2001), ada beberapa 

dimensi yang menjadi tolak ukur bagi pasien dalam melakukan penilaian 

terhadap pelayanan yang diberikan, antara lain: dimensi Ketanggapan 

(Responsiveness), dimensi Jaminan (Assurance), dimensi Berwujud 

(Tangibles), dimensi Empati (Empathy) dan dimensi Keandalan (Reliability). 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah terletak di pulau Bali dan 

di pusat kota sehingga pasien yang datang di Rumah Sakit tersebut tidak hanya 

Warga Negara Indonesia (WNI) saja namun banyak juga pasien Warga Negara 

Asing (WNA) . Maka dengan demikian kualitas pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit sangatlah penting bagi setiap pasien, keluarga maupun pengunjung 

Rumah Sakit agar terciptanya lingkungan yang mendukung dalam 

meningkatkan kualitas hidup bagi pasien. Untuk itu dalam melakukan 

pelayanan kesehatan, Rumah Sakit perlu dalam menilai respon dan tingkat 

kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan selama dirawat di 

Inpatient Department (ruang rawat inap) Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah.  
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Tingkat kepuasan pasien yang di dapatkan dari data form feedback selama 

enam bulan terakhir di seluruh Inpatient Department Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah terdapat 1.848 responden dengan kategori 

good+excellent (baik+baik sekali) sebanyak 81.7%, kategori poor+fair (tidak 

puas dan cukup),  sebanyak 12.4% dan 5.9% pernyataan yang tidak dijawab 

oleh responden. Dari data tersebut terlihat banyak jawaban pasien berada dalam 

kategori good+excellent maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kepuasan pasien setelah melalui kuesioner yang akan diberikan oleh 

peneliti berdasarkan teori Parasuraman (2001) yaitu Responsiveness, 

Assurance, Tangibless, Empathy dan Reliability. Menurut asumsi penulis,  

form feedback di Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah masih kurang 

spesifik dalam pernyataan yang telah diberikan sehingga ada kemungkinan 

responden tidak serius menjawab dan salah pengertian dalam menangkap 

pernyataan tersebut. Peneliti memilih responden di Inpatient Department Fase 

3 karena terbagi ruangan kelas BPJS dan ruangan kelas VIP yang sekiranya 

melalui dua tingkat kelas tersebut bisa mewakili seluruh Inpatient Department 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah untuk dilakukan penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat inap di Inpatient Department Fase 

3 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap pelayanan 

kesehatan yang diperoleh melalui kualitas pelayanan berdasarkan dimensi 

Responsiveness, Assurance, Tangibles, Empathy dan Reliability.  

1.2 Rumusan Masalah 
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Dari beragam pasien yang datang ke Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah  sebagian pasien merasa tidak puas dan juga sebagian lainnya 

merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang ada di Inpatient Department 

Fase 3, seperti beberapa pasien yang sering complain tentang lamanya waktu 

menunggu jadwal visite dokter, waktu menunggu ke tempat pemeriksaan 

radiologi maupun pemeriksaan diagnostik lainnya dan dalam hal 

memanajemen cara memandikan pasien dengan perbedaan latar belakang 

budaya serta kurangnya komunikasi perawat dengan pasien saat melakukan 

tindakan. Tetapi ada juga pasien yang merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar pasien seperti memandikan 

pasien dan juga sikap perawat yang ramah terhadap pasien.  

Merujuk pada fenomena tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di 

Inpatient Department  Fase 3 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Tengah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan 

di Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Mendeskripsikan Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Inpatient Department Fase di Satu 3 Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap Responsiveness. 

2) Mendeskripsikan Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap  Assurance. 

3) Mendeskripsikan Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap, Tangibles. 

4) Mendeskripsikan Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap, Empathy, 

5) Mendeskripsikan Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan 

Kesehatan di Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah terhadap, Reliability. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gagasan 

tentang Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di 

Inpatient Department Fase 3 di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Tengah.Salah satunya, dapat dijadikan sebagai 
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masukan dalam membuat suatu kebijakan terkait dengan hal 

meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan.  

2) Bagi Perawat 

Dapat dijadikan masukan dalam kehidupan sehari-hari agar 

ada perbaikan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien   

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1) Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai bahan kajian 

dalam pendidikan keperawatan serta dapat memberikan 

kontribusi dan pemahaman yang lebih luas tentang hal 

memberikan pelayanan kesehatan dan dapat melatih tata cara 

dalam berperilaku sebagai upaya dapat meningkatkan kepuasan 

pasien. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat memberikan kontribusi mengenai tingkat kepuasan 

pasien dengan hasil penelitian di bidang keperawatan tingkat 

kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan serta dapat 

digunakan sebagai suatu bahan dan sumber informasi kajian 

dalam melakukan penelitian yang sama. 

  




