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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa rumah sakit adalah institus i 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 69 tahun 2014 menjelaskan bahwa rumah sakit harus 

mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti 

diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.  

       Kualitas rumah sakit sebagai institusi yang menghasilkan produk 

teknologi jasa kesehatan sudah tentu tergantung juga pada kualitas 

pelayanan medis dan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada 

pasien. Dalam menyelenggarakan upaya menjaga kualitas pelayanan 

kesehatan di rumah sakit tidak terlepas dari peran penting profesi 

keperawatan (Nursalam, 2014). 

       Perawat merupakan profesi yang difokuskan pada perawatan 

individu, keluarga dan masyarakat sehingga dapat mencapai, 

mempertahankan, atau memulihkan kesehatan yang optimal dan kualitas 

hidup dari lahir sampai mati. Mutu pelayanan keperawatan merupakan 

indikator kualitas pelayanan kesehatan karena keperawatan merupakan 
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kelompok profesi dengan jumlah terbanyak, paling depan dan terdekat 

dengan penderitaan, kesakitan, serta kesengsaraan yang dialami pasien 

dan keluarganya (Nursalam, 2014).  

       Dalam melaksanakan asuhan keperawatan tidak pernah lepas dari 

proses interaksi yang terjadi antara perawat dan pasien karena 

keperawatan didasarkan pada hubungan merawat dan membantu, dalam 

hubungan ini komunikasi yang baik sangat dibutuhkan. Komunikas i 

adalah berbagi informasi terkait kesehatan antara pasien dan perawat. 

Komunikasi terjadi dalam banyak cara dan dapat bersifat verbal dan 

nonverbal, tertulis atau lisan, pribadi atau umum, spesifik untuk suatu isu, 

atau bahkan berorientasi pada hubungan. Pasien seringkali berbagi cerita, 

gejala dan masalahnya selama asuhan rutin dan kata-kata perawat 

memberikan banyak hal yaitu meringankan pasien, menciptakan 

hubungan yang produktif, menilai kondisi dan masalah pasien secara 

akurat, memberikan dukungan, membantu dalam membuat keputusan, 

dan menghantarkan intervensi yang efektif (Sheldon, 2009).  

       Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut 

pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya, yakni pelayanan 

keperawatan yang bermutu dan paripurna. Pasien akan mengeluh bila 

perilaku caring yang dirasakan tidak memberikan nilai kepuasan bagi 

dirinya (Nursalam, 2014).  

       Kurangnya komunikasi antara staf rumah sakit dengan pasien 

merupakan salah satu alasan keluhan umum pasien di rumah sakit. Pasien 
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sering tidak puas dengan kualitas dan jumlah informasi yang diterima dari 

tenaga kesehatan. Tingginya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 

keperawatan tercapai bila terpenuhinya kebutuhan pasien atau keluarga 

terhadap pelayanan yang diharapkan (Putra, 2016).  

       Menurut Husnah (2009) seorang pasien yang tidak puas akan 

menghasilkan sikap atau perilaku tidak patuh terhadap seluruh prosedur 

keperawatan dan prosedur medis misalnya menolak pasang infus, 

menolak minum obat, menolak untuk dikompres panas/dingin, dan lain-

lain. Akhirnya pasien akan meninggalkan rumah sakit dan mencari jasa 

pelayanan yang bermutu di tempat lain. Oleh sebab itu sudah saatnya 

kepuasan pasien menjadi bagian integral dalam misi dan tujuan profesi 

keperawatan karena semakin meningkatnya intensitas kompetensi global 

dan domestik, serta berubahnya preferensi dan perilaku dari pasien untuk 

mencari pelayanan jasa keperawatan yang lebih bermutu. 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2013) terhadap 77 

responden di ruang instalasi rawat inap non bedah (penyakit dalam pria 

dan wanita) RSUP DR. M. Djamil Padang didapatkan data bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan 

kepuasan pasien dengan nilai p-value 0,000 < nilai α yaitu 5% (0,05). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti, Zulpahiyana dan Indrayana 

(2015) di ruang rawat inap Pringgodani RSU Rajawali Citra Bantul 

Yogyakarta terhadap 57 responden. Didapatkan hasil bahwa terdapat 
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hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan 

kepuasan pasien dengan nilai p-value sebesar 0,003 yang berarti p < 0,005. 

       Penelitian yang akan dilakukan di salah satu Rumah Sakit Swasta di 

Indonesia Bagian Barat dengan jumlah pasien di ruang rawat inap pada 

Desember 2017 sebanyak 470 pasien, pada Januari 2018 sebanyak 480 

pasien dan pada Februari 2018 sebanyak 419 pasien. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil customer feedback tiga bulan terakhir bahwa 

pada bulan Desember 2017 terdapat 52% yang menyatakan puas dengan 

pelayanan perawat, pada bulan Januari 2018 sebanyak 34% dan pada 

bulan Februari 2018 sebanyak 36%. Kemudian pasien yang menyatakan 

pelayanan perawat buruk pada bulan Desember 2017 sebanyak 1%, pada 

bulan Januari 2018 sebanyak 3 % dan pada bulan Februari 2018 sebanyak 

6%. Sehingga dapat disimpulkan pelayanan perawat mengalami 

penurunan dari tiga bulan terakhir. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

       Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui 

bahwa mutu pelayanan keperawatan salah satunya dapat dilihat dari 

komunikasi yang efektif, karena komunikasi memegang peranan yang 

sangat penting dalam keperawatan, bahkan dapat dikatakan komunikas i 

merupakan kegiatan untuk membangun hubungan yang saling percaya 

dalam melakukan asuhan keperawatan sehingga dapat menunjang 

kesembuhan pasien. Hubungan komunikasi interpersonal perawat dengan 
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pasien menentukan kepuasan terhadap pelayanan keperawatan yang 

dirasakan oleh pasien. Dari data awal, peneliti menemukan bahwa hasil 

dari customer feedback tiga bulan terakhir pelayanan keperawatan 

mengalami penurunan.  

       Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "apakah ada 

hubungan antara komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan pasien di 

ruang rawat inap di satu rumah sakit swasta indonesia bagian barat".  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan pasien yang dirawat di 

ruang rawat inap di satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi gambaran komunikasi perawat di ruang rawat inap 

di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

2) Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat. 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

       Bagaimana hubungan komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan 

pasien di ruang rawat inap di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian 

Barat? 
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1.5. Hipotesis Penelitian 

𝐻0 : Tidak terdapat hubungan antara komunikasi perawat dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruang rawat inap di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

𝐻1 : Terdapat hubungan antara komunikasi perawat dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruang rawat inap di Satu Rumah Sakit Swasta 

Indonesia Bagian Barat. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi 

pembaca mengenai komunikasi perawat dan tingkat kepuasan pasien. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit 

Manfaat dari penelitian ini bagi rumah sakit yaitu dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia bidang keperawatan sebagai pemberi 

pelayanan keperawatan, khususnya sikap dan keterampilan dalam 

berkomunikasi dan memberikan informasi tentang pentingnya 

pelatihan komunikasi yang efektif sebagai salah satu upaya yang harus 

terus menerus dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pasien atau masyarakat.  
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2) Bagi Perawat 

Manfaat bagi perawat yaitu dapat menambah pengetahuan perawat 

dalam upaya meningkatkan kualitas personal perawat sebagai “care 

giver”, menyadarkan perawat tentang pentingnya komunikasi yang 

efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan perawat 

dapat mengetahui masalah yang timbul di  pelayanan keperawatan 

khususnya komunikasi perawat seberapa jauh memuaskan pasien dan 

mencari alternatif pemecahannya. 

3) Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Manfaat penelitian ini untuk mahasiswa keperawatan Universita s 

Pelita Harapan terutama bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan 

yang telah dipelajari selama proses perkuliahan di Fakultas 

Keperawatan Universitas Pelita Harapan sehingga dapat meliha t 

perbandingan antara teori dengan keadaan yang nyata di lapangan.  

  




