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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja layanan kesehatan, yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkannya dengan apa yang diharapkannya (Pohan, 2007). Oliver 

(dalam Koentjoro, 2007) mendefinisikan kepuasan merupakan respon seseorang 

terhadap dipenuhinya kebutuhan dan harapan. Respon tersebut merupakan 

penilaian seseorang terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan dan harapan, baik 

pemenuhan yang kurang ataupun pemenuhan yang melebihi kebutuhan dan 

harapan. 

Pada umumnya rasa tidak puas atau keluhan terhadap pelayanan rumah sakit 

sering terjadi pada pasien rawat inap kelas III, (Nurrizka & Saputra 2011), hal ini 

terjadi karena kualitas pelayanan rawat inap pada bangsal kelas III berada pada 

tingkat yang paling rendah sehingga pasien pada kelas ini relatif merasa kurang 

puas. Hal ini terbukti dari penelitian yang telah mereka lakukan dimana diperoleh 

hasil berupa indeks kepuasan yaitu 77,00 untuk kelas VIP dan Utama, 78,00 untuk 

kelas I, 75,00 untuk kelas II, dan yang paling rendah yaitu 74,00 untuk kelas kelas 

III. 

Berdasarkan data Rekap Keluhan Tahun 2017 yang diperoleh dari bagian 

Quality risk Rumah Sakit Siloam Bali, dari bulan Januari hingga bulan Juni 

2017 terdapat kurang lebih 35 keluhan dari pasien terhadap rumah sakit Siloam 

Bali. Keluhan-keluhan tersebut mencakup petugas medis yang kurang handal 
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dalam memberikan pelayanan sebanyak 2,85%, petugas medis yang kurang 

ramah dan kurang tanggap terhadap keluhan pasien sebanyak 5,71%, 

penanganan yang lambat terhadap pasien sebanyak 22,85%, fasilitas rumah sakit 

yang bermasalah sebanyak 5,71%, proses administrasi yang berbelit-belit 

sebanyak 17,14%, kesalahpahaman dalam biaya pengobatan sebanyak 37,14%, 

serta kesalahpahaman dalam rencana pengobatan dan perawatan selama di 

rumah sakit sebanyak 8,57%.  

 Potter & Perry (2005), menyatakan bahwa salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien adalah 

pendidikan kesehatan, komunikasi efektif dan pemberian informasi yang jelas 

kepada pasien. Program perencanaan pulang pada dasarnya merupakan program 

pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien yang meliputi nutrisi, 

aktifitas/latihan, obat-obatan dan instruksi khusus yaitu tanda dan gejala 

penyakit pasien (Potter & Perry, 2005 dalam Herniyatun dkk, 2009). Oleh 

karena itu, pemberian edukasi pasien pulang tentunya akan mempengaruhi 

kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima dari suatu rumah 

sakit. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Yosafianti & 

Alfiyanti (2010), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

pendidikan kesehatan persiapan pasien pulang terhadap kepuasan pasien tentang 

pelayanan keperawatan. Di sisi lain Hariyati dkk (2008), menyatakan bahwa 

masih banyak laporan tentang pelayanan keperawatan yang belum optimal. Hal 

ini didukung oleh data dari Family Caregiver Alliance(2009), penelitian 

menunjukkan bahwa akibat dari edukasi pasien pulang yang tidak baik, 
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sebanyak 40% pasien mengalami lebih dari 65 kesalahan pengobatan setelah 

meninggalkan rumah sakit, dan 18% pasien yang dipulangkan dari rumah sakit 

dirawat kembali di rumah sakit dalam waktu 30 hari. 

Wulandari (2011) dalam penelitiannya juga mengemukakan hal serupa, 

bahwa pelaksanaan edukasi pasien pulang di ruang rawat inap kelas III RSUP 

Sanglah masih belum optimal. Hal itu terjadi karena pelaksanaan health 

education dan dokumentasi berupa resume keperawatan belum diinformasikan 

secara eksplisit oleh petugas kesehatan kepada pasien serta keluarganya. 

Salah satu ruang rawat inap kelas III yang diteliti oleh Wulandari (2011) 

adalah ruang Angsoka I, dimana penelitian dilakukan pada 27 orang responden. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah masih terdapat pasien yang menyatakan 

pelaksanaan edukasi pasien pulang berada dalam kategori cukup yaitu sebesar 

11,11%. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan internship 

sejak tanggal 14 Mei sampai dengan 1 Juni 2017 di ruang rawat inap IPD I 

BPJS Rumah Sakit Siloam Bali, terdapat banyak keluhan dari pasien tentang 

pelayanan kesehatan khususnya keperawatan, salah satunya persiapan pasien 

pulang, yaitu pasien mengeluh menunggu terlalu lama saat perawat 

mempersiapkan kepulangan pasien.  

Di seluruh ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Bali belum ada evaluasi 

khusus pemberian edukasi pasien pulang, tetapi sudah ada form evaluasi 

pelayanan keseluruhan untuk Rumah Sakit Siloam Bali. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien setelah diberikan edukasi pasien 

pulang di ruang rawat inap IPD I BPJS Rumah Sakit Siloam Bali. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja layanan kesehatan, yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Pemberian pendidikan 

kesehatan kepada pasien yang meliputi nutrisi, aktifitas/latihan, obat-obatan dan 

instruksi khusus yaitu tanda dan gejala penyakit pasien, tujuan pendidikan 

kepada pasien untuk mengurangi kesalahan setelah pasien di rumah, Hal inilah 

alasan peneliti ingin mengetahui gambaran kepuasan pasien setelah diberikan 

edukasi pasien pulangdi ruang rawat inap IPD I BPJS Rumah Sakit Siloam Bali. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan 

penelitian adalah “Bagaimana gambaran kepuasan pasien setelah diberikan 

edukasi pasien pulang oleh perawat?”.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi kepuasan pasien di ruang rawat inap IPD I BPJS 

Rumah Sakit Siloam Bali. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai, gambaran kepuasan pasien setelah diberikan edukasi pasien 

pulang di ruang rawat inap BPJS, yang dapat digunakan sebagai data dasar 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1) Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

masyarakat sebagai bahan kajian pengetahuan terutama yang 

berkaitan di bidang pelayanan keperawatan, supaya mengetahui 

gambaran tingkat kepuasan pasien setelah diberikan edukasi 

pasien pulang, sehingga diharapkan masyarakat dapat 

memberikan masukan dan saran dalam peningkatan layanan 

keperawatan sesuai harapan masyarakat. 

2) Bagi pelayanan kesehatan dan keperawatan 

Memberikan informasi kepada para petugas kesehatan 

(keperawatan, maupun tenaga kesehatan lainnya) agar dapat 

memberikan edukasi pasien pulang yang sesuai dengan kebutuhan 

pasien, agar dapat mencegah terjadinya kesalahan setelah pasien 

pulang. 

 




