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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan 

dasar yang diperlukan setiap orang. Penyedia layanan kesehatan dituntut 

memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dengan memberikan produk 

yang lebih bermutu, lebih murah dan pelayanan yang lebih baik (Subekti, 

2009). Sejalan dengan amanat Pasal 28, ayat (1) perubahan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 telah ditegaskan bahwa setiap 

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 

ayat (3) dinyataan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan umum yang layak (Depkes RI, 2008). 

Kondisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia masih 

tergolong rendah dam masih dirasakan kurang memuaskan. Beberapa 

keluhan yang muncul disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai 

pelayanana yang dirasakan oleh pasien rawat inap di kelas 3 dengan di VIP 

(Very Important Person). Keluhan terjadi bukan hanya pada aspek 

infrastruktur, namun juga pelayanan dari sumber daya manusianya. Waktu 

tunggu pasien untuk dilayani seringkali sangat terlambat dan tidak sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditetapkan (Jonirasmanto, 2009).  

Sebagai layanan kesehatan, kemampuan rumah sakit dalam memenuhi 

kebutuhan pasien dapat diukur dari tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien 
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dimulai dari penerimaan terhadap pasien dari pertama kali datang sampai 

pasien meninggalkan rumah sakit (Laila, 2007). 

Word Health Organizatio (WHO), (2010) rumah sakit adalah suatu 

bagian menyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan 

pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik komulatif 

maupun rehabilitasi. konsep mutu layanan kesehatan yang berkaitan dengan 

kepuasan pasien ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal dengan istilah 

mutu layanan kesehatan “SERVQUAL” (responsiveness, assurance, tangible, 

empathy dan reliability). Nursalam, 2014) mutu pelayanan kesehatan 

menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam 

menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan 

tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2008). 

Menurut Beatric (2015) dalam penelitiannya terhadap pelayanan 

kesehatan di Amerika Serikat(AS) mendapatkan data yang diperoleh melalui 

penelitian study cross- sectional study.”menganalisa hubungan tingkat 

sekunder antara perawat dan pasien dalam pelayanan kesehatan”. Dari 29 

pasien dan 20 unit Rumah Sakit rawat inap terdiri dari 20 ruang rawat inap ( 

700 partisipan 60,3 % sampel), 12 medical unitd (420partisipan7,4%sampel), 

6 unit bedah (255 partisipan 35,0% dari sample), dan 2 unit rehabilitas (54 

partisipan, 7,4% sampel). Beatric, (2015) lanjutan penelitian yang dilakukan 

di Negara Inggris  yang meperoleh data penelitian, dari ketepatan waktu obat 

administrasi (80%). Dalam kedua studi kasus yang diperoleh dari 10 rumah 

sakit dan lebih dari 4000 staf, mengungkapkan hasil yang sama. Dalam 
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elemen perawatan Ambulance (76.1%), kehadiran interdisiplin (65.5%), 

perawatan mulut(64.5%), dalam waktu administrasi obat dalan waktu 30 

menit waktu mereka di jadwalkan(59.8%), mengubah pasien setiap 2 Jam 

(59.4%). Dari hasil penelitian memperoleh tingkat kepuasan pasien masih 

rendah dengan banyaknya persenan responden yang didapat. Dari komulatif 

status kesehatan pasien secara kategori sebagi 49, 5% baik, sangat baik dan 

50,6% kurang puas, tidak puas Jumlah hari yang di rawat di rumah sakit  

pada saat survei berkisar antar 3 -39 hari. 

Dalam penelitian Andanyani (2013), di rumah sakit Imelda kota 

Medan diketahui kategori indikator kepastian pelayanan kesehatan kategori 

baik sebanyak 25 orang (38,5%), kategori kurang 24 orang (36,9%), dan 

kategori cukup sebanyak 16 orang (24,6%). Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui pasien menilai kepastian pelayanan kesehatan yang diberikan 

perawat dalam kategori baik namun sebagian responden menilai pelayanan 

kesehatan yang diberikan perawat masih kurang. 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan para 

peneliti diatas sebagai fenomena yang bisa dilihat dan terjadi di rumah sakit, 

yaitu bagaimana gambaran pelayanan kesehatan yang patut diketahui dari 

beberapa keluhan yang terjadi di ruang rawat inap rumah sakit, keluhan yang 

terdapat diantaranya (Hermanto, 2010): Pertama, pasien dan keluarga 

mengeluh komunikasi yang kurang dan keramahan yang kurang dari tenaga 

medis (perawat atau dokter). Kedua, kurangnya kecepatan dalam 

memberikan pelayanan. Ketiga, pasien (non kelas III) juga mengeluhkan 
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informasi yang kurang jelas tentang biaya- biaya yang timbul selama 

perawatan. Keempat, pelayanan administrasi yang lamban. Kelima, banyak 

keluhan tentang ketenangan dalam ruangan perawatan yang disebabkan jam 

berkunjung yang kurang disiplin. 

Kumpulan dari kotak saran  dan fenomena yang terjadi di rumah sakit 

Siloam Medan, menemukan berbagai indikasi ketidak puas dari pasien 

tentang pelayanan kesehatan di ruang rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya Pada Tahun 2017, terjadi kenaikan jumlah keluhan dari bulan Januari 

ke bulan Mei. Bulan Januari yakni sebesar 303 keluhan meningkat menjadi 

10% sebesar 313 keluhan pada bulan Mei. 

Dengan jumlah kasus terbesar ditujukan pada Instalasi rawat inap 

yakni sebesar 50% adalah: Nurse’s attitude and courtesy (sikap perawat dan 

santun) sebesar 21,75%, Professionalism of nurse (profesionalisme perawat) 

sebesar 30,19%, Clarity of nursing information (kejelasan Keperawatan 

informasi) sebesar 32,72%  dan Promptness of the nurse in responding 

(ketepatan perawat dalam menanggapi) sebesar 20,28%. Target yang ingin di 

capai oleh rumah sakit saat sekarang adalah peningkatan BOR Sebesar 85% 

dan peningkatan efektifitas program lebih dari 90% melalui survey kepuasan 

pasien. 

Dengan demikian dari pembahasan latar belakang diatas dengan 

banyaknya fenomena yang terjadi di rumah sakit khususnya yang terdapat 

dari kumpulan dari kotak saran  dan fenomena yang terjadi di rumah sakit 

Siloam Dhirga Surya menemukan berbagai indikasi ketidakpuasan dari 
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pasien mengenai pelayanan kesehatan di ruang rawat inap pada Tahun 2017, 

terjadi kenaikan jumlah keluhan dari bulan Januari ke bulan Mei. Bulan 

Januari yakni sebesar 303 keluhan meningkat menjadi 10% sebesar 313 

keluhan pada bulan Mei. Sesuai dengan informasi yang didapat oleh peneliti 

di rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait  respon 

masalah yang dialami oleh pasien selama menjalani rawat inap. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di rumah sakit rawat inap tentang 

“gambaran tingkat kepuasan pasien mengenai pelayanan kesehatan rawat 

inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya” 

1.2  Rumusan Masalah 

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan 

dasar yang diperlukan setiap orang. Penyediaan layanan kesehatan dituntut 

memberikan kepuasan kepada para pelanggannya, dengan memberikan 

produk yang lebih bermutu, lebih murah dan pelayanan yang lebih baik 

(Subekti, 2009) 

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang muncul, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tingkat 

kepuasan pasien mengenai pelayanan kesehatan pasien rawat inap rumah 

sakit Siloam Dhirga Surya”  

1.3   Tujuan penelitian 

13.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien mengenai pelayanan 

kesehatan pasien rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya  



  
 
  
 

6 
 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien mengenai Tangibility 

(bukti fisik) pasien rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya  

b. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien mengenai Reliability 

(Handal) perawat di ruang rawat inap rumah sakit di Siloam 

Dhirga Surya  

c. Mengidentifikasi gambaran tingkat kepuasan pasien mengenai 

Responsiveness (daya tanggap) di rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya  

d. Mengidentifikasi gambaran tingkat kepuasan pasien mengenai 

pelayanan kesehatan  tentang Empaty (Perhatian) perawat di 

ruang rawat inap di  rumah sakit Siloam Dhirga Surya  

e. Mengidentifikasi gambaran tingkat kepuasan pasien mengenai 

Assurance (Jaminan) di rumah sakit Siloam Dhirga Surya  

1.4 Pertanyaan penelitian 

Bagaimana Gambaran Tingkat Kepuasan Mengenai pelayanan 

kesehatan Pasien rawat inap rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Keilmuan :   

a. Bagi pendidikan keperawatan 

Memberikan masukan dan pemahaman tentang pentingnya 

peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi 
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tingkat kepuasan pasien rawat inap, sehingga dapat 

dijadikan sumber dasar untuk mampu memberikan 

pelayanan kesehatan berupa pelayanan keperawatan secara 

profesional. 

b. Pengembangan penelitian 

Hasil dan metode penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pelayanan kesehatan dan 

data dasar atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan tingkat kepuasan mengenai pelayanan 

kesehatan pasien rawat inap. 

1.5.2 Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

keperawatan di  rumah sakit Siloam Dhirga Surya bahwa 

peningkatan pelayanan keperawatan sangat penting dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pasien sesuai harapan, 

sehingga perawat harus mampu memberikan pelayanan 

keperawatan secara profesional.  

b.  Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pengalaman dalam menyusun proposal penelitian serta 

melaksanakan penelitian dan  mampu mengembangkan  

penelitian 




