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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang menyeleksi, 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus kedalam suatu gambaran 

dunia yang berarti dan menyeluruh. Stimulus dapat berupa sesuatu yang 

ditangkap oleh alat indera, seperti produk, iklan, harga, pelayanan dan lain-lain 

(Wulandari, 2008). 

Menurut Adam Ibrahim seperti yang dikutip Gutomo, dkk (2009:11) 

yang mengemukakan persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang 

mengorganisir dalam pikirannya, menafsirkan, dan mengoleh pertanda atau 

gejala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Gejala tersebut mempengaruhi 

persepsi seseorang pada gilirannya akan mempengaruhi hal yang dipilihnya. Hal 

ini juga diungkapkan oleh New Camb dalam Gutomo, dkk (2009) bahwa 

persepsi berkait erat dengan proses psikologi seseorang dalam memberikan 

arti terhadap rangsangan yang diterima oleh orang lain atau lingkungannya, dan 

selanjutnya mempengaruhi tingkah laku maupun tindakannya. 

Kepatuhan merupakan perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan 

petugas profesional  (petugas  kesehatan)  adalah  anggapan  atau  interpretasi  

sejauh  mana  perilaku 

seorang petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan 

pimpinan petugas kesehatan ataupun pihak rumah sakit (Niven, 2012). Sebelum 
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pemulangan, pasien dan keluarganya harus mengetahui bagaimana cara 

melakukan perawatan di rumah dan apa yang diharapkan dalam memperhatikan 

masalah fisik yang berkelanjutan karena kegagalan untuk mengerti pembatasan 

atau implikasi masalah kesehatan (tidak siap menghadapi pemulangan) dapat 

menyebabkan meningkatnya komplikasi pada pasien (Perry & Potter, 2006). 

Berkenaan dengan pemulangan pasien, perlu adanya perencaan 

pemulangan atau juga di sebut dengan discharge planning. Ali Birjandi (2008), 

mengartikan discharge planning sebagai suatu proses yang digunakan untuk 

memutuskan apa yang perlu pasien lakukan untuk dapat meningkatkan 

kesehatannya. Disharge planning sebagai suatu layanan untuk membantu pasien 

dalam mengatur perawatan yang diperlukan setelah tinggal di rumah sakit. 

Kegiatannya termasuk layanan untuk perawatan di rumah, perawatan rehabilitatif, 

perawatan medis rawat jalan, dan bantuan lainnya. Discharge planning dianggap 

sebagai proses saat pasien masuk dan tidak berakhir sampai pasien dipulangkan. 

Keluar dari rumah sakit tidak berarti bahwa pasien telah sembuh total. Ini hanya 

berarti bahwa dokter telah menetapkan bahwa kondisi pasien cukup stabil unt 

uk melakukan perawatan dirumah. 

Menurut Nursalam & Efendi (2008) perencanaan pulang (discharge 

planning) akan menghasilkan sebuah hubungan yang terintegrasi yaitu antara 

perawatan yang  diterima pada waktu dirumah sakit dengan perawatan yang 

diberikan setelah klien berada dirumah dan perawatan dirumah sakit akan 

bermakna jika dilanjutkan dengan perawatan di rumah. Namun sampai dengan 

saat ini perencanaan pulang bagi klien yang dirawat di rumah sakit belum 
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optimal dilaksanakan, dimana peran perawat terbatas pada kegiatan rutinitas 

saja, yaitu hanya berupa informasi kontrol ulang. Dalam perencanaan pulang 

diperlukan komunikasi yang baik dan terarah sehingga  apa  yang  disampaikan  

dapat  dimengerti  dan  berguna  untuk  perawatan di rumah. 

Menurut Rangkunti (2006) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

presepsi pasien atas suatu pelayanan adalah harga yang rendah menimbulkan 

persepsi pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Harga yang terlalu rendah 

menimbulkan persepsi pengguna pelayanan kesehatan tidak percaya kepada 

pemberi pelayanan. Sebaliknya harga yang tinggi menimbulkan presepsi 

pelayanan tersebut berkualitas. Harga yang terlalu tinggi menimbulkan presepsi 

pemberi pelayanan kesehatan tidak percaya kepada pengguna pelayanan 

kesehatan, kemudian citra yang buruk menimbulkan persepsi pelayanan 

kesehatan tidak berkualitas, sehingga pengguna pelayanan kesehatan mudah 

marah untuk kesalahan kecil sekalipun. Sedangkan citra yang baik 

menimbulkan persepsi pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga 

pengguna pelayanan kesehatan memaafkan sesuatu kesalahan, meskipun tidak 

untuk kesalahan selajutnya. Kemudian kepuasan pengguna pelayanan kesehatan 

ditentukan oleh beberapa  jenis  pelayanan  yang  didapatkan  oleh  pengguna  

pelayanan  kesehat an  selama menggunakan beberapa tahap pelayanan tersebut. 

Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal pelayanan menimbulkan 

persepsi berupa kualitas pelayanan yang buruk pada tahap pelayanan 

selanjutnya, sehingga pengguna pelayanan kesehatan merasa tidak puas dengan 

pelayanan secara keseluruhan. Selanjutnya situasi pelayanan dikaitkan dengan 
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kondisi internal pengguna pelayanan kesehatan sehingga mempengaruhi kinerja 

pelayanan. Kinerja pelayanan ditentukan oleh pelayan, proses pelayanan dan 

lingkungan fisik dimana pelayanan diberikan. 

Berdasarkan data Rekap Tahun 2017 yang diperoleh dari bagian 

quality risk rumah sakit Siloam Bali, dari bulan Januari hingga bulan Juni 2017 

terdapat  data dalam perencanaan pengobatan dan rencana perawatan selama di 

rumah sakit sebanyak 8,57% dengan hasil presentase tersebut dinyatakan baik. 

Namun, belum pernah diteliti tentang discharge planning khususnya dari 

persepsi pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi persepsi pasien 

tentang kepatuhan perawat dalam pelaksanaan discharge planning.  

1.2 Rumusan Masalah 

 
Kondisi yang menunjukkan masalah pelayanan dan keefektifan yang ada 

di rumah sakit yakni adanya keluhan yang sering terdengar dari pasien yang 

biasanya menjadi sasaran ialah sikap dan tindakan dokter atau perawat, sikap 

petugas administrasi, selain itu juga tentang sarana yang kurang memadai, 

kelambatan pelayanan, persediaan obat, tarif pelayanan kesehatan, peralatan 

medis, perencanaan pulang dan lain-lain. Hal inilah alasan peneliti ingin 

mengetahui persepsi pasien terhadap tingkat kepatuhan perawat melakukan 

discharge planning di ruang rawat inap IPD 1 Rumah Sakit Siloam Bali. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi persepsi pasien terhadap tingkat 

kepatuhan perawat melakukan discharge planning di ruang rawat inap IPD 1 

Rumah Sakit Siloam Bali. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

 
Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana persepsi pasien terhadap tingkat 

kepatuhan perawat  melakukan  discharge planning  di  ruang  rawat  inap   IPD   1   

Rumah   Sakit Siloam Bali?” 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

 

1.5.1 Bagi Institusi Pendidikan 

 

       Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi  fakultas  tentang 

kepatuhan perawat dalam melaksanakan discharge planning sehingga dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa calon perawat dalam pelaksanaan 

discharge planning di ruang rawat inap 

1.5.2 Bagi Institusi Rumah Sakit 

 
Diharapkan hasil penelitian bisa membantu perawat dan tim kesehatan 

rumah sakit dalam menyusun, menyiapkan dan memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk pasien dalam melakukan discharge planning, dan bermutu 

tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. 

1.5.3 Bagi Mahasiswa 

 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan, 

kesiapan dan kolaborasi  tim  yang  kuat  dalam discharge planning pada  

saat  belajar dan bekerja di rumah sakit. 




