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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tumbuhnya persaingan antar rumah sakit yang semakin ketat dan

tajam, maka setiap rumah sakit dituntut untuk mempertinggi daya saing

dengan berusaha memberikan kepuasan kepada semua pasiennya dengan

cara memberikan pelayanan yang bermutu. Masyarakat akan memilih rumah

sakit yang mereka pandang memberikan kepuasan yang maksimal bagi

mereka. Oleh karenanya diharapkan setiap rumah sakit hendaknya

berorientasi pada kepuasan pasien untuk dapat bersaing dengan rumah sakit

lain dan merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa

yang pasien kita butuhkan untuk memenuhi kepuasan mereka terhadap

pelayanan yang kita berikan (Wijayanti et al, 2008).

Salah satu institusi yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bagi

masyarakat adalah rumah sakit, oleh karena itu masyarakat sebagai pihak

yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dari rumah sakit

mengharapkan mendapat pelayanan yang bermutu. Untuk mengetahui

bermutu atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat

diketahui melalui survey kepuasan pasien. Kepuasan pasien menjadi bagian

yang integral dan menyeluruh dari kegiatan jaminan mutu layanan kesehatan.

Artinya, pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengukuran mutu kesehatan.

Konsekuensi dari pola pikir yang demikian adalah dimensi kepuasan pasien

menjadi salah satu dimensi mutu layanan kesehatan yang penting (Pohan,

2012).

Keperawatan sebagai suatu profesi merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan pemberian pelayanan di rumah sakit. Keperawatan

menjadi ujung tombak dari pelayanan di rumah sakit, sebagai pelaksana

asuhan keperawatan, perawat mendampingi dan melayani pasien selama 24

jam, sehingga perawat memegang peranan yang penting dalam kegiatan

menjaga mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. Meningkatnya

kesadaran masyarakat akan kesehatan membuat masyarakat akan mencari
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fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipercaya untuk mempercayakan

status kesehatannya, hal ini disertai dengan semakin sadarnya masyarakat

akan hukum sehingga mendorong adanya tuntutan tersedianya pelayanan

kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan keperawatan dengan

mutu yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nizwardi et al, di Puskesmas dalam kota

Medan tahun 2006 mengenai tingkat kepuasan pasien terhadap mutu

pelayanan didapatkan hasil bahwa pasien semakin puas apabila pelayanan

yang didapatnya melebihi apa yang diharapkannya. Mutu menjadi hal yang

sangat penting dan harus diperhatikan dalam kegiatan pemberian pelayanan

kesehatan. Atribut mutu pelayanan yang mendapat sorotan lebih ada pada

aspek kecepatan pelayanan, respon perawat dan hubungan antar manusia.

Artinya dalam proses pemberian pelayanan kesehatan pasien menginginkan

perlayanan yang cepat dan tidak berbelit belit, pasien akan merasa puas bila

keinginannya terpenuhi dengan cepat dan adanya keramahan petugas dalam

prosesnya yang memberikan rasa nyaman bagi pasien sehingga pasien

merasakan kepuasan terhadap mutu pelayanannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalal di RSUD Tugurejo

Semarang tahun 2011 mengenai hubungan mutu pelayanan keperawatan

terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD Tugurejo Semarang

menunjukkan bahwa mutu pelayanan keperawatan memiliki hubungan yang

sangat kuat dalam mempengaruhi kepuasan pasien. Kepuasan pasien

tergantung pada persepsi pasien, persepsi pasien atas pelayanan

keperawatan yang diharapkannya dengan bagaimana pelayanan

keperawatan yang didapatkannya menjadi dasar bagi pasien untuk

mempersepsikan mutu pelayanan rumah sakit. Adanya kelemahan dalan

perbandingan antara jumlah perawat dengan jumlah pasien membuat pasien

merasa kurang diperhatikan membuat kepuasan pasien jadi berkurang. Hal

ini sesuai dengan pendapat Garperz, 1997 (dalam Nasution, 2005) bahwa

kepuasan pelanggan sangat tergantung dengan persepsi pelangggan

terhadap mutu pelayanan.

Rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin mendapatkan predikat Best

Banjarmasin Service Excellence Champion untuk kategori Private Hospital,

yang artinya rumah sakit Sari Mulia adalah rumah sakit swasta dengan
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pelayanan terbaik di Banjarmasin. Dengan predikat ini rumah sakit Sari Mulia

menjadi rujukan bagi rumah sakit swasta lain di Banjarmasin dalam hal

pelayanan. Predikat ini tentunya menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang

diberikan pihak rumah sakit, bagian keperawatan pada khususnya telah

memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada pasien dan predikat

ini pula membuat pasien memiliki persepsi bahwa rumah sakit Sari Mulia

Banjarmasin memiliki mutu pelayanan yang berkualitas sehingga banyak

pasien yang memilih untuk dirawat di rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin

ketimbang rumah sakit lainnya.

Data primer dengan metode wawancara terhadap 10 orang pasien dari

ruang rawat inap yang berbeda di rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin

mengenai kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan

menggunakan dimensi mutu pelayanan keperawatan yang dikemukakan oleh

Pohan (2012) didapatkan adanya pernyataan kekecewaan sebanyak 3 suara.

Pasien dari ruang nuri menyatakan kurang puas atas pelayanan perawat

yang kurang perhatian, penyataan tersebut berkaitan dengan dimensi

hubungan antar manusia, dari dimensi keamanan ditemukan tidak adanya

inform consent sebelum melakukan tindakan oleh perawat, fasilitas

khususnya fasilitas di dalam kamar kurang memadai menunjukkan dari

dimensi kenyamanan ada kekurangan. Hal ini menjadi alasannya untuk

memberikan suara kurang puas.

Pasien dari ruang Cendrawasih menyatakan kurang puas terhadap

pelayanan yang didapatnya atas alasan: dari dimensi hubungan antar

manusia pada malam hari perawatnya terkesan lambat dalam memenuhi

keinginan pasien, dari dimensi keamanan pada malam har sering kali infus

pasien habis sampai kemasukan udara baru perawatnya datang itupun bila

dipanggil sehingga dapat membahayakan nyawa pasien.

Pasien dari ruang Kenari menyatakan sangat kurang puas terhadap

pelayanan yang didapatnya atas alasan: dari dimensi informasi ketika diminta

keterangan perawatnya tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas dan

tepat tentang kondisi pasien dan apa rencana tindakan berikutnya.

Sedangkan 7 pasien lainnya cenderung lebih memilih sedang atas pelayanan

yang didapatnya namun beberapa diantaranya masih mengeluhkan terhadap
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perawatnya yang jarang memberikan inform consent sebelum melakukan

tindakan (dimensi keamanan).

Mutu pelayanan rumah sakit yang dapat dilihat dari empat aspek,

dimana salah satunya adalah aspeknya adalah kepuasan pasien. Indikator

aspek kepuasan pasien salah satunya adalah adanya keluhan dari pasien

dan keluarga (Sabarguna, 2008). Masih terdapatnya keluhan dari pasien atas

pelayanan yang diberikan menunjukkan bahwa rumah sakit Sari Mulia

Banjarmasin masih memiliki masalah atas mutu pelayanan yang diberikan

kepada pasienya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti terdorong

untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan keperawatan terhadap

kepuasan pasien di instalasi rawat inap rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin

Tahun 2013.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil rumusan masalah :

Apakah ada hubungan mutu pelayanan keperawatan terhadap

kepuasan pasien di instalasi rawat inap RS Sari Mulia Banjarmasin Tahun

2013.

C. Tujuan
1. Tujuan umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan

antara mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Sari

Mulia Banjarmasin tahun 2013.

2. Tujuan Khusus

Beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang

akan dilaksanakan adalah :

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien rawat inap di RS Sari  Mulia

Banjarmasin

b. Mengidentifikasi kepentingan pasien terhadap dimensi mutu pelayanan

keperawatan

c. Mendiskripsikan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RS Sari Mulia

Banjarmasin.
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d. Mengidentifikasi mutu pelayanan keperawatan di RS Sari Mulia

Banjarmasin

e. Menganalisis hubungan antara mutu pelayanan keperawatan dengan

kepuasan pasien.

D. Manfaat penelitian
1. Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan

khususnya mengenai hubungan mutu pelayanan terhadap kepuasan

pasien juga sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, sehingga

hasilnya akan lebih luas dan mendalam.

2. Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah kepustakaan tentang hubungan antara mutu

pelayanan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit sehingga dapat

menjadi masukan untuk penelitian berikutnya.

b. Bagi Rumah Sakit

Mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan

keperawatan.

E. Keaslian Penelitian
1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien di RSUD

Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan

sampel accidental sampling. Penelitian ini dilakukan oleh Bagja untuk

mengetahui pengaruh antara kuaitas pelayanan terhadap kepuasan

pasien di RSUD Dr. Adjiedarmo Kabpaten Lebak, Banten tahun 2010.

Persamaam pada penelitian ini adalah sama – sama menggunakan

penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini pada metode

penelitian, waktu, dan tempat penelitian.

2. Analisa faktor penentu tingkat kepuasan pasien di rumah sakit PKU

Muhammadiyah Bantul. Penelitian ini dilakukan oleh Wijayanti, dkk tahun

2008 di Bantul. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross
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sectional dan teknik pengambilan sampel probability sampling. Penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsiskan factor – factor yang menentukan

kepuasan pasien di rumah sakit. Kesamaan penelitian ini adalah sama -

sama berjenis kuantitatif dan variable kepuasan pasiennya, perbedaannya

adalah tehnik pengambilan sampel, waktu, tempat penelitian, serta teori

mutu pelayanan, dimana wijayanti, dkk menggunakan teori yang

digunakan oleh Parasuraman.

3. Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien rawat

inap RSUD Cut Meutia kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan

oleh Martina tahun 2011. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan tehnik

pengambilan sampel simple random smapling. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pengaruh kualitas mutu pelayanan kesehatan terhadap

kepuasan pasien rawat inap di RS. Kesamaan penelitian ini adalah sama –

sama penelitian kuantitatif yang meneliti mutu pelayanan terhadap

kepuasan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini mutu pelayanan yang

di teliti bersifat umum tidak spesifik.


