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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanankesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, 

kuratif danrehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawatdarurat (Permenkes RI, 2008). Pelayanan rawat inap  

sebagai salah satu jenis pelayanan di rumah sakit yang memerlukan aspek 

penilaian yang berkualitas, danpelayanan keperawatan adalah bagian  

integral dari pelayanan rumah sakit.Secara menyeluruh saling 

berhubungan, berjalan secara terpadu untukmemberikan pelayanan  

kepada pemakai jasa rumah sakit sehingga pelayanankeperawatan  

merupakan salah satu faktor penentu mutu pelayanan dan citrarumah sakit 

di mata masyarakat (Permenkes RI, 2008). 

Keperawatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di 

rumah sakit yang menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan  

dan berperan dalam menentukan kepuasan pasien, dimana kepuasan pasien 

merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pasien atas  

pelayanan keperawatan yang diberikan kepadanya sehingga harapan dan  

kebutuhan mereka terpenuhi (Gerson, 2004). 

Kepuasan pasien adalah indikator pertama dari rumah sakit dan 

ukuran mutu pelayanan. Kepuasan pasien yang rendah berdampak 
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terhadap jumlah kunjungan di rumah sakit, sedangkan sikap perawat  

terhadap pasien juga akan berdampak terhadap kepuasan pasien, dimana  

kebutuhan pasien dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula  

tuntutannya akan mutu pelayanan yang akan diberikan oleh perawat 

(Heriandi, 2006). 

Hasil penelitian Lestari (2008), di Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Bantul, dalam skripsinya terkait dengan faktor penentu 

tingkat kepuasan pasien didapatkan bahwa tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan rawat inap di rumah sakit berdasarkan perhitungan 

dikategorikan belum sesuai harapan, tangibles 50%, reliabiality 56,67%, 

responsiveness 60%, assurance 56,7% dan emphaty 53,3%. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien, salah 

satunya adalah sarana dan prasarana rumah sakit dan perilaku caring 

perawat.Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sangat perlu 

dilakukan untuk mencegah munculnya hambatan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit diharapkan mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis di  

lapangan yang dihadapi oleh pasien dalam mendapatkan pelayanan yang 

berkualitas (Dwilaksono, 2006). 

Hasil penelitian Ristiani (2017), menyatakan terdapat hubungan  

antara sarana prasarana dengan kepuasan pasien. Penelitian lain di Rumah 

Sakit Kariadi Semarang, didapat 20,7% pasien merasa tidak puas dengan 

fasilitas pelayanan rumah sakit di poliklinik rawat jalan. 
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Bila kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tidak 

senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, besar kemungkinan jumlah pasien 

akan menyusut. Faktor kepuasan pasien terhadap fasilitas pelayanan 

kesehatan  akan  mempengaruhi  jumlah kunjungan.  Apabila  pasien  tidak 

puas (misal menggunakan tempat tidur yang tidak nyaman, ruang 

perawatan kurang memadai, ”provider” kurang ramah, keterampilannya 

juga kurang), akan membuat pasien kecewa. Faktor kepuasan pasien juga  

dapat menciptakan persepsi masyarakat tentang citra rumah sakit 

(Purnomo, 2004). 

Hasil penelitian yang dilakukan di RSIA Ummu Hani diperoleh  

data bahwa jumlah kunjungan ulang yang telah terjadi yaitu hanya 

sebanyak 455 atau 33% dari total kunjungan pasien dalam tiga tahun 

terakhir. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih banyak pasien 

yang belum puas akan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh RSIA 

Ummu Hani (Wiguna, 2012). 

Selain faktor sarana dan prasarana, ada perilaku caring yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pasien. Menurut Watson dalam Dwidiyanti 

(2007), yang terkenal dengan Theory of Human Care, mempertegas  

bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan  

antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi 

pasien sebagai manusia, dengan demikian mempengaruhi kesanggupan 

pasien untuk sembuh, disini terlihat bentuk hubungan perawat pasien  

adalah hubungan yang wajib dipertanggungjawabkan secara profesional. 
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Caring mencerminkan apa yang berhubungan dengan individu; hal 

ini menggambarkan hubungan yang luas, dari cinta orang tua sampai 

hubungan pertemanan, dari kepedulian terhahadap binatang peliharaan, 

untuk merawat dan melayani klien. Caring membuat kemungkinan(Benner 

dan wrubel dalam Wahyudi, 2017). Perhatian seseorang terhadap orang 

lain, kejadian, atau sesuatu memberikan motivasi dan petunjuk kepada 

individu untuk peduli. Caring sebagai bentuk dasar dari praktek 

keperawatan dimana perawat membantu klien pulih dari sakitnya, 

memberikan penjelasan tentang penyakitnya, dan mengelola atau 

membangun kembali hubungan (Perry &Potter, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Malik (2010), ditemukan bahwa 

dalam mengembangkan hubungan saling percaya antara perawat dan  

pasien dengan persentase tingkat kepuasan pasien yakni 87,5% sedangkan 

pasien yang mempersepsikan ketidakpuasan yakni 12,5%, memberikan 

kepercayaan–harapan dengan persentase tingkat kepuasan klien yakni  

89,6% sedangkan klien yang mempersepsikan ketidakpuasan yakni 10,4% 

dimana salah satu penyebabnya adalah perilaku caring yang diberikan 

masih kurang memuaskan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul (2012), menunjukkan  

bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku caring perawat 

dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap, uji fisher menunjukkan p=  

0,000. 
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Survey kepuasan menyatakan bahwa ketidakpuasan pasien yang 

paling sering adalah ketidakpuasan terhadap sikap dan perilaku petugas 

rumah sakit atau tenaga kesehatan, keterlambatan pelayanan perawat dan 

perawat kurangkomunikatif dan informatif. Akibatnya ada kecenderungan 

dari pasien untuk beralih ke tempat pelayanan kesehatan lain bila mereka 

tidak puas karena pasien yang dating ke rumah sakit mempunyai keinginan 

atau harapan memperoleh pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan apa 

yang diharapkan (Pohan, 2007). 

Hasil studi pendahuluan terhadap ruang rawat inap yang ada di 

RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, dimana terdapat pasien-

pasien yang dirawat inap dengan berbagai macam penyakit dan lama yang 

bervariasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap 15 pasien tentang 

sarana prasarana rumah sakit, sebanyak 9 responden mengatakan sarana 

pasarana dalam keadaan baik dan 6 responden mengatakan sarana 

prasarana kurang diantaranya penutup atau tirai bagi pasien, kursi yang 

digunakan untuk menunggu pasien. Kemudian tentang caring sebanyak 10 

responden mengatakan caring perawat baik dan 5 reponden mengatakan 

cukup.Responden mengatakan beberapa perawat dalam menjelaskan 

penyakit kepada pasien masih kurang dan kurang cepat tanggap ketika 

dipanggil oleh pasien. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti pun meneliti “Hubungan 

Sarana Pra Sarana Dan Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan 
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Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. R.Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga’’. 

B. Rumusan Masalah 

Keperawatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di 

rumah sakit yang menjadi salah satu indikator mutu pelayanan  kesehatan  

dan  berperan dalam  menentukan kepuasan pasien. Banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien, salah satunya adalah sarana dan 

prasarana rumah sakit dan perilaku caring perawat. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang ”Apakah ada Hubungan Sarana Pra Sarana Dan Caring 

Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap 

RSUD Dr. R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Hubungan Sarana Pra Sarana Dan Caring Perawat 

Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. 

R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mendiskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. 

2. Mengetahui Sarana Pra Sarana Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. 

R.Goeteng Taroenadibrata Purbaling. 
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3. Mengetahui Caring Perawat Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. 

R.Goeteng Taroenadibrata Purbalinga 

4. Menganalisishubungan Sarana Pra Sarana dengan kepuasan pasien 

pada ruang rawat inap RSUD Dr. R.Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga 

5. Untuk menganalisis hubunganCaring Perawat dengan Tingkat 

Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. R.Goeteng 

Taroenadibrata Purbalinga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang cara melakukan penelitian dan menerapkannya dalam bentuk 

karya ilmiah 

2. Bagi rumah sakit 

a. Sebagai bahan evaluasi pelayanan dirumah sakit untuk 

meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan 

keperawatan yang profesinal. 

b. Sebagai bahan masukan rumah sakit untuk meningkatkan perilkau 

caring perawat terhadap pasien sehingga akan member nilai positif 

bagi kemajuan pelayanan keperawatan. 
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3. Bagi Instansi pendidikan  

Bagi istansi pendidikan peneliti ini bermanfaat memberikan informasi 

dan pengalaman serta memberikan studi kepustakaan tentang 

hubungan Sarana Pra Sarana Dan Caring Perawat Terhadap Tingkat 

Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr. R.Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. 

E. Penelitian Terkait 

1. Puspitasari, (2012), yang meneliti tentang “Hbungan Perilaku Caring 

Perawat dengan Kepuasan Pasien rawat Inap Rs PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta.Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan 

pendekatan cross sectionsl. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pasien rawat inap di bangsal multazam, bangsal Raudhah, 

bangsal Marwah, dan bangsal Arafah sebanyak 30 pasien. Teknik 

sampel menggunakan sampling kuota. Hasil penelitian menunjukan 

ada hubungan yang signifikan antara perilaku caring perawat dengan 

kepuasan pasien dengan nilai p value 0,003. 

Persamaan dengan peneliti ini adalah pada variable bebas yang di teliti 

yautu kepuasan pasien rawat inap. 

Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah variable terikat 

yang digunakan.Penelitian diatas menggunakan variable perilaku 

caring, sedangkan peneliti menggunakan variable caring dan sarana 

prasarana. 
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2. Abdul (2013), yang meneliti tentang”Hubungan Perilaku Caring 

Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien  Rawat Inap Rumah Sakit”. 

Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross 

sectionsl. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien atau keluarga  

diruang interna, bedah dan ruang perawatan anak sebanyak 64 orang.  

Pengambilan sampel dengan teknik Accidental Sampling.Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada hubungan signifikan antara  

perilakucaringperawat dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap. Uji 

fisher menunjukkan p =  0,000. 

Persamaan dengan peneliti ini adalah pada variable bebas yang di teliti 

yautu kepuasan pasien rawat inap. 

Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah variable terikat 

yang digunakan.Penelitian diatas menggunakan variable perilaku 

caring, sedangkan peneliti menggunakan variable caring dan sarana 

prasarana. 

3. Yanti (2013), yang meneliti tentang” Gambaran Kepuasan Pasien 

Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap 

Rsud Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara”. Metode yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentukpenelitian  

yang ditujukan untuk mendiskripsikanfenomena-fenomena yang ada. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 pasien, dengan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penyampelan non-

peluang yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Hubungan Sarana Pra..., Kiki Armansyah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



26 
 

sebagian besar respondenmenyatakan puas terhadap fasilitas, yakni 

sebesar 85,0%  daripada yangmenyatakan tidak puas. 

Persamaan dengan peneliti ini adalah pada variable bebas yang di teliti 

yautu kepuasan pasien rawat inap. 

Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah metode penelitian 

yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan metode 

deskriptifcaring, sedangkan peneliti menggunakan metode cross 

sectional. 
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