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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sarana Prasarana 

1. Definisi 

Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat 

tervisualisasi oleh mata maupun  teraba  oleh  panca-indera  dan  

dengan  mudah  dapat  dikenali  oleh  pasien dan (umumnya) 

merupakan  bagian dari  suatu  bangunan  gedung ataupun bangunan  

gedung  itu  sendiri  (Permenkes RI, 2008). Sedangkan menurut 

Moenir (2006) sarana adalahsegala  jenis  peralatan yang 

berfungsisebagai alat utama/ alat  langsung  untuk  mencapai tujuan. 

Misalnya: tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. 

Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang 

berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.Misalnya: 

keadaan lingkungan sekitar ruang perawatan.  

Sarana prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas 

dapat  mempermudah  upaya dan memperlancar kerja dalam rangka 

mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto 

(2008), fasilitas  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan dan  

memperlancar  pelaksanaan  suatu usaha dapat  berupa  benda-benda  

maupun uang. Lebih luas lagi tentang fasilitas, menurutArikunto  

dalam Arianto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikansebagai 
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segala sesuatu yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan 

segala sesuatu usaha. Adapun  yang dapat memudahkan dan 

melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang.  Jadi  

dalam  hal  ini  fasilitas  dapat  disamakan  dengan  sarana  yang  ada  

di rumah sakit. 

Ruang  pasien  rawat  inap  adalahruang  untuk  pasien  yang  

memerlukan asuhan  dan  pelayanan  keperawatan  dan  pengobatan  

secara  berkesinambungan lebih dari 24 jam. Untuk tiap-tiap rumah 

sakit akan mempunyai ruang perawatan dengan  nama  sendiri-sendiri  

sesuai  dengan  tingkat  pelayanan  dan  fasilitas  yang diberikan oleh 

pihak rumah sakit kepada pasiennya (Depkes RI, 2006). 

Persyaratan  teknis  sarana  bangunan  instalasi  rawat  inap  

yaitu  lokasi bangunan  rawat  inap  harus  terletak  pada  lokasi  yang  

tenang,  aman  dan  nyaman, tetapi  tetap  memiliki  kemudahan  

aksesibiltas  atau  pencapaian  dari  sarana penunjang rawat inap. 

Bangunan rawat inap sebaiknya terletak jauh dari tempat-tempat  

pembuangan  kotoran,  dan  bising  dari  mesin/generator.  Lantai harus  

kuat dan rata, tidak berongga,bahan penutup lantai dapat terdiri dari 

bahan vinyl yang rata  atau  keramik  dengan  nat yang  rata  sehingga  

abu  dari  kotoran-kotoran  tidak bertumpuk,  mudah  dibersihkan,  

tidak  mudah  terbakar,  dan pertemuan dinding dengan lantai harus 

melengkung (hospital plint), agar memudahkan pembersihan dan tidak 

menjadi tempat sarang abu  dan  kotoran.Langit-langit harus rapat dan 
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kuat, tidak rontok dan  tidak menghasilkan  debu  atau  kotoran  lain 

(Depkes  RI, 2006). 

Pintu masuk ke ruang rawat inap,terdiri dari pintu ganda, 

masing-masing dengan lebar 90 cm  dan 40 cm. Pada sisi pintu dengan 

lebat 90 cm, dipasang kaca intai, pintu masuk ke kamar mandi umum, 

minimal lebarnya 85 cm, pintu masuk  ke  kamar  mandi  pasien,  

untuk  setiap  kelas,  minimal  harus  ada  1  kamar mandi berukuran 

lebar 90 cm, diperuntukkan bagi penyandang cacat.Pintu kamar mandi  

pasien,  harus  terbuka  ke  luar  kamar  mandi,  pintu  toilet  umum  

untuk penyandang cacat harus terbuka ke luar(Depkes RI, 2006). 

2. Tujuan Sarana Prasarana 

Tujuan utama adanya sarana dan prasarana menurut Junaidi 

dalam yanti (2013), adalah sebagai berikut: 

a. Mempercepat  proses  pelaksanaan  pekerjaan  sehingga  dapat  

menghemat waktu 

b. Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa 

c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin 

d. Lebih memudahkan dalam bekerja 

e. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin 

f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan 

3. Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Kepuasan Pasien 
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Pemberian fasilitas yang memadai akan membantu 

meningkatkan empati konsumen terhadap setiap kondisi  yang  tecipta  

pada saat konsumen melakukan pembelian sehingga secara psiokologis 

mereka akan memberikan suatu pernyataan  bahwa  mereka puas 

dalam melakukan pembeliannya. Kelengkapan fasilitas  rumah  sakit 

turut menentukan penilaian kepuasan  pasien,  misalnya fasilitas  

kesehatan  baik  sarana dan prasarana, tempat parkir, ruang tunggu 

yang nyaman dan ruang kawar  rawat  inap,  sehingga  rumah  sakit  

juga  perlu memberikan perhatian pada fasilitas rumah sakit dalam 

penyusunan strategi untuk menarik konsumen (Junaidi dalam Yanti, 

2013). 

Berbagai kegiatan dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan 

yang mencerminkan  kualitasrumah  sakit  merupakan  determinan  

utama  dari  kepuasan pasien.  Pasien  akan  memberikan  penilaian  

(reaksi  afeksi)  terhadap  berbagai kegiatan  pelayanan  kesehatan  

yang  diterimanya  maupun  terhadap  sarana  dan prasarana  kesehatan  

yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan. 

Penilaian mereka terhadap kondisi rumah sakit (mutu baik atau buruk) 

merupakan gambaran  kualitas  rumah  sakit  seutuhnya  berdasarkan  

pengalaman  subjektif individu/pasien (Utama, 2003). 

Fasilitas  menjadi  salah  satu  pertimbangan  konsumendalam  

menentukan pilihan.  Pada  tingkat  harga  yang  hampir  sama,  

semakin  lengkap  fasilitas  yang disediakan  pihak  rumah  sakit, maka 
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akan  semakin  puas  pelanggan  dan  ia  akan terus  memilih  

perusahaan  tersebut  sebagi  pilihan  prioritas  berdasarkan  persepsi 

yang diperoleh  terhadap  fasilitas  yang tersedia. Persepsi yang 

diperoleh dari interaksi pelanggan dengan fasilitas  berpengaruh  

terhadap  kualitas  jasa  tersebut dimata pelanggan (Tjiptono, 2006). 

Fasilitas  merupakan  segala  sesuatu  yang  memudahkan  

konsumen  dalam usaha  bergerak di bidang jasa, maka segala fasilitas 

yang  ada  yaitu  kondisi fasilitas,  kelengkapan,  desain  interior,  dan  

eksterior  serta  kebersihan  fasilitas harus  diperhatikan  terutama  

yang  berkaitan erat dengan  apa  yang  dirasakan  atau didapat 

konsumen secara langsung. Lingkungan dansettingtempat 

penyampaian jasa  merupakan  aspek  yang  tidak  kalah  pentingnya  

dan  tidak  boleh  diabaikan dalam desain jasa. Persepsi pelanggan 

terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfer  (suasana)  yang  

dibentuk  oleheksterior  dan  interior  fasilitas  jasa  yang bersangkutan 

(Tjiptono, 2006). 

Kertajaya  dalam  Tjiptono  (2006)  menyatakan  pemberian  

fasilitas  yangmemadai  akan  membantu  meningkatkan  empati  

konsumen  terhadap  setiap kondisi yang tercipta pada saat konsumen 

melakukan pembelian. Sehingga secarapsikologis mereka akan 

memberikan suatu pernyataan bahwa mereka puas dalam melakukan  

pembeliannya. 
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Fasilitas  merupakan  sarana  maupun  prasarana  yang  penting  

dalam  usaha meningkatkan  kepuasan  seperti  memberi  kemudahan,  

memenuhi  kebutuhan  dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Apabila 

fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka konsumen 

akan merasa puas. 

B. Caring 

1. Definisi 

Konsep caring adalah suatu yang paling sedikit dipahami 

idenya yang digunakan  profesional  dan suatu konsep yang tetap sulit 

didefinisikan dalam praktek keperawatan dan pendidikan, namun 

istilah care/caring sangat sering dan tidak tetap digunakan disiplin 

ilmu keperawatan (kyle dalam Jufri, 2010). 

Caringadalah sentral praktik keperawatan, yang merupakan 

suatu cara pendekatan yang dinamis, dimana perawat bekerja untuk 

lebih meingkatkan kepeduliannya terhadap  pasien. Hal ini adalah 

esensi dari keperawatan yang berarti juga pertanggungjawaban 

hubungan antara perawat-pasien, dimana perawat harus mampu 

mengetahui dan memahami tentang kebiasaan manusia dan respon 

manusia terhadap masalah kesehatan yang sudah ada atau bepotensi 

akan timbul (Watson dalam Gurusinga, 2013). 

Caring adalah fenomena universal yang mempengaruhi cara 

manusia berfikir, merasa, dan mempunyai hubungan dengan sesama. 

Caring memfasilitasi kemampuan perawat untuk mengenali klien, 
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membuat perawat mengetahui masalah klien dan mencari serta 

melaksanakan solusinya, juga sebagai bentuk dasar dari praktek 

keperawatan dan  juga sebagai struktur mempunyai implikasi praktis 

untuk mengubah praktek keperawatan (Potter & Perry, 2009). Selain 

itu Watson dalam Potter & perry (2009), juga mengungkapkan 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.Caring melibatkan keterbukaan, komitmen, dan 

hubunan perawat dengan pasien. 

Caring merupakan pengetahuan kemanusiaan, inti dari praktik 

keperawatan yang bersifat etik dan filosifikal.Caring bukan semata-

mata perilaku Caring adalah cara yang memiliki makna dan 

memotivasi tindakan.Caringjuga didefinisikan  sebagai tindakan yang 

bertujuan memberikan asuhanfisik dan memperhatikan emosi sambil 

meningkatkan rasa aman dan keselamatanklien.Caringadalah 

manifestasi dari perhatian kepada oraang lain, berpusat padaorang, 

menghormati harga diri dan  kemanusiaan, komitmen untuk mencegah 

terjadinya suatu yang memburuk,  memberi  perhatian dan konsen, 

menghormati kepada orang lain dan kehidupan  manusia, cinta  dan 

ikatan, otoritas dan keberadaan, selalu bersama, empati, pengetahuan, 

penghargaan danmenyenangkan (Dwidiyanti, 2007). 
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Tujuh asumsi yang mendasari konsepCaringmenurut 

(Dwidiyanti, 2007), yaitu: 

a. Caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan 

dipraktikkan secarainterpersonal. 

b. Caringterdiri dari faktor karatif yang berasal dari kepuasan 

dalammembantu memenuhi kebutuhan manusiaatau klien. 

c. Caringyang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu 

dan keluarga. 

d. Caring merupakan respon yang diterima seseorang tidak 

hanya saat itu saja namun juga mempengaruhi akan seperti 

apakah seseorang tersebutnantinya. 

e. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk 

mendukung perkembangan seseorang dan mempengaruhi 

seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk 

dirinya sendiri. 

f. Caringlebih kompleks daripadacuring, praktik 

caringmemadukan antara pengetahuan biofisik dengan 

pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna 

meningkatkan derajat kesehatan dan membantu klien 

yangsakit. 

g. Caringmerupakan inti dari keperawatan. 

2. Karakteristik Caring 

Menurut Dwidiyanti (2007), karakteristik caring adalah : 
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a. Beourself, sebagai manusia harus  jujur, dapat dipercaya,   

tergantung pada orang lain, 

b. Clarity, keinginan untuk terbuka dengan orang lain, 

c. Respect, selalu menghargai orang lain, 

d. Separateness, dalam caring perawat tidak terbawa dalam 

depresi atauketakutan dengan orang lain 

e. Freedom, memberi kebebasan kepada orang lain untuk 

mengekspresikan perasaannya 

f. Empathy, 

g. Communicative, komunikasi verbal dan non verbal harus 

menunjukankesesuaian dan evaluasi dilakukan secara 

bersama-sama. 

3. Caringdalam Praktik Keperawatan 

Dwidiyanti (2007),menguraikan bahwa profesional 

caringadalah seseorangyang mempraktekkan, merancang dan 

menyediakan atau memberikan bantuan kepada orang lain. Penekanan 

keperawatan adalah asuhan keperawatan yang bersifat humanistic yang 

ditunjukan pada pandanganhubungan profesional kepada manusia dari 

perawat kepada pasien danpengakuan pasien atas aspek penting dalam 

keperawatanhumanistik.Pendekatan humanistik ini adalah aspek 

keperawatan tradisional dari caring, yangdiwujudnyatakan dalam 

pengertian dan tindakan. Pengertian membutuhkan kemampuan 

mendengarkan orang lain secara aktif dan arif serta menerima 
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perasaan-perasaan orang lain. Prasyarat bertindak adalah mampu 

bereaksi terhadap kebutuhan orang lain dengan keikhlasan, kehangatan 

untuk meningkatkan kesejahteraan yang optimal. 

Penting untuk menentukan cara yang menjamin apakah atau 

kapan perawat menjadi perawat profesional. Para ahli tidak setuju bila 

dikatakan bahwa caring dapat  diajarkan  atau  suatu  metode  dasar  

yang  sudah  ada  di dunia. Untuk mereka yang menemukan caring 

sebagai bagian normal dari kehidupannya,  Caring  merupakan  hasil  

dari  kultur,  nilai-nilai, pengalaman,  dan  hubungan  mereka  dengan  

orang  lain.  Saat  perawat berurusan  dengan  kesehatan  dan  penyakit  

dalam  prakteknya,  kemampuan mereka dalam pelayanan semakin 

berkembang. Sikap keperawatan yang berhubungan dengan caring 

adalah kehadiran, sentuhan kasih sayang, dan selalu  mendengarkan  

klien.  Perawat  melakukancaring  dengan menggunakan pendekatan 

pelayanan dalam setiap pertemuan dengan klien (Fredriksson dalam 

Perry& potter, 2009). 

a. Kehadiran  

Kehadiran adalah suatu pertemuan orang dengan orang 

yang merupakan  sarana  untuk  lebih mendekatkan  dan 

menyampaikan  manfaat caring. kehadiran berarti ”ada di” dan 

”ada dengan”. ”Ada di” tidak hanya  berarti kehadiran secara  fisik,  

tetapi  juga  termasuk  juga komunikasi  dan  pengertian. 

Hubungan  interpersonal  dari  istilah ”ada  di” sangat 
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memperhatikan klien (Cohen dalam Wahyudin, 2012). Jenis 

kehadiran merupakan suatu yang ditawarkan perawat kepada klien 

dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, atau dorongan, 

mengurangi intensitas perasaan yang tidak diinginkan, atau  untuk 

menenangkan  hati  (Fareed  dalam  perry &potter, 2009). 

Kehadiran  juga  penting  saat  klien  sedang  berada  dalam 

kejadian  atau  situasi tertekan. Menunggu laporan hasil tes dari 

dokter, mempersiapkan  terhadap prosedur yang tak terduga, dan 

merencanakan pulang kerumah setelah perawatan karena penyakit 

yang serius merupakan beberapa contoh kejadian dalam perjalanan 

penyakit  seseorang  yang  dapat  menimbulkan hal yang  tidak 

terduga  dan ketergantungan kepada penyelenggara pelayanan. 

Kehadiranperawat  membantu menenangkan rasa cemas dan takut 

terhadap situasi tertekan.  Memberikan  penentraman hati dan 

penjelasan yang seksama tentang prosedur, tetap berada disamping 

klien, serta memberikan klien petunjuk selama menjalani prosedur 

tersebut, semuanya menunjukkan bahwa kehadiran sangat berarti 

untuk kesehatan klien. 

Kehadiran berarti kebersamaan fisik dan psikologis dalam 

berkomunikasi  dengan  klien. Hal itu antara lain mencakup 

mendengarkan  dan  mengamati,  serta  memberikan  perhatian 

terhadap ucapan dan perilaku klien. Kehadiran  fisik  adalah 

perhatian yang diberikan melalui penampakan tubuh dan kehadiran 
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psikologis. Kehadiran psikologis di sini berarti perhatian melalui 

pikiran dan perasaan. 

b. Sentuhan 

Sentuhan dalam caring pada  praktek  keperawatan  adalah 

suatu  bentuk komunikasi non-verbal; yang dapat mempengaruhi 

kenyamanan klien,  meningkatkan  harga  diri,  dan  memperbaiki 

orientasi  tentang  kenyataan.  Anda  dapat mengungkapkan jenis 

sentuhan ini dengan memegang tangan klien, memberikan pijakan 

pada punggung, menempatkan  klien  dengan  hati-hati,  atau  ikut 

serta dalam pembicaraan. Saat menggunakan sentuhan caring, 

perawat  membuat  hubungan  dengan  klien  dan  menunjukkan 

penerimaan (Tommasini dalam perry&potter (2009).  

Klien menghadapi situasi yang memalukan, menakutkan, 

dan  manyakitkan.  Apapun  gejala  atau  yang  dirasakan,  klien  

akan melihat  perawat  untuk  mendapatkan  bantuan.  

Menggunakan sentuhan  merupakan  salah  satu  cara  pendekatan  

yang menenangkan  di  mana  perawat  dapat  mendekatkan  diri  

dengan klien untuk memberikan perhatian dan dukungan. 

Perawat menggunakan sentuhan berorientasi-tugas  saat 

melakukan tugas atau prosedur. Perlakuan yang ramah dan cekatan 

ketika melaksanakan prosedur keperawatan akan memberikan rasa 

aman.  Perawat  ahli  mempelajari  bahwa  beberapa  prosedur  

akan lebih  efektif  jika  dilakukan  secara  hati-hati  dan  atas  
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pertimbangan untuk  kepentingan  klien.  Sebagai  contoh,  jika  

klien  merasa  cemas dalam  menjalani  suatu  prosedur,  seperti  

pemasangan  selang  naso-gaster (nasogastric=NGT), perawat akan 

memberikan kenyamanan dengan  penjelasan  penuh  tentang  

prosedur  tersebut  dan  apa manfaatnya untuk klien. Perawat 

kemudian mengungkapkan bahwa prosedur  tersebut  akan  

dilakukan  dengan  hati-hati,  cekatan,  dan berhasil.  Prosedur  ini  

dapat  dilakukan  dengan  persiapan sebelumnya, mengatur posisi 

klien, dan NGT di masukkan dengan hati-hati.  Selama  prosedur  

berlangsung,  perawat  menjelaskan dengan suara pelan kepada 

klien untuk memberikan dukungan dan ketenangan (Wahyudin, 

2012). 

Sentuhan dapat memberikan banyak pesan, oleh sebab itu 

harus dilakukan  dengan  bijaksana.  Sentuhan itu  sendiri  dapat 

menjadi  masalah  pada  budaya  tertentu yang di anut oleh  klien 

maupun  perawat (Benner dalam Wahyudin,  2012).  Klien  secara 

umum lebih menyukai sentuhan berorientasi tugas, karena sebagian 

besar individu memberikan izin kepada perawat dan dokter untuk 

masuk dalam kehidupan pribadi mereka untuk memberikan 

pelayanan.  

Komunikasi melalui sentuhan pada pasien merupakan 

metode dalam  mendekatkan hubungan antara pasien dengan 

perawat. Sentuhan  yang diberikan  oleh  perawat juga dapat 
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berperan  sebagai  terapi bagi pasien, khususnya  pasien  dengan 

depresi, kecemasan, dan kebimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan. Tetapi yang  perlu  dicatat dalam sentuhan  adalah 

perbedaan jenis kalamin antara  perawat dan pasien. Dalam situasi 

ini perlu adanyasuatu persetujuan (Suarlin dalam Wahyudin, 

2012). 

c. Mendengarkan 

Mendengarkan adalah kunci, karena hal itu menunjukkan 

perhatian  penuh  dan  ketertarikan  perawat.  Mendengarkan 

termaksud ”mengerti” apa yang klien katakan, dengan memahami 

dan  mengerti  maksud  klien  serta  memberikan  respon  balik 

terhadap  lawan  bicaranya. Mengerti  maksud  dari  apa  yang  

klien bicarakan akan menciptakan suatu hubungan yang saling 

menguntungkan.  Mendengarkan sungguh-sungguh  membuat  

anda akan mengetahui secara benar dan merespon apa yang benar-

benar berarti  bagi  klien  dan  keluarganya  (Boykin,  et  al.,  

2003). 

Saat  individu  sedang  sakit,  dia  biasanya  mempunyai  

kisah yang ingin diceritakan tentang penyakitnya itu. Beberapa 

penyakit kronis  memengaruhisemua pilihan dan keputusan dalam 

kehidupan  klien, bahkan terkadang  juga mempengaruhi identitas 

klien. Dengan menceritakan kisah tersebut  membutuhkan 

pendengar. Frank dalam perry &potter (2009) menggambarkan 
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pengalamannya sewaktu menderita kanker; ”Saya memerlukan 

suatu (tenaga pelayanan kesehatan)”  hadiah mendengarkan  untuk  

membuat  hubungan  antara  penderitaanya dengan kami, meskipun 

saya dibatasi oleh sangkar besi” Individu mengetahui bahwa 

bercerita mengenai penyakitnya menjelaskan apa yang  

dikhawatirkannya. Caring melalui mendengarkan membuat 

perawat terlibat dalam kehidupan klien. 

4. Proses penerapan Caring 

Caring merupakan  proses  interaktif  yang  berkesinambungan  

dari suatu  relasi  interpersonal  antara  perawat  dan  pasien.  Perawat 

menterjemahkan nilai-nilai asuhannya yang manusiawi ke dalam 

tindakan asuhan  keperawatan  yang  membantu  pasien  untuk  

menemukan kebutuhannya. Euswa dalam CICIAMS dalam Dwidiyanti 

(2007), mengatakan  proses  penerapan caring ini  meliputi  beberapa  

unsur  antara lain: 

a. Kehadiran  perawat  membuat dirinya sedemikian rupa sehingga 

mampu merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan tepat  

b. Kesadaran,  menunjukkan  kesadaran  konsisten  perawat  

mengenai pikiran,  perasaan  dan  tindakannya  ketika  ia  terlibat  

dengan  pasien dalam situasi apapun.  

c. Hubungan saling percaya, perawat dengan pasien berhubungan 

dalam suatu  hubungan  untuk  membangun  kepercayaan  pasien  

karena keterbatasannya  dalam  pengetahuan  diri,  membantu  diri, 
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membutuhkan bantuan seorang perawat profesional. Pasien siap 

untuk percaya  pada  pengetahuan  profesional  perawat, perawat 

mencoba untuk menumbuhkan kepercayaan internasional pada 

pasien. Perawat membuka  dirinya  menjadi  dekat  dengan  pasien,  

menghargai  pasien sebagai seorang unik dan mempunyai nilai 

dengan martabat. Perawat dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan keinginan, perhatian dan kompetensinya dalam 

ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menolong pasien.  

d. Saling  membagi  pengetahuan  dan  pengalaman  antara  perawat  

dan pasien.  Dalam  situasi apapun kontak antara perawat dan 

pasien, perawat  menggunakan  pengetahuan untuk 

mengidentifikasi  semua kebutuhan  pasien  (fisik,  psikososial  dan  

psikospritual) dan bekerja sama dengan  pasien  untuk  memenuhi  

kebutuhan  tersebut  perawat mengontrol dan memilih. 

e. Komunikasi yang empati, perawat menyampaikan caring  melalui 

perilaku  verbal  ataupun  nonverbal  kepada  pasien.  Perilaku  

dilakukan melalui  sentuhan  fisik,  sentuhan  emosional  melalui  

kontak  mata  dan ekspresi  wajah,  sentuhan  verbal  dan  sentuhan  

bahasa  tubuh  lainnya. Tiga pola diidentifikasi untuk 

mendemonstrasikan komunikasi verbal atau nonverbal yaitu 

menatap, mendengar dan terlibat dialog.  

f. Keseimbangan  pengetahuan-energi-waktu,  mencakup  beberapa 

elemen, yaitu: 
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1) Pengkajian-interpretasi  yaitu  proses  kognitif  dimana  

perawat menggunakan  keterampilan  intelektual  dan  

pengetahuan keperawatan  mengidentifikasikan  masalah  dan  

kebutuhan  pasien dengan  pengetahuan,  memonitor,  

menganalisa,  menterjemah, mensintesa dan membuat 

keputusan.  

2) Menentukan prioritas, perawat membandingkan dan 

mengurutkan masalah  dankebutuhan pasien berdasarkan pada 

criteria kelangsungan hidup, keamanan dan keselamatan  

pasien.  

3) Mengantisipasi, perawat  mengetahui  apa  mungkin akan 

terjadi pada  pasien. Dengan demikian perawat dapat 

menyiapkanapa yang mungkin dibutuhkan bila hal tersebut 

terjadi.  

4) Konsultasi  dibeberapa  situasi  perawat  mengakui  

keterbatasan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

membantu pasien, untuk itu maka mencari bantuan lainnya. 

5) Terus menerus meluangkan waktu, perawat meluangkan 

waktunya dengan  tepat  untuk  membangun  hubungan  

kepercayaan  dengan pasien  dan  untuk  mengidentifikasi  serta  

memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pasien.  

6) Menghemat  dan  melengkapi  energi,  untuk  membantu  

pasien memenuhi  kebutuhannya,  perawat  menggunakan  
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energinya dengan  cara  yang  efektif.  Perawat menggantikan 

energi yang hilang itu dengan istirahat, melakukan perawatan 

diri dan meminta dukungan koleganya. Saat 

penerapanpenyembuhan  melaluicaring. Saat dimana perawat  

dan  pasien  mengetahui  dan menyadari akan pemberian dan 

penerimaan pelayanan perawatan. Mereka membagi perasaan 

hangat, penghargaan positif, kepuasan keinginan untuk 

berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dan antisipasi 

dengan kesendirian pasien. 

C. Kepuasan 

1. Definisi 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa Seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil), produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapakan (Kotler, 2007). 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan perasaan pasien yang 

tombul akibat kinerja layanan kesehtan yang di perolehnya setelah pasien 

membandingkanya dengan apa yang diharapakannya (Pohan, 2007).  

Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting 

yang mempengaruhi kepuasan pasien, pasien yang merasa puas merupakan 

aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas mereka akan terus 

melakukan pemakaian terhadap jasa pilihanya,tetapi jika merasa tidak puas 

mereka akan dua kali lebih habit kepada orang lain tentang pengalaman 

buruknya (Yunista,dalam Ni putu 2013). 
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Kepuasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah puas,merasa 

senang, perihal (yang bersifat puas,kesenangan, kalangan dan 

sebagainya).Kepuasan dapat diartikan sebagai perasan puas,rasa senang 

dan kalegaan seseorang karena mengonsumsi suatu produk atau jasa untuk 

mendapatkan pelayanan suatau jasa (Simbolon,dalam Ni Putu, 2013). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien Tjiptono 

(2005), mengungkapkan bahwa kepuasan pasien ditentukan oleh beberapa 

faktor antara lain, yaitu: 

a. Kinerja  

Kinerja (performance), pelayanan inti yang telah diterima sangat 

berpengaruh pada kepuasan yang dirasakan. Wujud dari kinerja ini 

misalnya : kecepatan, kemudahandan kenyamanan bagaimana 

perawat dalam memberikan jasa pengobatan terutama keperawatan 

pada waktu penyembuhan yang relatif cepat, kemudahan dalam 

memenuhi kebutuhan pasien dan kenyamanan yang diberikan yaitu 

dengan memperhatikan kebersihan, keramahan dan kelengkapan 

peralatan rumah sakit 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), titiksekunder atau 

karakteristik pelengkap yang dimiliki oleh jasa pelayanan, 

misalnya: kelengkapan interior dan eksterior seperti televisi, AC, 

sound system dan sebagainya 
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c. Kehandalan (reliability), sejauh mana kemungkinan kecil akan 

mengalami ketidakpuasan atau ketidaksesuaiandengan harapan atas 

pelayanan yang diberikan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan 

yang dimiliki oleh perawat didalam memberikan jasa 

keperawatannya yaitu dengan kemampuan dan pengalaman yang 

baik terhadap memberikan pelayanan keperawatan dirumah sakit. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance tospesification), yaitu 

sejauh mana karakteristik pelayanan memenuhi standarstandar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya : standar keamanan 

dan emisi terpenuhi seperti peralatan pengobatan. 

e. Daya tahan (durability), berkaitan dengan beberapa lama produk 

tersebut digunakan. Dimensia ini mencakup umur teknis maupun 

umur ekonomis dalam penggunaan peralatan rumah sakit, 

misalnya: peralatan bedah, alat transportasi dan sebagainya. 

f. Service abilitiymeliputi kecepatan, kompetensi, serta keluhan. 

Pelayanan yang diberikan oleh perawat denganmemberikan 

penanganan yang cepat dan kompetensi yang tinggi terhadap 

keluhan pasien sewaktu-waktu. 

g. Estetika, merupakan daya tarik rumah sakit yang dapatditangkap 

oleh panca indraMisalnya: keramahanperawat, peralatan rumah 

sakit yang lengkap dan moderen, desain arsitektur rumah sakit, 

dekorasi kamar, kenyamanan ruang tunggu, taman yang indah dan 

sejuk dan sebagainya. 
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h. Kualitas yang dipresepsikan (perceived quality), citra dan reputasi 

rumah sakit serta tanggung jawab rumah sakit. Bagaimana kesan 

yang diterima pasien terhadap rumah sakit tersebut terhadap 

prestasi dan keunggulan rumah sakit daripada rumah sakit lainnya 

dan tanggung jawab rumah sakit selama proses penyembuhan baik 

dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit dalam keadaan 

sehat.Metode dalam pengukuran kepuasan. 

3. Metode Pengukuran Kepuasan 

Menurut Kotler (2007), ada beberapa macam metode dalam 

pengukuran tingkat kepuasan pasien : 

a. System keluhan dan saran 

memberikan kesempatan pada pasien menyampaikan keluhan dan 

saran 

b. Ghost scooping 

memperkerjakan beberapa orang yang berperan sebagai pembeli 

kemudian melaporkan temuan mengenai kekuatan dan kelemahan 

pelayanan  

c. Lost customer analysis 

menghubungi pelanggan yang telah berhenti agar dapat 

memehami mengapa hal itu terjadi 

d. Survey kepuasan pelanggan 

Penelitian survey dapat melalui pos,telepon dan wawancara 

langsung 
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4. Manfaat pengukuran kepuasan pasien 

Menurut Derson dalam Nasution 2010), Manfaat utama dari 

program pengukuran adalah terjadinya umpan balik yang segera berarti 

dan obyektif. Dalam situasi rumah sakit manfaat yang dapat diperoleh 

sebagai rekomendasi medis untuk kesembuhan pasien akan dengan 

senang hatidiikuti oleh pasien yang merasa puas terhadap pelayanan 

rumah sakit, terciptanya citra positif dan nama baik rumah sakit karena 

pasien tersebut akan akan memberikan kepuasannya kepada orang 

lain,citra rumah sakit akan menguntungkam secara sosial dan 

ekonomi,beberapa pihak yang berkepentingan di rumah sakit,seperti 

perusahaan asuransi akan lebih menaruh kepercayaan pada rumah sakit 

yang mempunyai citra positif, didalam rumah sakit yang berusaha 

mewujudkan kepuasan pasien akan lebih diwarnai dengan situasi 

pelayanan yang menunjang hak-hak pasien. 
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