
I. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan institusi (atau fasilitas) yang menyediakan 

pelayanan pasien rawat inap, dimana fungsi utamanya memberikan pelayanan 

kepada pasien, diagnostik dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan masalah 

kesehatan, baik yang bersifat bedah maupun non bedah. Perlu pula disadari bahwa 

rumah sakit merupakan lembaga yang padat modal, padat karya, padat teknologi 

dan padat pula masalah yang dihadapi. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

983/Menkes/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa rumah sakit umum adalah rumah 

sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan 

subspesialistik. Dalam melaksanakan tugasnya, rumah sakit melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan 

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk itu 

rumah sakit umum perlu mempunyai fungsi pelayanan medis, penunjang medis, 

pelayanan dan asuhan keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian 

dan pengembangan serta menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 

Bermunculannya sejumlah rumah sakit baru belakangan ini menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan. Perkembangan ini tentunya 

harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pelayanan dan asuhan keperawatan. 

Sudah lama kita sadari bahwa ternyata dunia ini ”tidak ada yang kekal kecuali 

perubahan”, hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan akan tetap dan terus 

terjadi, dan memang ”satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah perubahan”. Akan 

tetapi, perubahan itu sendiri bukanlah merupakan hal yang baru. Demikian juga 
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dengan rumah sakit akan terus berubah sesuai dengan pertumbuhan dan pengaruh 

lingkungan. Mengutip pendapat Ohmae (1992) dalam Kerangka Acuan Seminar 

Nasional PERSI 1995 bahwa perubahan akan terjadi dalam 5 C, yaitu country, cost, 

customer, competitor dan company. Pada tingkat country, perubahan kebijakan 

dengan peran swasta, deregulasi, pengembangan investasi asing dan kebijakan era 

pasar bebas. Perubahan di tingkat cost, menyebabkan fee for service dan 

pembayaran tunai berubah menjadi kapitasi dan asuransi kesehatan. Perubahan pada 

tingkat customer utamanya adalah perubahan orientasi dokter ke orientasi pasien 

dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas, cepat dan menyenangkan. 

Perubahan pada tingkat competitor adalah kenyataan masuknya rumah sakit dengan 

modal asing yang kini menjadi kenyataan yang harus kita hadapi. Perubahan pada 

tingkat company, rumah sakit harus berubah agar dapat mengantisipasi berbagai 

perubahan-perubahan tersebut. Jooly & Gerbaud (1992) menyatakan bahwa pasien 

yang dirawat di rumah sakit bukan saja mengharapkan kualitas akomodasi yang 

baik, makanan yang enak, adanya hubungan baik antara staf rumah sakit dengan 

pasien melainkan juga mengharapkan pelayanan medik dan keperawatan yang baik. 

Profesi keperawatan merupakan profesi yang luhur di bidang kesehatan. 

Pelayanan keperawatan merupakan gabungan dari ilmu kesehatan dan seni 

melayani/merawat (care), suatu gabungan humanistik dari ilmu pengetahuan, 

filosofi keperawatan, kegiatan klinik, komunikasi dan ilmu sosial. Perawat yang 

bekerja di rumah sakit mempunyai peluang untuk menjalankan berbagai peran dan 

bekerja di beberapa departemen yang berbeda. Perawatan pasien di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Azra Bogor membutuhkan perawat yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk menerapkan proses keperawatan dengan menggunakan cara 
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berpikir kritis, memberi pendidikan kesehatan pada pasien, melakukan koordinasi 

pelayanan kesehatan dan membuat perencanaan pulang, dan melaksanakan berbagai 

jenis terapi. 

Proses keperawatan merupakan suatu pendekatan untuk pemecahan 

masalah yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan 

keperawatan. Proses keperawatan mengandung elemen berpikir kritis yang 

memungkinkan perawat membuat penilaian dan melakukan tindakan berdasarkan 

nalar, dimana kerangka kerja dan struktur organisasi yang kreatif untuk memberikan 

asuhan keperawatan juga cukup fleksibel untuk digunakan di semua lingkup 

keperawatan. Proses keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

perawatan kesehatan pasien, menentukan prioritas, menetapkan dan 

mengkomunikasikan rencana asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien. 

Dalam memberikan asuhan keperawatannya, perawatan kesehatan diberikan dalam 

tiga tingkatan: perawatan primer, perawatan sekunder atau akut, dan perawatan 

tersier. Setiap tingkat mempunyai struktur untuk mengatur dan memberi pelayanan 

kesehatan. Selain tiga tingkatan tersebut, ada tiga tingkatan pencegahan yang 

membantu menjelaskan perilaku sehat pasien pada beberapa tahap sakit yang 

berbeda. Pasien mungkin akan menerima satu tingkat pelayanan kesehatan ketika 

pasien berpartisipasi dalam tingkat pencegahan yang berbeda, bergantung pada 

kerumitan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Perawat mempunyai tanggung 

jawab yang penting untuk memberikan perawatan pada pasien dalam seluruh tingkat 

dan untuk menentukan tindakan pencegahan. 

Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan tergantung pada ketersediaan 

sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan 
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mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan sebagai 

kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter dan perawat sebagai tenaga 

kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam pemberian layanan 

kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan perkembangan masyarakat, dalam bidang 

layanan rumah sakit terjadi peningkatan permintaan pelayanan, baik dalam jumlah 

maupun mutu. 

Keperawatan dalam suatu rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang 

diberikan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Ruang lingkup asuhan 

keperawatan meliputi bidang yang amat luas, mencakup aspek fisik dan psikis, 

dalam kapasitas individu, hubungannya dengan keluarga, dan sosial. Sasaran 

keperawatan tidak hanya individu pasien, melainkan juga keluarga pasien dan 

masyarakat.  

Pelayanan keperawatan mencakup seluruh siklus hidup manusia, yang 

artinya asuhan keperawatan diberikan sejak dalam kandungan sampai seseorang 

meninggal dunia. Pelayanan keperawatan bersifat care yang hasilnya dapat berupa 

penurunan status/kondisi pasien atau peningkatan status pasien. Sehingga apabila 

terjadi penurunan status/kondisi pasien yang menunjukkan kegagalan 

pelayanan/asuhan keperawatan atau status/kondisi pasien yang membaik 

menunjukkan pelayanan/asuhan keperawatan berhasil mencapai tujuannya sehingga 

kepuasan pasien akan tercapai. 

Kepuasan pasien telah menjadi fokus perhatian dalam wacana bisnis dan 

manajemen. Pasien umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang 

dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau 
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memuaskan. Kepuasan pasien dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat 

memposisikan produk perusahaan di mata pasiennya. Kualitas merupakan inti 

kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan revolusi mutu melalui pendekatan 

manajemen mutu keperawatan terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan 

jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang.  

Rumah Sakit azra Bogor merupakan sebuah lembaga bisnis yang bergerak 

di bidang jasa pelayanan kesehatan. Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor 

mempekerjakan 64 perawat. Fasilitas pelayanan yang disediakan meliputi Ruang 

VVIP, Ruang VIP A, Ruang VIP B, Ruang VIP C, Ruang VIP D, Ruang Kelas I, 

Ruang Kelas II, Ruang Kelas III, Ruang Rawat Kebidanan, Ruang Bayi Sehat, 

Ruang Bayi Sakit, Ruang Anak, dan Ruang ICU. 

Masalah utama sebagai sebuah lembaga jasa pelayanan kesehatan adalah 

pesaing yang semakin meningkat, dimana di kota Bogor terdapat 3 rumah sakit 

negeri dan 4 rumah sakit swasta. Oleh karena itu, dituntut untuk selalu menjaga 

kepercayaan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan 

pasiennya meningkat. Pihak rumah sakit perlu secara cermat menentukan kebutuhan 

pasien sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan. Menjalin hubungan dan melakukan penelitian terhadap 

mereka perlu dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Data pasien pada tahun 2006-2007 menunjukkan bahwa jumlah pasien 

setiap bulannya mengalami fluktuasi.  Jumlah yang fluktuatif ini belum diketahui 

penyebabnya. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kepuasan pasien, 

diantaranya  karena hasil yang terlihat merupakan resultan dari berbagai faktor yang 
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berpengaruh. Faktor-faktor tersebut adalah (1) Struktur meliputi sarana fisik, 

perlengkapan dan peralatan, manajemen, keuangan, sumber daya manusia dan 

sumber daya yang lain;  (2). Proses meliputi sarana kegiatan dokter, kegiatan 

perawat, kegiatan administrasi pasien;  dan (3). Outcome, meliputi outcome jangka 

pendek seperti sembuh dari sakit sehingga pasien mendapatkan kepuasan, out come 

jangka panjang seperti kemungkinan-kemungkinan kambuh atau sembuh di masa 

yang akan datang.  

Hal ini diduga mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakpuasan 

pasien dengan pelayanan yang diberikan. Fakta dan uraian tersebut di atas 

selanjutnya memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang kepuasan 

pasien terhadap layanan perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor. 

Hal ini penting untuk memperkirakan keinginan dan harapan pasien agar pelayanan 

yang disediakan dapat memberikan kepuasan optimal dan akhirnya pasien menjadi 

loyal. Kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu memadai. 

2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pelayanan dengan asuhan keperawatan yang diterapkan sudah sesuai 

dengan harapan pasien Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap layanan perawat Ruang Rawat 

Inap Rumah Sakit Azra Bogor? 

3. Bagaimana strategi peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 

terhadap pasien Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor? 
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3. Ruang Lingkup 

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, maka penulis membatasi 

permasalahan yang diangkat hanya pada pengaruh kualitas pelayanan perawat ruang 

rawat inap Rumah Sakit Azra Bogor (kecuali Ruang ICU, Ruang Anak, Ruang 

Kebidanan dan Ruang Bayi) yang diberikan untuk memenuhi kepuasan pasien yang 

dirawat lebih dari 3 (tiga) hari perawatan.  

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah asuhan keperawatan yang diterapkan sekarang sudah 

sesuai dengan harapan pasien Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor. 

2) Untuk mengetahui atribut-atribut yang berkaitan dengan kepuasan pasien dan 

kinerja perawat Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor. 

3) Untuk merumuskan program peningkatan kepuasan pasien dan kinerja perawat 

Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor. 

5.   Manfaat dari penelitian ini diharapkan: 

1)  Bagi penulis 

a. Untuk mengetahui sejauh mana teori-teori yang dipelajari telah diterapkan 

dalam praktek yang sesungguhnya (dalam perusahaan).  

b. Menambah pengetahuan penulis tentang kualitas layanan perawat Rawat Inap 

Rumah Sakit Azra Bogor dan pengaruhnya terhadap kepuasan pasien. 

2)   Bagi Perusahaan 

a.  Sebagai masukan terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan perawat 

Rawat Inap Rumah Sakit Azra Bogor dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

pasien.  
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b.  Sebagai acuan untuk menetukan proses pengembangan perusahaan di masa 

yang akan datang, terutama di bidang kualitas layanan perawat Rawat Inap 

Rumah Sakit Azra Bogor.  

3) Bagi pihak lain 

 Dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.  
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