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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, service excellent atau layanan prima 

menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan sebuah rumah 

sakit atau instansi kesehatan lainnya. Rumah sakit dapat dinyatakan 

berhasil, tidak cukup berdasarkan kelengkapan fasilitas yang 

diunggulkan, tetapi juga sikap dan layanan karyawan rumah sakit 

menjadi elemen yang memberikan pengaruh yang cukup banyak 

terhadap pelayanan yang dihasilkan dan dipersepsikan oleh pasien 

(Anjaryani, 2009, h. 1). 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana dalam 

menyelenggarakan upaya kesehatan oleh sumber daya manusia yang 

terdidik dan terlatih dalam menangani masalah medis yang bertujuan 

untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya 

kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif), sehingga mampu menjadi pusat rujukan kesehatan 

masyarakat (Anjaryani, 2009, h.1). 

Sebuah rumah sakit dapat dinyatakan memiliki kualitas yang baik 

tidak hanya dilihat berdasarkan teknologi kesehatan yang memadai. 

Pelayanan yang diberikan karyawan rumah sakit juga merupakan aspek 
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yang penting. Hal yang berpengaruh dalam dunia kesehatan adalah 

interaksi pasien dengan tenaga medis. Sifat hubungan ini menjadi faktor 

utama yang menentukan kondisi konsultasi medis, seperti kepuasan 

pasien, ketatan pada aturan medis, yang pada akhirnya menentukan 

kesehatan pasien itu sendiri (Sugiarto, 1999, h. 50). 

Salah satu tenaga medis di rumah sakit yang juga memegang 

kunci keberhasilan dalam penyembuhan pasien adalah perawat. 

Frekuensi interaksi perawat dengan pasien lebih tinggi daripada 

interaksi dokter dengan pasien (Sugiarto, 1999, h. 56). Perawat 

diharapkan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan prinsip service quality, yaitu tangible 

(bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), dan emphaty (empati) (Anjaryani, 2009, h. 6). 

Rumah sakit akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

kunjungan pasien. Kualitas pelayanan prima yang diberikan kepada 

pasien akan membuat pasien datang kembali ke rumah sakit apabila 

pasien merasa perlu penanganan kesehatan lanjutan. Pelayanan yang 

baik akan membuat pasien perasa puas dengan sistem kinerja dari 

sumber daya manusia di rumah sakit. 

Pasien di rumah sakit merupakan konsumen atau pengguna jasa 

rumah sakit. Sikap suka atau ketidaksukaannya terhadap pelayanan 

rumah sakit merupakan salah satu definisi dari kepuasan pasien. 

Kepuasan pasien akan timbul setelah pasien mendapatkan pelayanan 

yang dirasa baik. Hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan 

untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang 
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sama, serta dapat mempengaruhi ucapan pasien pada pihak luar yang 

ingin mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik (Trimurthy, 2008, h. 

2). 

Kepuasan pasien juga dapat dilihat dari kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan. Pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

yang dilakukan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan untuk 

memenuhi keinginan pelanggannya dengan jasa yang diberikan 

(Supriyanto, 2012, h. 1). 

Sebuah pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik oleh pasien 

apabila pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan 

menggunakan persepsi pasien tentang pelayanan yang diterimanya 

(memuaskan atau tidak memuaskan, termasuk lamanya waktu 

pelayanan). Kepuasan pasien dimulai dari penerimaan pasien ketika 

pertama kali datang sampai pasien meninggalkan rumah sakit 

(Anjaryani, 2009, h. 3). 

Menurut Andriani dan Sunarto (2009, h. 71), pengukuran 

kepuasan pasien merupakan sebuah cara untuk mengukur kredibilitas 

rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, 

Andriani dan Sunarto menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang 

diberikan harus selalu dipantau dan dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk 

melihat apakah pelayanan kesehatan yang berkualitas telah diberikan 

kepada pasien atau belum. Pemantauan yang berkesinambungan 

dilakukan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi.  

Fenomena yang banyak terjadi di rumah sakit yang berkaitan 

dengan ketidakpuasan pasien adalah munculnya kesenjangan antara 
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kualitas pelayanan perawat yang diterima pasien dengan tuntutan 

pelayanan atau harapan dari pasien itu sendiri. Kekecewaan yang 

dialami pasien berkaitan dengan kemampuan perawat adalah tidak 

semua perawat memiliki keterampilan yang mencukupi. Pasien merasa 

tidak nyaman ketika berulang kali perawat kesulitan dalam 

memasukkan jarum infus ke tangan pasien. Tentunya hal tersebut 

menyakiti fisik pasien, karena harus berulang kali “dilukai”. 

Selain kemampuan dari perawat itu sendiri, beberapa pasien 

mengeluhkan adanya perawat yang ketus dalam menanggapi keluh 

kesah pasien. Pasien merasa kurang dihargai ketika mengalami hal yang 

membuatnya kurang berkenan. Tidak sedikit pula pasien yang tidak 

nyaman dengan sikap perawat yang acuh dan kurang mempedulikan 

pasien yang membutuhkan perhatian. Selain itu, pasien juga 

mengeluhkan adanya perawat yang bekerja secara formalitas belaka, 

bahkan enggan menerima pasien apa adanya. 

Ketidakpuasan pasien juga muncul ketika perawat terlalu lama 

dalam menanggapi panggilan darurat atau keluhan-keluhan dari pasien. 

Pasien menginginkan bantuan dari perawat dengan cepat dan tepat, 

akan tetapi kerap kali hal tersebut tidak didapatkan pasien, sehingga 

pasien harus menunggu untuk mendapatkan bantuan dari perawat. 

Selain itu, penampilan perawat yang kurang tertata rapi juga membuat 

pasien merasa tidak nyaman. Cara perawat menata rambut, mengenakan 

seragam yang bersih dan rapi, serta aroma tubuh dan aroma mulut yang 

tidak menyengat akan menimbulkan kesan tersendiri bagi pasien. 
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Pasien merasa lebih nyaman dan lebih dihargai ketika melihat perawat 

menampilkan performanya semaksimal mungkin. 

Meskipun tidak semua pasien merasakan ketidakpuasan dari 

pelayanan perawat, masih ada beberapa pasien yang menyatakan puas 

setelah menerima pelayanan yang diberikan oleh beberapa perawat. 

Biasanya, perawat-perawat tersebut memiliki kesan tersendiri bagi 

pasien. Pasien yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

perawat, akan menggunakan pelayanan yang sama dikemudian hari 

ketika pasien tersebut jatuh sakit. Tidak menutup kemungkinan juga 

bahwa pasien yang merasa nyaman dengan pelayanan yang telah 

diterimanya, akan menceritakan hal-hal positif yang didapat kepada 

orang-orang disekitarnya yang membutuhkan bantuan pengobatan 

terbaik. Selain itu, apabila pasien sudah merasakan kegembiraan setelah 

dirawat oleh perawat di rumah sakit tersebut, maka rumah sakit tersebut 

akan menjadi rumah sakit pilihan utama untuk menjalani pengobatan. 

Semarang Medical Center atau yang lebih dikenal dengan SMC 

RS. Telogorejo merupakan salah satu rumah sakit besar di Kota 

Semarang. Rumah sakit yang memiliki nilai perusahaan “Operational 

Excellence and Customer Intimacy” atau pelayanan prima dan 

keintiman pelanggan ini memiliki karyawan-karyawaan yang terdiri 

dari beberapa karyawan operasional maupun manajerial. Semarang 

Medical Center RS. Telogorejo dikenal masyarakat sebagai rumah sakit 

yang dilengkapi dengan teknologi kesehatan yang mumpuni dan 

berkualitas tinggi, serta menjadi rumah sakit rujukan bagi instansi 

kesehatan lainnya. 
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Semarang Medical Center RS. Telogorejo sebagai rumah sakit 

pilihan utama masyarakat dituntut untuk mampu memberikan 

pelayanan keperawatan terbaik bagi pasien, khususnya pelayanan yang 

diberikan oleh perawat di instalasi rawat inap. Pelayanan keperawatan 

yang baik diberikan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit, supaya 

pasien yang menginginkan pelayanan kesehatan terbaik akan datang 

kembali untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik pula. 

Selain itu, peningkatan kualitas rumah sakit melalui layanan 

keperawatan optimal yang dimiliki SMC RS. Telogorejo juga mampu 

menjadikan rumah sakit ini sebagai rumah sakit panutan bagi instansi 

kesehatan lainnya. Instansi kesehatan lain akan melihat bagaimana cara 

SMC RS. Telogorejo menjaga kepuasan pasien yang berujung pada 

kesetiaan pasien itu sendiri terhadap pelayanan rumah sakit, khususnya 

pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat dalam proses 

pemulihan pasien. Jadi, tidak hanya fasilitas yang unggul saja yang 

diketahui masyarakat serta instansi kesehatan lainnya, tetapi juga 

kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat 

berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian dari Anjaryani (2009, h. 55), didapatkan 

hasil bahwa sebagian besar pasien merasa puas dengan pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh perawat di RSUD. Tugurejo Semarang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amin dan Nasharuddin (2013, h. 

238) menemukan bahwa medical service merupakan salah satu dimensi 

dari kualitas pelayanan yang memiliki hubungan signifikan dengan 
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kepuasan pasien. Kualitas pelayanan yang baik akan mengarahkan 

pasien pada kepuasan yang tinggi. 

Hasil penelitian dari Farianita (2016, h. 102) juga mengemukakan 

pendapat mengenai hubungan pelayanan kesehatan dengan kepuasan 

pasien, yaitu pasien memiliki persepsi yang baik terhadap pelayanan 

sumber daya manusia di RS. Tk. III Bhakti Wira Tamtama Semarang. 

Sesuai dengan beberapa penelitian yang dikemukakan, pasien 

akan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

penyelenggara jasa kesehatan atau rumah sakit apabila pelayanan yang 

diberikan dirasa baik dan memuaskan. Sebaliknya, apabila pelayanan 

kesehatan yang diberikan dirasa kurang baik, maka pasien tidak akan 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Keunikan penelitian ini jika 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien adalah penelitian 

ini memiliki fokus pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat 

untuk memenuhi kebutuhan pasien. Apabila kebutuhan pasien sudah 

terpenuhi dengan baik, maka pasien tersebut akan merasa puas. 

Kepuasan pasien akan mempengaruhi kemungkinan pasien untuk 

datang kembali di rumah sakit yang sama untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dari perawat yang mumpuni. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

Peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu “Bagaimanakah hubungan 

kualitas pelayanan perawat dengan kepuasan pasien?” dan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian dengan judul 

“Hubungan Kualitas Pelayanan Perawat dengan Kepuasan Pasien di 
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Instalasi Rawat Inap Semarang Medical Center Rumah Sakit 

Telogorejo” dirasa perlu untuk dilakukan.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menguji data 

secara empiris hubungan kualitas pelayanan perawat dengan kepuasan 

pasien di Instalasi Rawat Inap Semarang Medical Center Rumah Sakit 

Telogorejo. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi perkembangan Ilmu Psikologi, 

khususnya dalam Psikologi Industri dan Organisasi yang terkait 

dengan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan informasi bagi 

rumah sakit mengenai data tentang kualitas pelayanan perawat dan 

kepuasan pasien, sehingga pihak rumah sakit mampu membuat 

kebijakan bagi perkembangan rumah sakit. 


