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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang  bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-

2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial 

dan pemeratan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat 

dilaksanakan dalam pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan 

kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, yang diantara pilar tersebut 

adalah di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam 

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat 

Rumah sakit adalah bagian yang integral dari keseluruhan sistem-sistem 

pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan 
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kesehatan yang pengembangannya tidak dapat dilepaskan dari 

kebijaksanaan pembangunan kesehatan yaitu harus sesuai dengan Garis-

garis Besar Haluan Negara, Sistem Kesehatan Nasional dan Perundang-

undangan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu 

menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas, diantaranya peningkatan prasarana dan fasilitas rumah sakit 

serta kemajuan ilmu kedokteran sangat perlu menjadi pusat perhatian bagi 

pengembangan rumah sakit. Rumah sakit juga sebagai institusi pelayanan 

kesehatan yang padat modal dan sumber daya manusia, membutuhkan 

budaya perusahaan yang baik agar sumber daya yang tersedia dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Rumah sakit juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara bermutu secara kualitas pelayanan dan menjamin 

keamanan dan keselamatan saat memberikan pelayanan kesehatan. Pada 

masa mendatang, kunci utama kesuksesan rumah sakit adalah terletak pada 

dua hal pokok yaitu pemanfaatan sumber daya khususnya SDM secara 

efektif dan efisien, dan kepuasan pemakai jasa rumah sakit tersebut (pasien 

dan keluarga).  

Kepuasan pasien merupakan salah satu upaya untuk menciptakan 

hubungan yang baik antara rumah sakit dengan pelanggan. Kepuasan pasien 

merupakan faktor yang sangat penting untuk mengevaluasi mutu pelayanan 
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pelayanan di rumah sakit. Kepuasan pasien ini akan tercapai bila pasien 

memperoleh produk atau jasa yang sesuai atau melebihi harapan. Kepuasan 

pasien juga merupakan suatu tingkat perasaan yang timbul sebagai akibat 

dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkannya dengan apa yang dirasakannya (Pohan, 2007). 

Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan berbeda-beda dan 

dipengaruhi oleh unsur budaya, sosial ekonomi dan karakteristik pasien 

(Tjiptono, 2005).  

Pelayanan keperawatan sebagai salah satu bentuk pelayanan 

profesional, merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 

upaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan dan juga sebagai salah satu 

faktor penentu baik buruknya mutu dan citra rumah sakit. Pelayanan 

keperawatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit (Asmadi, 2008). Peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit, salah satunya dapat dilakukan dengan 

mempersiapkan tenaga perawat yang memiliki kemampuan yang tinggi yang 

terdiri dari kemampuan intelektual, teknikal dan interpersonal (Robbins, 2008) 

dalam memberikan pelayanan keperawatan yang professional. Perawat 

dalam peran dan fungsinya memiliki banyak kewajiban terhadap pelayanan 

keperawatan yang diberikan. Salah satu peran yang dilakukan perawat 

adalah melaksanakan pendidikan kesehatan dalam perencanaan pulang 
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pada pasien di ruang rawat inap. Nursalam & Efendi (2008) menyatakan 

bahwa perencanaan pulang merupakan proses sistematis untuk menyiapkan 

pasien meninggalkan rumah sakit baik secara fisik, psikologis dan sosial agar 

perawatan dirumah atau unit perawatan komunitas tetap berlanjut, prosesnya 

dimulai segera setelah klien masuk rumah sakit. Dan salah satu aspek dari 7 

(tujuh) dimensi pelayanan keperawatan yang dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien adalah pemberian informasi 

yang jelas, komunikasi efektif dan pendidikan kesehatan yang diperlukan 

oleh pasien (Potter & Perry, 1997). Pendidikan kesehatan sangat penting 

dilakukan oleh seorang perawat. Pendidikan kesehatan merupakan proses 

yang direncanakan dengan sadar, agar individu bisa belajar serta 

meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan demi kesehatannya (Nursalam 

& Efendi,F,2008). Menurut World Health Organisation (WHO) tahun 2005 

dengan pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman pasien dan 

keluarga tentang masalah kesehatannya, mengurangi insiden komplikasi 

penyakit, menurunkan kecemasan pasien dan keluarga, meningkatkan 

kemandirian dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan memungkinkan 

perawatan berkelanjutan setelah pasien pulang ke rumah atau komunitas. 

Jika pendidikan kesehatan pasien tidak dilakukan dengan baik akan dapat 

menimbulkan dampak yang tidak baik pula pada pasien. Dampak yang dapat 

terjadi ketika perawat tidak memberikan pendidikan kesehatan yang baik 
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dapat menyebabkan lamanya hari rawat dan meningkatnya angka 

kekambuhan pasien setelah berada di rumah (Nursalam & Efendi, 2008). Ini 

disebabkan karena pasien dan keluarga belum mampu untuk melakukan 

perawatan secara mandiri dan tidak patuh untuk kontrol.  

Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah salah satu rumah sakit swasta di 

Tangerang Selatan yang memiliki kapasitas 60  tempat tidur. Data BOR 

Tahun 2017 setiap bulan cenderung mengalami penurunan. Prosentase 

penurunan hampir 25% dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2017. 

Sementara data kepuasan pasien di rawat inap untuk kategori puas dan 

sangat puas memiliki prosentase 60%-80%. Sekitar 20% menyatakan cukup 

atau tidak puas. Salah satu masalah yang menjadi dasar tidak puas pasien 

adalah masalah komunikasi perawat (70%),  sikap perawat dan perilaku 

perawat (30%) 

Dalam teori kepuasan pasien, salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pasien dirumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh 

perawat, diantaranya perilaku perawat, cara komunikasi, pemberian informasi 

dan ketersediaan waktu perawat untuk pasien (Ilia, et al, 2007). Untuk 

menekan angka ketidakpuasan pasien, RS Syarif Hidayatullah pada program 

kerja 2018 bermaksud meningkatkan dan memfokuskan pada peningkatan 

kompetensi komunikasi perawat untuk mencapai kepuasan pasien yang 

optimal melalui pelayanan pemberian pendidikan kesehatan. Pemberian 



 
 

6 

informasi dan pendidikan kesehatan di Rumah Sakit Syarif HIdayatullah 

sendiri baru berjalan bulan Oktober 2017 dengan perawat belum pernah 

mendapat pelatihan mengenai pendidikan kesehatan. Studi pendahuluan 

tentang pelaksanaan pendidikan ke pasien yang dijalankan perawat, baru 

dijalankan sekitar 20% dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian 

pendidikan kesehatan masih dibawah 30% dari standar yang seharusnya 

(dimana pemberian pendidikan perawat langsung berfokus pada isi materi). 

Penelitian sebelumnya oleh Suratun, Santa Manurung, Mamah Sumartini 

(2011) menyebutkan bahwa bahwa pendidikan kesehatan (dalam hal ini 

discharge planning) mempunyai  hubungan yang bermakna dengan 

kepuasan pasien. Sementara Vivi Yosafianti, Dera Alfiyanti (2011) 

menyebutkan dalam penelitiannya Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Persiapan Pasien Pulang Terhadap Kepuasan Pasien Tentang Pelayanan 

Keperawatan di RS Romani Semarang memiliki hubungan yang significant 

terhadap pasien yang mendapatkan pendidikan kesehatan terhadap 

kepuasan pasien. Kepuasan pasien terhadap pemberian pendidikan 

kesehatan yang adekuat dan tepat diharapkan akan makin meningkatkan 

kepuasan pasien sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan dan meningkatkan BOR dirawat inap. Penelitian tentang 

penerapan pelatihan pendidikan kesehatan menggunakan mater-materi 
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sesuai dengan standar akreditasi dalam upaya meningkatkan mutu sesuai 

standar yang diharapkan. 

Melihat fenomena dan data-data diatas, maka peneliti ingin meneliti 

bagaimana pengaruh pemberian pelatihan pendidikan terhadap peningkatan 

kompetensi perawat dan juga terhadap kepuasan pasien. Sehingga peneliti 

melihat, studi ini dilakukan dalam rangka dapat memberikan manfaat sebagai 

sumbangan pemikiran kepada instansi rumah sakit penyedia layanan 

kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pasien, memberikan 

pertimbangan bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan tentang  

perbaikan kualitas pelayanan dengan kepuasan Rumah Sakit Syarif 

Hidayatullah. Perusahaan jasa kesehatan diharapkan mampu untuk selalu 

konsisten pada perannya, terutama kuantitas dan kualitas pelayanan dalam 

upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari uraian latar 

belakang diatas, guna dapat meneliti lebih dalam tentang Pengaruh 

Pelatihan Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Kompetensi 

Perawat dan Kepuasan Pasien di Ruang Perawatan Rumah Sakit Syarif 

Hidayatullah 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Pelaksanaan pemberian materi edukasi atau pendidikan kesehatan 

kepada pasien baru berjalan 20% hingga 30% di ruang perawatan 

Rumah Sakit Syarif Hidayatullah 

2. Pelaksanaan pemberian materi pelatihan pendidikan kesehatan masih 

belum sesuai standar salah satunya dikarenakan perawat belum 

pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan kesehatan dan 

materi edukasi yang harus diberikan kepada pasien. 

3. BOR di ruang perawatan tiap bulan cenderung mengalami penurunan 

yang cukup significant yaitu terjadi penurunan hingga 30 persen dalam 

rentang 1 tahun, sehingga rumah sakit perlu melakukan program yang 

mendukung terhadap peningkatan kepuasan pasien yang akan 

mempengaruhi BOR. 

4. Data kepuasan pasien di rawat inap untuk kategori puas dan sangat 

puas memiliki prosentase 60%-80%. Sekitar 20% menyatakan cukup 

atau tidak puas. Salah satu masalah yang menjadi dasar tidak puas 

pasien adalah masalah komunikasi perawat (70%),  sikap perawat dan 

perilaku perawat (30%) 
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C. Batasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kompetensi perawat 

pada pemberian edukasi dan kepuasan pasien terhadap edukasi yang 

diberikan. Penelitian akan dilaksanakan pada perawat dan keluarga 

pasien rawat inap di lantai 2 dan lantai 3, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

2. Apakah ada pengaruh pelatihan pendidikan kesehatan dengan 

peningkatan kompetensi perawat di ruang perawatan Rumah Sakit Syarif 

HIdayatullah 

3. Apakah ada pengaruh peningkatan kompetensi perawat terhadap 

kepuasan pasien di ruang perawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah 

4. Apakah ada pengaruh pelatihan pendidikan kesehatan dengan kepuasan 

pasien di ruang perawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah 

5. Apakah ada pengaruh hubungan yang signifikan antara karakteristik 

perawat (umur, masa kerja, pengalaman) terhadap kepuasan pasien di 

ruang perawatan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

antara lain:  

1. Manfaat teoritis  

Dapat dijadikan sebagai sumbangan hasil kajian tentang pengaruh 

pelatihan edukasi pasien terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Syarif 

Hidayatullah diterapkan dalam bidang jasa khususnya jasa layanan rawat 

inap pada rumah sakit.  

2. Manfaat praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh manajemen Rumah 

Sakit Syarif Hidayatullah untuk merancang strategi peningkatan kepuasan 

pasien ataupun tindakan inovatif dalam melakukan upaya meningkatkan 

peran edukasi pasien yang lebih inovatif sesuai kebutuhan pasien Rumah 

Sakit Syarif Hidayatullah 

 


