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ABSTRAK 

Martina Christy Br Sitepu 032016071 

 

Gambaran Tingkat Kepuasan Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap Di 

Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik   Medan Tahun 2020 

 

Prodi  Ners Tahap Akademik  2020   

Kata kunci : kepuasan, pelayanan, pasien 

 

( ix + 66 + lampiran ) 

 

Kepuasan adalah proses pelayanan dan hubungan antara pribadi antara 

memberi pelayanan dengan penerima pelayanan (interpersonal relationships), 

yaitu saling percaya, kepedulian, perhatian, kepekaan, akan kebutuhan-

kebutuhan masalah klien, serta sistem pengaturan rumah sakit. Penelitian ini 

bertujuan  Mengidentifikasi gambaran tingkat kepuasan pelayanan 

keperawatan  pasien rawat inap di rumah sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan tahun 2020. Metode pengambilan data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu, metode  data primer Sampel pada penelitian  ini 

menggunakan  metode purposive sampling di mana peneliti telah memilih 

sampel yang akan menjadi responden yang memenuhi kriteria total sampel 25 

responden. Hasil penelitian menunjukan Assurance (Jaminan) di Rumah Sakit 

Umum Pusat H. Adam Malik Medan  puas sebanyak 28,0%  assurance ( 

jaminan) puas sebanyak 44,0%, tangibles (kenyataan) puas  20,0% , emparhy 

(empati) puas sebanyak 20,0 % . diharapkan perawat mampu meningkatkan 

pelayanan keperawatan dalam melayanani pelayanan pasien rawat inap 
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ABSTRACT 
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Overview of Satisfaction of Inpatient Patients in the General Hospital of Haji 

Adam Malik Medan in 2020 

 

Academic Study Program Nurse 2020 

Keywords: satisfaction, service, patients 

 

(ix + 66 + attachments) 

 

Satisfaction is the service process and the relationship between the person 

providing services and the recipient of services (interpersonal relationships), 

namely mutual trust, care, attention, sensitivity, will the needs of clients' 

problems, and the hospital's regulatory system. This study aims to identify the 

description of the level of satisfaction of nursing care for inpatients at the 

General Hospital of Hajj Adam Malik Medan in 2020. The data collection 

method used in this research is the primary data method. who will be 

respondents who meet the total sample criteria of 25 respondents. The results 

showed Assurance (Guarantee) at the H. Adam Malik General Hospital Medan 

satisfied as much as 28.0% assurance (guarantee) satisfied as much as 44.0%, 

tangibles (reality) satisfied 20.0%, emparhy (empathy) satisfied as much 20.0%. 

nurses are expected to be able to improve nursing services in serving inpatient 

services 
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   BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

   Rumah sakit sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan 

kasehatan mengalami perubahan tahun ke tahun, pada awal perkembangannya, 

rumah sakit adalah lembaga yang berfungsi sosial, tetapi dengan adanya rumah 

sakit swasta, menjadikan rumah sakit lebih mengacu sebagai suatu industri 

yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan melakukan 

pengelolaan yang berdasar pada manajemen badan usaha. Seiring dengan itu, 

terjadi persaingan antara sesama rumah sakit baik rumah sakit milik 

pemerintah maupun rumah sakit milik swasta, semua berlomba-lomba untuk 

menarik pelayanan jasa (Gandung dalam W., Ferry Rizki, dkk 2018). 

  Rumah sakit merupakan   organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis 

profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran yang 

permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 

pasien.  Era globalisasi tidak bisa dihindari sehingga diperlukan sikap yang arif 

dan bijaksana (Supartiningsih, 2017). 

    Pelayanan kesehatan oleh rumah sakit di Indonesia dalam era globalisasi 

sekarang ini menjadi persaingan ketat antara rumah sakit pemerintah maupun 

swasta. Kepuasan pasien di rumah sakit dilihat dari pelayanan rumah sakit baik 

dari sikap perawat maupun fasilitas rumah sakit. Kepuasan sebagai indikator 

mutu pelayanan kesahatan dan keperawatan berhubungan dengan proses 
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pelayanan dan hubungan antara pribadi antara memberi pelayanan dengan 

penerima pelayanan (interpersonal relationships), yaitu saling percaya, 

kepedulian, perhatian, kepekaan, akan kebutuhan-kebutuhan masalah klien, serta 

sistem pengaturan rumah sakit (lingkungan, fasilitas ,alur klen, waktu tunggu, 

dan sebaginya) (Spiegel dan Backhaut dalam Suweko, H., 2019). 

   Kepuasan pasien tergantung pada kinerja dalam memberikan suatu 

layanan, bila kinerja lebih jauh dari harapan pasien, pasien tidak puas dan bila 

kinerja pelayanan sesuai harapan maka pasien merasa sangat puas atau dapat 

diartikan sebagai perbandingan antara harapan yang dimiliki oleh pasien pada 

saat menerima pelayanan (Kotler  dalam Suweko H, 2019). 

   Kepuasan adalah sesuatu yang dirasakan seseorang  yang dirasakan 

setelah membandingkan antara kinerja atau pelayanan yang diterima dari 

petugas kesehatan, jika pelayanan perawat jauh dari  harapan maka pasien 

merasa tidak puas, jika sebaliknya mampu  memenuhi harapan maka pasien 

akan merasa puas dan jika kinerja melebihi harapan pasien akan  merasa puas 

dan merasa senang (Kotler dalam Suweko H., 2019). 

  Kepuasan pasien adalah perasaan yang bertingkat yang ditimbulkan dari 

akibat kinerja layanan kesehatan yang telah diperolehnya ketika mendapatkan 

perawatan atau pelayanan dan kemudian pasien akan membandingkan dengan 

apa yang telah diperolehnya semasa dalam menerima pelayanan sesuai dengan 

apa yang telah menjadi harapannya (Damopoli, dkk, 2018). 

Dari keperawatan yang telah banyak dibahas dalam perawatan kesehatan 

profesi, terutama dalam keperawatan yang di anggap sebagai salah profesi 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

3 

keperawatan. Ketidakpuasan pasien dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

yang pertama sarana fisik, seperti gedung rumah sakit yang kotor yang tidak 

memadai, perlengkapan kesehatan kurang lengkap, penampilan atau pakaian 

yang tidak enak dilihat dari staf pegawai  rumah sakit dan komunikasi yang 

kurang efektif. pelayanan yang lambat dan tidak sesuai yang  ketiga ketidak 

tanggapan pegawai terhadap kebutuhan pasien, kurangnya rasa percaya dan 

rasa simpati pasien terhadap perawat. Ketidakefektifan dalam membangun 

hubungan komunikasi yang baik antara pegawai dengan pasien (Rachm, 2018). 

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan di Rumah sakit umum 

pusat haji adam malik medan pada pasien rawat inap di ruangan RB3 dengan 

jumlah 10 responden diketahui 7dari 10 responden mengatakan tidak puas atas 

pelayanan rumah karena responsiveness (tanggung jawab) perawat kurang dan 

kurangnya empati pada perawat di rumah   sakit dan 3 dari 10 mengatakan 

cukup puas atas pelayanan rumah sakit umum pusat haji adam malik medan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul gambaram tingkat kepuasan pasien rawt inap di rumah sakit 

umum pusat haji adam malik medan. 

Berdasarkan masalah di atas adapun beberapa solusi   petugas dirumah 

sakit sebaiknya mempertahankan sikap yang sudah baik dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dan lebih ditingkatkan. Membina hubungan baik dengan 

pasien melalui sikap dan teknik komunikasi trapiotik. Memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien palayanan yang berkualitas atau memuaskan 

apabila pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 
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Berdasarkan pernyataan di atas, penulis  tertarik untuk mengambil judul  

ppenelian tentang  gambaran tingkat kepuasan pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020”  

     

1.2. Rumusan Masalah  

Masalah penelitian yang dirumuskan bedasarkan latar belakang diatas 

adalah  bagaiman gambaran tingkat kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan tahun 2020. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengidentifikasi daya tanggap tingkat kepuasan pasien rawat 

inap. 

2. Untuk mengidentifikasi jaminan kepuasan pasien rawat inap.   

3. Untuk mengidentifikasi kenyataan tingkat kepuasan pasien rawat inap. 

4. Untuk mengidentifakasi emapty tingkat kepuasan pasien rawat inap. 

5. Untuk mengidentifikasi keandalan pasien rawat inap. 

6. Untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan pasien rawat inap 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

tambahan yang berguna sebagai sumber baca mengenai gambaran tingkat 

kepuaan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan tahun 2020 

1. Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 

penambahaan wawasan dalam melakukan tindakan keperawatan 

dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap. 

2. Bagi institusi pendidikan  STIKes Santa Elisabeth Medan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

sebagai bahan pendidikan bagi institusi pendidikan mengenai gambaran  

dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Konsep Rumah Sakit 

2.2.1 Defenisi 

Rumah sakit merupakan salah satu bagian penting dalam sistem 

keseharan. Dalam sistem kesehatan seluruh negara tujuan utama yang dicapai 

adalah tercapainya tingkat efesiensi yang optimal (Cabeller-Tarazona, Moya 

Clemente, & Barrachina-Martines, 2010). Pencapaian efesiensi rumah sakit 

menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bisa dicapai. Hal ini merupakan 

rumah sakit merupakan institusi yang padat biaya dan menghabiskan 50%-89% 

pembiyayaan dalam suattu biaya kesehatan (Lotfi el al, 2014). 

Pentingnya efesiensi salah satu indikator kerja rumah sakit telah diakui 

secara gelobal oleh World Health Organization (WHO) dimana dalam 

kerangka kerja penilaian kerja yang dikembangkan oleh Europe Path Project 

oleh WHO telah memasukan efesiensi menjadi indikator sebagai (Veilard et 

al., 2005). Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat (menurut pasal 1 ayat 1 UU 2019 ). 

 Adapun pasal 2 UU no 44/2019 mengatur bahwa “Rumah sakit” 

diselenggarakan berdasarkan pancasila  dan didasarkan sebagai nilai 

kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan dan persamaan hak 

diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta 

mempunyai fungsi sosial.  
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Menurut WHO ( World Health Organization), rumah sakit adalah bagian 

integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (konfrehensip), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pencegahan penyakit (prefentif) kepada masyarakat. Rumah sakit merupakan 

pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.   

 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan pelayanan rawat 

inpa, rawan jalan dan gawat darurat (UU RI No. 44 tahun 2009). Rumah sakit 

merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya 

kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

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

(kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Di indonesia rumah sakit 

merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan untuk puskesmas baik rawat jalan 

maupun rawat inap yang bersifat speialistik. 

 Menurut peraturan mentri kesehatan nomor 340 tahun 2010 tentang 

klasifikasi menjadi rumah sakit umum terdiri dari kelas A, B, C, dan D. 

Klasifikasi tersebut didasarkan unsur pelayanan, ketenangan, fisik dan 

peralatan. Kelas rumah sakit tipe UU rumah sakit no. 44 tahun 2009.  Rumah 

sakit umum kelas A adalah harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelyanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialisai dasar, 

(lima) pelayanan sepesialik penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik 

spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan musik sub spesialis. Rumah sakit 
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kelas A ini tetapkan ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat pelayanan 

rujukan tertinggi (topreferral hospital) atau disebut juga sebagai Rumah Sakit 

Umum Pusat. Dalam pelaksanaan tugas rumah sakit, mempunyai berbagai 

fungsi, yaitu menyelengarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik 

dan non medic, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, 

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi 

umum dan keuangan. 

2.1.2 Tugas dan fungsi rumah sakit  

Menurut pasal 4 UU 44/2004 mengatur bahwa rumah sakit mempumyai 

tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna adapun 

pasal 5 UU 44/2009 mengatur bahwa untuk menjalankan tugas tersebut, rumah 

sakit mempunyai fungsi: 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai 

kebutuhan medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka pelayanan kesehatan. 

4. Penyelenggaran penelitian dan pengembangan serta penapsian teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
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2.1.3 Jenis klasifikasi dan persayaratan rumah sakit 

Menurut pasal 18 UU 44/2009 mengatur bahwa “rumah mempunyai 

tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna”. Adapun 

pasal 19,  mengatur bahwa: 

1. Berdasarkan jenis layanan yang diberikan Rumah Sakit dikatagorikan 

dalam rumah sakit umum dan Rumah Sakit khusus. 

2. Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan  

pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit. 

3. Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu 

berdasarkan displin ilmu, golongan umur, organ,jenis penyakit, atau 

kekhususan lainnya. 

2.1.4 Instalasi rawat inap 

Pelayanan rawat inap adalah suatu bentuk perawatan, dimana pasien 

dirawat dan tinggal dirumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Rawat inap juga 

diartikan sebagai pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, 

diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di 

ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, 

serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya 

penderita harus menginap. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap 

pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk 

keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan 

medik lainnya (Depkes, 1997) yang dikutip dari Suryanti (2002) ruang rawat 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

10 

inap adalah ruang untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan 

keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam. 

 Instalasi rawat inap merupakan unit pelayanan non struktural yang 

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayananrawat inap. 

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat 

di rumah sakit yang merupakan gabungan merupakan. katagori pasien rawat inap 

adalah pasien yang perlu perawatan intensif observasi ketat karna penyakitnya. 

Kualitas pelayanan rawat inap Menurut Levina. S kelmanuntu, kualitas pelayanan 

kesehatan di rawat inap Rumah Sakit dapat diuraikan dari bebarapa aspek, 

diantaranya adalah:  

1. Penampilan keprofesian menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku. 

2. Efensiensi dan efektifitas, menyangkut permanfaat sumber daya  

3. Keselamatan pasien, menyangkut kepuasan fisik, mentel, dan sosial 

terhadap lingkungan rumah sakit, kebersihan, kenyamanan,kecepatan 

pelayanan, keramahan, perhatian, biaya yang diperlukan dan sebagainya. 

2.1.5 Pelayanan tenaga medis dan paramedis 

Tenaga medis merupakan unsur yang berpengaruh besar dalam 

menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Fungsi utamanya adalah 

memberikan pelayanan medik kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya, 

menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etika yang 

berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan kepada pasien dan rumah sakit. 

Donabedian (2010), mengatakan bahwa perilaku dokterdalam aspek teknis 
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manajemen, manajemen lingkungan sosial, manajemen psikososial manajemen 

komunitas, kordinasi kesehatan dan penyakit harus mencakup beberapa hal:  

1. Ketetapan diagnosis  

2. Ketetapan dan kecukupan terapi  

3. Catatan dan dokumen pasien yang lengkap 

4. Kordinasi perawatan secara kontinuitas bagi semua anggota keluarga 

Pelayanan perawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari 

pelayanan Rumah Sakit secara menyeluruh, yang sekaligus merupakan tolok 

ukur keberhasilan pencapaian tujuan Rumah Sakit, bahkan sering menjadi 

faktor penentu citra rumah sakit di mata masyarakat. Keperawatan sebagai 

suatu profesi di rumah sakit yang cukup potensial dalam menyelenggaran 

upaya mutu, karena selain jumlahnya yang dominan juga pelayanannya 

menggunakan pendekatan metode pemecahan masalah secara ilmiah melalui 

proses keperawatan. 

2.1.6 Tata laksana rumah sakit 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, diatur dalam pasal-pasal 

sebagai berikut: 

1.  Pasal 2 

Pengaturan pedoman organisasi rumah sakit bertujuan untuk 

mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien dan akuntabel 

dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

12 

perusahaan yang baik (Good Corporate Government) dan tata kelola 

klinis yang baik (Good Clinical Government). 

2.  Pasal 4 

 Organisasi Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan 

beban kerja rumah sakit. Struktur organisasi rumah sakit harus membagi 

habis seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. 

 

2.2. Konsep Kepuasan  

2.2.1 Defenisi 

Kepuasan adalah presepsi perduk atau jasa yang telah memenuhi 

harapannya, jadi kepuasan pelanggan adalah hasil dari akumulasi konsumen 

atau pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa (Irwan, 2003). Kepuasan 

adalah model kesengajan antara harapan (standart kinerja dan seharusnya) 

dengan kinerja ktual yang diterima pelanggan. (Woodruff and Gardial dalam 

Supriyanto, 2006). 

  Menurut Nursalam  (2016) menyatakan kepuasan adalah perasaan senang 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesenangan terhadap aktifitas 

dan suatu peroduk dengan harapannya. Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara presepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil peroduk dan harapan-harapannya. 

 Kepuasan berhubungan dengan mutu pelayanan dengan mengetahui tingkat 

kepuasan pasien, manajemen rumah sakit dapat melakukan peningkatan mutu 

pelayanan. Peresentase pesien yang menyatakan puas terhadap pelayanan 
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berdasarkan hasil surve dan instrumen yang baku. Kepuasan pasien dapat 

terjadi bila suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan pasien 

dapat dipenuhi melalui peroduk atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karena itu 

kepuasan pasien adalah resio kualitas yang dirasakan oleh pasien dibagi dengan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien.  

 Kepuasan pasien didefenisikan sebagai rwespon pelanggan terhadap 

ketidak sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya  dan kinerja aktual 

yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan pasien/pelanggan, pelayanan 

yang memuaskan dan berkualitas akan membentuk loyalitas pasien/pelanggan, 

dan kepuasan sangat erat hubungannya “word of mouth “, maka pelayanan 

yang memuaskan tersebut juga akan mendatangkan pelanggan yang baru.  

2.2.2 Jenis pelayanan di rumah sakit 

Dalam undang-undang RI No 44 tahun 2009, rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat  komponen 

pelayanan rumah mencakup 20 layanan sebagai berikut:  

1. Administrasi dan manajemen 

2. Pelayanan medis 

3. Pelayanan gawat darurat  

4. Pelayanan kamar oprasi 

5. Pelayanan intensife 

6. Pelayanan perinatal tinggi  

7. Pelayanan keperawatan 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

14 

8. Pelayanan anestesi 

9. Pelayanan radiologi 

10. Pelayanan farmasi 

11. Pelayanan rekam medis  

12. Pelayanan gizi 

13. Pengendalian infeksi rumah sakit 

14. Pelayanan sterilisasi sentral 

15. Keselamatan kerja  

16. Pemeliharaan sarana 

17. Pelayanan rehabilitas medis  

18. Pemeliharaan sarana 

19. Pelayanan lain, dan  

20. Perpustakaan  

 2.2.3   Ruang rawat inap  

Pasien ialah makluk biologis,pisikologis, sosial, ekonomi dan budaya 

yang memerlukan pemenuhan kebutuhan serta harapan dari aspek bio 

(kesehatan), aspek psiko(kepuasan), aspek sosio-ekonomi (sandang, pangan, 

papan dan afilisiasi sosial), serta aspek budaya. Pasien rawat inap adalah 

penderita di suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang harus nginap di fasilitas 

pelayanan kesehatan tersebut lebih dari 24 jam karena penyakitnya. Penderita 

adalah orang yang sedang penderita suatu penyakit. 

Menurut direktorat bina upaya kesehatan repbulik indonesia (2012), 

pengertian ruang pasien rawat inap adalah ruangan untuk pasien yang 
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memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara 

berkesinambungan lebih dari 24 jam. Untuk rumah sakit akan mempunyai 

ruangan perawatan dengan nama-nama sendiri sesuai dengan tingkat pelayanan 

dan fasilitas yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasiennya  

2.2.4 Layanan keperawatan 

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit 

maupun sehat (undang-undang No.38 Tahun 2014). Pelayanan keperawatan 

diberikan yakni disebabkan oleh kelemahan fisik dan mental, keterbatasan 

pengetahuan serta kemauan yang kurang dalam melaksanakan kehidupan 

sehari-hari secara mandiri.pada dasarnya keperawatan itu melayani atau3 

membantu .perawat berusaha membantu manusia (pasien) dalam mengatasi 

masalah sehat sakit serta akibadnya. Menurut Zaidin (2001), klien yang 

menjadi sarana keperawatan yaitu: individu, keluarga, kelompok dan 

komunitas. 

Layanan keperawatan dpat diamati dari praktik keperawatan yang 

dilakukan oleh perawat saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien. 

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien harus memiliki standar dan 

krakteria profesi keprawatan, serta mampu memberikan layanan keperawatan 

yang berkualitas sesuai harapan pelayanan kesehatan untuk mencapai tingkat 

kepuasan dan memenuhi harapan pasien (Yani, 2007). 
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2.2.5 Teori model kepuasaan  

Model, Kebutuha, Keinginan, Utilisasi Factor provide adalah terkait 

dengan karateristik provider (pengetahuan dan kemampuan, motivasi, etos 

kerja) dalam menyediakan layanan kesehatan. Selain itu faktor variabel 

pekerjaan (desain pekerjaan, bahan kerja) dan faktor organisasi 

(kepemimpinan, suvervisi, imbalan pekerjaan) juga ikut mempengaruhi sikap 

dan prilaku provide.kebutuhan adalah suatu keadaan sebagian dari kepuasaan 

dasar yang dirasakan dan disadari. Kebutuhan adalah penyimpangan 

biopsikososial, terkait dengan kondisi sehat dan sakit seseorang (state of 

Health and Iines). 

Kepuasaan pelanggan menurut model kebutuhan, keinginan dan harapan 

pasien dapat dipenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karena 

itu kepuasan pasien adalah rasio kualitas yang dirasakan oleh pasiern dibagi 

dengan kebutuhan, keinginan dan harapan pasien. Model kebutuhan adalah 

model yang menjelaskan faktor dominan pengaruh daro presepsi pasien 

(masyarakat). Pada utilasi dan dua kemungkinan bahwa permintaan dan 

harapan masyarakat bisa dipenuhi. Kondisi ini disebut satisfed demand, 

sedangkan bila masyarakat tidak mendapatkan seperti yang diminta atau 

diharapkan, maka disebut unsatisfed demand. Unsatisfied demand adalah 

mereka yang berharap berobat ke puskesmas, tetapi karena adanya berier 

(kendala) ekonomi atau jarak, akhinya berobat teradisional. Satisfed demand 

adalah mereka yang menginginkan berobat ke puskesmas dan dapat terpenuhi 

keinginannya.  
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Menurut Kotler (2005) Model kesenjangan (The Expectancy-

Disconfirmation Model) Woodruff dan Gardial (2002), mengidentifikasi 

sebagai modal kesengajaan antara harapan (standar kinerja yang seharusnya) 

dengan kinerja aktual yang diterima pelanggan. Comprasion standard ialah 

standar yang digunakan untuk menilai ada tidaknya kesenjangan antara apa 

yang dirasakan pasien dengan standart yang ditetapkan. Standart dapat berasal 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Harapan pasien, bagaimana pasien mengharapkan produk/jasa yang 

seharusnya dia terima. 

2. Pesaing pasien mengadopsi standar kinerja pesaing rumah sakit untuk 

katagori peroduk/jasa yang sama sebagai standar perbandingan  

3. Katagori produl/jasa lain. 

4. Janji promosi dari rumah sakit. 

5. Nilai/norma industri kesehatan yang berlaku (Supriyanto dan Rarna, 

2007). 

2.2.6 Kepuasan pelanggan (pasien) 

Pasien adalah makluk Bio-sosio-ekonomi-budaya, artinya dia 

memerlukan terpenuhnya kebutuhan, keinginan dan harapan dari aspek  

biologis (kesehatan), aspek psikologis (kepuasan), aspek sosio-ekonomi 

(papan, sandang, pangan dan afiliasi sosial), dan aspek budaya. Siapapun yang 

mengetahui secara khusus kebutuhan, keinginan ataupun harapan pelanggan 

atau pasien, maka dialah yang mempunyai keuntungan berhubungan 

pelanggan. 
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Kepuasan pelanggan terjadi apabila apa yang menjadi kebutuhan, 

keinginan, harapan pelanggan dapat Anda penuhi, maka pelanggan akan puas. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau puas bahwa produk atau 

jasa yang diterima telah sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Kepuasan 

pasien adalah kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas 

pelayanan yang kita berikan dan kepuasan pasien adalah suatu modal untuk 

mendapatkan pasien lebih banyak lagi dan untuk mendapatkan pasien yang. 

Pasien yang loyal akan menggunakan kembali pelayanan kesehatan yang 

sama bila mereka membutuhkan lagi. Bahkan telah diketahi bahwa pasien 

loyal akan mengajak orang lain untuk menggunakan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang sama.  

Pasien yang loyal adalah “sarana promosi” yang murah. Memiliki pasien 

loyal akan meningkatkan daya jual institusi pelayanan kesehatan demikian, 

juga kemampuannya untuk berlaba (profitabilitas meningkat). Dengan 

demikian subsidi kemampuan untuk berlaba (profitabillitas meningkat). 

Dengan demikian subsidi silang untk meningkatkan kualitas pelayanan maupun 

imbalan yang diberikan pada seluruh SDM di industri pelayanan kesehatan 

tersebut juga akan dapat lebih meningkatkan, kesejahtraan meningkat, gairah 

tenaga kerja kesehatan semakin meningkatdi mana pelayanan kesehatan kepada 

pasien menjadi lebih baik, akibatnya pasien akan menjadi semakin puas dan 

bila pasien tersebut makin puas dan bila pasien tersebut membutuhkan 

pelayanan kesehatan lagi dia akan mengalami kelayanan yang sama. 
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Pelanggan loyal tidak  yang sensitif terhadap tarif. Dalam jangka panjang 

pelanggan loyal akhirnya akan memberikan profitabilitas rumah sakit. Oleh 

karena itu kepuasan aalah aset yang berharga. Namun dalam upaya memuaskan 

pelangganan, juga harus memperhatikanukuran aspek yang lain, sehingga tidak 

terjadi over investment (biyaya upaya memuaskan pelanggan lebih besar dari 

pendapatan). Figur yang menunjukan hubungan antara kepuasan pelanggan 

internal dan eksternal dan kemampulabaan rumah sakit (Kaplan, Norton, 1996). 

2.2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan 

Faktor yang memngaruhi kepuasan pasien, yaitu sebagai berikut 

1. Kualitas produk atau jasa. 

Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan 

bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. 

2.     Harga 

Harga, yang termasuk dalamnya adalah harga produk atau jasa. 

Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam 

penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun 

demikian elemen ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang 

dikeluarkan, biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien 

mempunyai harapan lebih besar. 

3. Emosional 

Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum 

terhadap konsumen bila dalam hal ini pasien memilih institusi 
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pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai pandangan, 

cenderung memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. 

4. Kinerja  

Wujud dari kinerja ini misalnya:kecepatan, kemudian 

kenyamanan, bagaimana perawat memberikan jasa pengobatan 

terutama perawatan dalam penyembuhan yang relatif cepat, 

kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pasien dan kenyamanan 

yang diberikan yaitu dengan memperhatikan kebersihan, 

keramahaan, dan kelengkapan pealatan rumah sakit.  

5. Estetika 

Merupakan daya tarik rumah sakit yang dapat ditangkap 

oleh pancaindra, misalnya: keramahan perawat, peralatan yang 

lengkap dan sebagainya. 

6. Karakterisik produk  

Produk ini tentang kepemilikan yang bersifat fisik antara 

lain gedung dan dekorasi. Karateristik produk meliputi 

penampilan bangunan, kebersihan dan tipe kamar yang disediakan 

serta kelengkapannya. 

7. Pelayanan 

Pelayanan keramahan petugas rumah sakit, kecepatan 

dalam pelayanan. Institusi pelayanan kesehatan di anggap baik 

apabila memberikan pelayanan. Lebih memperhatikan 

kebutuhan pasien. Kepuasan muncul dari kesan pertama masuk 
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pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. 

Misalnya :pelayanan yang cepat, tanggap dan keramahan 

dalam memberikan pelayanan keperawatan.  

8. Lokasi 

Lokasi, meliputi, letak kamar dan lingkungannya. 

Merupakan salah satu aspek yang menentukan pertimbangan 

dalam memilih institusi pelayanan kesehatan umumnya semakin 

dekat lokasi dengan pusat perkotaan atau mudah dijangkau . 

9. Fasilitas  

Kelengkapan fasilitas turut menentukan penilaian 

kepuasan pasien, misalnya fasilitas kesehatan baik sarana dan 

perasaran, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman dan kamar 

ruang inap. Walaupun hal ini tidak vital menentekukan nilai 

kepuasan pasien, namun institusi pelayanan kesehatan perlu 

memberi perhatian kepada fasilitas dalam penyusunan untuk 

menarik konsumen. 

10. Komunikasi 

Komunikasi, yaitu tata cara informasi yang diberikan pihak 

penyedia jasa dan keluhan-keluhan dari pasien. Bagaimana 

keluhan dari pasien cepat diterima penyedia jasa terutama 

perawat dalam memberikan bantuan terhadap keluhan pasien 
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11. Suasana  

Suasana, meliputi keamanan dan keakraban. Suasana 

yang tenang,nyaman, sejuk dan indah akan sangat 

mempengaruhi kepuasan pasien dalam proses 

penyembuhan. 

12. Desain visual  

Desain visual, meliputi dekorasi ruangan, bangunan dan 

desain jalan yang tidak rumit. Tata ruangan dan dekorasi 

ikut menentukan suatu kenyamanan. (Klinis, 2007). 

2.2.8 Faktor-faktor timbulnya ketidak kepuasan  

Menurut Nursalam (2014) menyatakan ada enam faktor 

menyebabkan timbulnya rasa tidak puasa pelanggan terhadap suatu pelayanan 

yaitu tidak sesuai harapan dan kenyataan, layanan selama proses menikmati 

jasa yang tidak memuaskan, perilaku personal kurang memuaskan, suasana 

dan kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang. 

2.2.9 Indek kepuasan 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada konsumen. 

Secara garis beras dikatagorikan dalam 5 katagori yaitu producy 

quality, service Quality, price Emotional factor, dan cost of 

aquiring (supriyanto dan Ratna, 2007). 

1. Product quality 
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Bagaimana konsumen merasa puas atas produk barang yang 

digunakan. Beberapa dimensi yang membentuk kualitas produk barang 

adalah performance, reliabillity, durability, feature dan lain-lain. 

2. Service quality 

Bagaimana konsumen akan puas dengan jasa yang telah 

dikonsumsinya. Dimensi service qulity yang dikenal dengan servqual 

meliputi 5 dimensi yaitu tangibe, reliability, assurance, empathy, 

responsiveness. Skala nilai dinyatakan dengan skala 1-5. Skala 1 

adalah tidak puas dengan skala 5 adalah puas. Nilai rerata skala adalah 

nilai skort (skort=jumlah n pengukuran dikatakan skala).  

3. Emotinal factor  

  Keyakinan dan rasa bangga terhadap produk, jasa yang digunakan 

dibandingkan pesaing. Emotional factor diukur dari preceived best 

score, artinya presepsi kualitas terbaik dibandingkan pesaingnya. 

Price Harga dari produk, jasa yang digunakan dibandingkan pesaing 

dengan biaya yang dikeluarkan konsumen.  

2.2.10 Pengukuran dan analisa kepuasan 

Surve kepuasan harus mempertimbangkan aspek apa saja 

dinilai pasien. Ada beberapa aspek yang harus diukur, antara lain 

atribut harapan pasien dan jasa layanan kesehatan seperti: kopotensi 

klinis, empati, kesediaan menjawab keluhan, responsitif, keselamatan, 

perawatan (caring), komunikasi, dan lmenanyakan pasien atau pasien 

tentang kepuasan pasien. 
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2.2.11 Teknik pengukuran 

Beberapa teknik pengukuran ialah teknik raiting, pengukuran 

kesenjangan, dan indeks kepuasan. 

1. Teknik raiting (rairing scale) 

Teknik menggunakan directly reported satisfaction, simple 

raiting, sematic difference technique (metode berpasangan) 

2. Teknik pengukuran langusng (directly reported satisfaction) 

Teknik pengukuran langsung menanyakan pasien atau pasien atau 

kepuasan pasien tersebut. Teknik mengukur secara objektif dan 

subjektif.objek bila situmulasi jelas,langsung bisa dinikmati, dan dapat 

diukur. Sebaliknya, subjek bila rangsangan situmuli sifatatnya intagible 

dan sulit di tentukan, sehingga lebih dikenal sebagai pengukuran 

peresepsi. 

3. Metode berpasangan 

Metode berpasangan menyediakan beberapa objek yang harus 

dinilai, kemudian individu tersebut di sueuh memili pasagan . metode 

berpasangan sering dipakai karena lebih menentukan pilihan antara 

kedua objek pada satu waktu yang bersama. 

Aspek-aspek kepuasan pasien rawat inap: 

a. Petugas kantor menerima pasien rawat inap melayani dengan 

sopan, ramah dan tanggap. 

b. Petugas melayani dengan cepat, tanpat, tidak bertilit-tilit.  
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c. Perawat instalasi rawat inap melayani dengan sopan, ramah dan 

tanggap. 

d. Tempat todur disiapkan dengan rapi,bersih dan siap pakai. 

e. Instalasi rawat inap tertera rapi, bersih dan nyaman. 

f. Kelengkapan dan kebersihan peralatan yang dipakai.  

g. Perawat menolong/mengngkat pasien dari kursi roda/troli ke 

tempat tidur. 

h. Perawat segera menghubungi dokter menanyakan tentang obat dan 

jenis makanan pasien.  

i. Penampilan perawat yang bertugas rapi dan bersih bersikap dan 

mau menolong. 

j. Perawat memperhatikan keluhan keluarga pasien.  

k. Perawat slalu memberi obat sesuai dengan prosedur pemberian 

obat.  

l. Perawat berupaya menjaga  privasi pasien berada dalam instalasi 

rawat inap.  

Pengukuran Kepuasan pasien  dapat diukur melalui: 

1. Kepuasan terhadapan askes layanan kesehatan 

2. Kepuasan terhadap mutu layanan kesehatan 

3. Kepuasan terhadap proses layanan kesehatan, termasuk hubungan 

antara manusia 

4. Kepuasan terhadap sistem layanan kesehatan  

2.2.12 Kepuasan terhadap askes layanan kesehatan  
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Kepuasan terhadap askes layanan kesehatan akan dinyatakan 

oleh sikap dan pengetahuan tentang Sejauh mana layanan kesehatan 

itu tersedia pada waktu dan tempat saat dibutuhkan, kemudahan 

memperoleh layanan kesehatan, baik dalam keadaan biasa ataupun 

keadaan gawat darurat, sejauh mana pasien mengerti bagaimana 

sistem layanan kesehatan itu bekerja, keuntungan dan tersedianya 

layanan kesehatan. 

1. Kepuasan terhadap mutu layanan kesehatan 

   Kepuasan terhadap mutu layanan kesehatan akan dinyatakan oleh 

sikap terhadap. Kompotensi teknik dokter dan profesi layanan 

kesehatan lain yang berhubungan dengan pasien, keluaran dari 

penyakit atau bagaimana perubahan yang dirasakan oleh pasien 

sebagai hasil dari layan kesehatan. 

2. Kepuasan terhadap peroses layanan kesehatan             

Termasuk hubungan antarmanusia kepuasan terhadap proses 

layanan kesehatan, termasuk hubungan antara manusia akan di 

tentukan dengan melakukan pengukuran sejauh mana ketersedian 

layan puskesmas atau rumah sakit menurut penilaian pasien, presepsi 

tentang perhataian dan kepedulian dokter atau layanan kesehatan 

layanan lain, tingkat kepercayaan dan keyakinan terhadap dokter, 

tingkat pengertian tentang kondisi pasien. 
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3. Kepuasan terhadap sistem layanan kesehatan 

Kepuasan terhadap sistem layanan kesehatan ditentukan oleh 

sikap terhadap: Fasilitas fisik dan lingkungan layanan kesehatan, 

sistem perjanjian, termasuk menunggu giliran, waktu tunggu, 

pemanfaat waktu selama menunggu, sikap mau menolong atau 

kepedulian personel, mekanisme pemecahan masalah dan keluhan 

yang timbul. 

2.2.13 Kegiatan pelayanan rawat inap 

Didalam ruang perawatan terdapat pelayanan: 

1. Pelayanan Tenaga Medis 

2.  Pelayanan Tenaga Paramedis/Keperawatan 

3. Lingkungan Fisik Ruang Perawatan 

4. Pelayanan Penunjang Medis 

5. Pelayanan Administrasi dan Keuangan 

Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu 

perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. 

Menurut Revans dalam Anjaryani (2009), bahwa pasien yang 

masuk pada pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses 

transformasi, yaitu: 

1.  Tahap Admission, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan  

keyakinan di rawat tinggal di rumah sakit. 

2. Tahap Diagnosis, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosisnya. 
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3. Tahap Treatment, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkan 

dalam program 

4. perawatan dan terapi. 

5. Tahap Inspeksi, yaitu secara terus menerus di observasi dan 

dibandingkan 

6. pengaruh dan respon pasien atas pengobatan. 

Tahap Kontrol 

Dalam ruangan perawatan rawat inap adalah pelayanan pasien yang 

perlu menginap dengan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, 

diagnosa danterapi bagi individu dengan keadaan medis, bedah, kebidanan, 

penyakit kronis ataurehabilitasi medis atau pelayanan medis lainnya setiap hari 

dilakukan oleh pelayanan tenaga medis, pelayanan tenaga keperawatan, 

pelayanan penunjang medis dan nonmedis, pelayanan makanan dan minuman 

serta kondisi lingkungan fisik ruangan rawat inap. 

1. Standar pelayanan minimal departemen kesehatan RI 

Standar pelayanan minimal (Kepmenkes No. 129 Tahun 2008) 

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

Selain itu juga merupakan  spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan 

minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum. Dengan disusunnya 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan dapat membantu 

pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit. SPM 

ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait 
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dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap 

jenis pelayanan.Pelaksanaan pelayanan di instalasi rawat inap berkaitan 

dengan pelayanan medis dan penunjang klinis meliputi rekam medis dan 

kegiatan pemeliharaan sarana. Dengan pelayanan rekam medis dan 

pemeliharaan sarana yang baik, pasien di rawat inap akan merasa puas dan 

nyaman dalam proses penyembuhannya. Adapun SPM(Standar Pelayanan 

Minimal) untuk jenis layanan rawat inap, rekam medis dan pemeliharaan 

sarana berdasarkan ketentuan Depkes disajikan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka konsep 

  Kerangka konsep pada penelitian mengetahui gambaran tingkat kepuasan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan tahun 

2020.  

Bagian dan Tabel  3.1 Kerangka konsep penelitian “Gambaran Tingkat 

Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji 

Adam Malik Medan Tahun 2020” 

 

 

  

 

 

 

                                                                                           

Keterangan: 

   :  Variabel yang diteliti 

  

    

 Berdasarkan bagian di atas, peneliti ingin mengetahui kepuasan pasien 

rawat inap  di RSUP Haji Adam Malik Medan yang memiliki 5 komponen daya 

tanggap, jaminan, kenyataan, empati, keandalan. 

 

 

 

1.Daya 

Tanggap 

2.Jaminan 

3.Kenyataan 

4.Empati 

5.Keandalan 

6. Tingkat pelayanan 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

31 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian  

 Rancangan penelitian merupakan strategi untuk mencapai tujuan penelitian 

yang telah di tetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun penelitian 

pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2014). Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif penelitian deskriptif adalah penelitian 

mengamati, menggambarkan dan mendokumentasikan aspek situasi yang terjadi 

dan kadang dijadikan titik awal untuk hipotesis generasi atau teori pembangunan     

penelitian (Polit, 2012). 

 Rencangan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana Tingkat 

Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan Tahun 2020. 

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

  Menurut Polit (2012) populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana 

seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Suatu populasi menunjukkan 

pada sekelompok subjek yang menjadi objek atau sasaran proposal dan anggota 

populasi didalam penelitian harus dibatasi secara jelas. Populasi dalam pemelitian  

di ruangan Rindu B  ini adalah  pasien rawat inap sebanyak 1466 orang di tahun 

2019   di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Tahun 2020. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagai 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian  

ini menggunakan  metode purposive sampling di mana peneliti telah memilih 

sampel yang akan menjadi responden yang memenuhi kriteria yang diberikan 

oleh peneliti. Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan 

cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

proposal (Nursalam, 2016). Responden diproposal ini adalah 25 responden 

penelitia membagikan kuesioner di ruangan rindu B 2. 

Penelitian akan menentukan jumlah sample dengan menggunakan rumus slovin 

 

 

 

 

 

 

 
 

          =39 orang  

Jadi jumlah sampel akan di teliti adalah sebanyak 39 orang  

Keterangan:  

N= jumlah populasi 

ո = jumlah sampel  

e = nilai standar normal (0,05) 
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kritekria eksklusi adalah:  

1. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi adalah karateristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Pertimbangan ilmiah 

harus menjadi pedoman saat menentukan kriteria inklusi . 

a. Pasien wanita atau pun pria  

b. Pasien rawat inap ruangan rindu B 

c. Pasien yang dapat membaca 

2. Kriteria inklusi  

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan/ mengeluarkan subjek yang 

memenuhi krakteria inklusi . 

a. Pasien yang rawat jalan, poli 

b. Pasien yang tidak di ruangan rindu B  

c. Pasien bedres  

 

 

4.3. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Mendefenisikan variabel penelitian dan memilih atau 

mengembangkan metode yang tepat untuk mengumpulkan dataadalah 

di antara yang utama dalam proses penelitian (Polit & Beck, 2012). 

Dalam penelitian  ini hanya mengunakan satu variabel independen 
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yaitu Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah 

Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 202  

4.3.1  Defenisi Operasional  

Defenisi operasional adalah defenisi berasarkan karateristik yang 

diamati dari suatu yang didefenisikan tersebut. Karateristik yang dapat diamati 

(diukur) itulah yang merupakan kunci defenisi opresional (Nursalam, 2014) 

 

Tabel 4.1 Defenisi Oprasional Proposal Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien 

Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

Variabel  Defenisi Indikator  Alat ukur  Skala  Skor 

Variabel 

kepuasan 

pasien 

rawat 

inap  

Kepuasan 

pasien 

merupakan 

produk 

atau jasa 

yang telah 

memenuhi 

harapan 

klien  

Tingkat 

kepuasan : 

1.Daya 

Tanggap 

2.Jaminan 

3.Kenyataan 

4.Empati 

5.Keandalan 

6.Tingkat 

pelayanan 

 

Kuesioner 

memiliki 

25 

pernyataa 

n dengan 

jawaban : 

SP = 4 

P = 3 

TP = 2 

STP = 1 

L 

I 

K 

E 

R 

T 

 

Tinggi 

= 

5-10 

Sedang 

= 

11-15 

Rendah 

= 

15-20 
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4.4. Instrumen Penelitian  

  Menurut Nursalam (2014) instrumen adalah alat-alat yang akan 

digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen ini dapat berupa daftar 

pertanyaan. Pada tahap pengumpulan data, diperlukan suatu instrument yang 

dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian meliputi pengukuran biofisiologis, 

observasi, wawancara.  

Kuesioner, dan skala. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket berupa kuesioner yang berisi mengenai masalah atau tema yang 

sedang diteliti sehingga menampakkan pengaruh atau hubungan dalam 

proposal tersebut dan skala. Instrumen pada penelitian ini terdiri dari yaitu 

instrumen baku kepuasan pasien rawat inap  Instrumen penelitian  kepuasan 

pasien 25 pertanyaan dari menggunakan skala ordinal dengan jawaban terdiri 

dari beberapa pilihan yaitu bernilai 4= sangat puas, 3= puas, 2= tidak puas, 1= 

sangat tidak  puas.  

1. Instrumen tingkat kepuasan pasien 

       Instrumen tingkat kepuasan pasien  memiliki 25 pertanyaan 

dengan skala likert pilihan jawaban yaitu 4 yaitu sangat puas =4, sangat 

puas  3= puas, 2=tidak puas, 1= sangt tidak puas dimana nilai tertinggi 

dari keempat indikator yaitu 100 dan terendah 25. 
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4.5.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini  di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. 

Adapun alasannya penulis memilih di rumah sakit Umum Pusat Haji Adam 

Malik Medan karena rumah sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 

adalah salah satu rumah sakit negeri dan sebelumnya belum pernah di teliti 

tentang tingkat kepuasan rawat inap oleh mahasiswa STIKes Santa Elisabeth 

Medan.   

1.5.2 Waktu penelitian 

Proposal  Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit 

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dilakukan pada bulan januari  tahun 

2020. 

 

4.6. Perosedur Dan Pengumpulan Data  

4.6.1 Pengambilan data  

  Peneliti akan melakukan pengumpulan data penelitian di Desa Tuanku 

Tambusai. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis data primer (Nursalam, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan membagikan kuesiner kepada subjek penelitian. 

4.6.2  Teknik pengumpulan data  
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  Pengumpulan data dimulai dengan memberikan informed consent kepada 

responden. Setelah responden bersedia menjadi responden, maka dilakukan 

pengisian data demografi dan mengisi pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. 

Setelah semua pertenyaan terisi, peneliti mengumpulkan kembali lembar 

kuesioner responden dan mengelola data. 

 

4.7. Kerangka Operasional  

Bagan 4.7.  Kerangka Operasional Proposal Gambaran Tingkat Kepuasan 

pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji 

Adamalik  Medan Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       Pengajuan judul 

proposal 

      Informasi dan informed consent 

    Ujian seminar proposal 

     Prosedur izin penelitian 

     Pengambilan data awal 

      Memberikan lembar kuesioner 
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4.8. Analisis Data  

   Nursalam (2020) analisa data merupakan bagian yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab setiap 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengungkapkan fenomena setelah seluruh 

data yang dibutuhkan terkumpul oleh penelitian, maka dilakukan pengelolaan data 

dengan cara perhitungan statistik untuk menentukan gambaran perilaku 

masyarakat dengan pencegahan covid-19 di desa Tuanku Tambusai Kecamatan 

Bagan Sinembah.  

Cara yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu dengan beberapa tahapan: 

1. Editing  

Penelitian melakukan pemeriksaan perlengkapan jawaban perlengkapan 

jawaban responden dalam kuesioner yang telah diperoleh dengan tujuan 

agar data yang di maksud  dapat diolah secara benar. 

 

 

 

   Pengolahan data 

   Analisa data 

    Hasil penelitian 
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2. Coding  

Merubah jawaban responden yang telah diperoleh menjadi bentuk angka 

yang berhubungan dengan variabelss penelitian sebagai kode para 

peneliti. 

3.  Scoring 

 Menghitung skor yang telah dipe  roleh setiap responden berdasarkan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang terakhir adalah 

tabulating. 

4. Tabulating 

 Memasukkan hasil perhitungan kedalam bentuk tabel dan melihat 

 presentasi dari jawaban pengelolahan data dengan menggunakan 

 komputerisasi. 

Analisa univariat yang bertujuan untuk menjelaskan setiap variabel penelitian 

(Polit & Beck, 2012). Pengumpulan data untuk kuantitatif dengan cara 

pengkodean yaitu proses kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap 

data yang terdiri ata beberapa kategori. 

 

 

4.9.  Etika Penelitian 

  Ketika manusia digunakan sebagai peserta studi, perhatian harus dilakukan 

untuk memastikan bahwa hak mereka dilindungi. Etik adalah sistem nilai moral 

yang berkaitan dengan sejauh mana prosedur penelitian mamatuhi kewajiban 

professional, hokum dan soaial kepada peserta studi.  
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Tiga prinsip umum mengenai standar perilaku etis dalam penelitian berbasis: 

beneficience (berbuat baik), respect for human dignity (menghormati martabat 

manusia) dan justice (keadilan) (Polit & Beck, 2012) : 

1. Respect for human (menghormati martabat manusia) 

Responden memiliki otonomi dalam menentukan pilihannya sendiri, 

dimana pilihannya harus senantiasa dihormati harkat dan martabat nya. 

Pilihan sendiri dalam arti bahwa calon responden dapat secara sukarela 

memutuskan apakah bersedia atau menolak untuk menjadi responden 

didalam penelitian, tanpa risiko perawatan.  

2. Beneficence (berbuat baik) 

Penelitian yang dilakukan harus memaksimalkan kebaikan atau 

keuntungan serta meminimalkan kerugian atau kesalahan terhadap 

responden dalam penelitian. 

3. Justice (keadilan) 

Mencakup hak responden atas perlakuan yang adil dan hak dalam privasi 

mereka. Satu aspek keadilan menyangkut distribusi manfaat dan beban 

penelitian yang adil. Semua responden diberikan perlakuan yang sama 

sesuai prosedur. Peneliti juga harus memastikan bahwa penelitian mereka 

tidak lebih mengganggu dari pada yang seharusnya dan  privasi responden 

dijaga terus-menerus. Responden memiliki hak untuk data mereka akan 

dijaga kerahasiaannya. 

4. Informed consent (lembar persetujuan) 
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Dimana responden memiliki informasi yang memadai tentang penelitian 

memahami informasi, dan memiliki kemampuan untuk menyetujui atau 

menolak partisipasi sukarela.  

Sebelum melakukan penelitian, peeliti terlebih dahulu harus mengajukan 

ijin etik dan mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 

STIKes Santa Elisabeth Medan. Pada tahap awal peneliti akan mengajukan 

permohonan ijin pelaksanaan penelitian kepada STIKes Santa Elisabet Medan. 

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan melaksanakan pengambilan 

data awal, memberikan informed consent, pada pelaksanaan, calon responden 

akan diberikan penjelasan tentang informasi dan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari responden 

apakah bersedia atau tidak. Apabila bersedia maka peneliti menjelaskan dan 

memberikan lembar persetujuan (informed consent) untuk ditandatangani. Jika 

responden tidak bersedia maka tidak akan dipaksakan, peneliti harus tetap 

menghormati haknya. Peneliti akan memberikan jaminan dalam penggunaan 

subjek penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama responden (anonymity) 

pada lembaran atau alat ukur hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang disajikan dan menjaga kerahasiaan (confidentiality) 

dari hasil penelitian. 

Penelitian ini juga telah layak etik “Ethical Exemption” dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat 

No.0232/KEPK-SE/PE-DT/VI/2020. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat 

Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. Responden pada penelitian ini adalah 

Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam 

Malik Medan Tahun 2020. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 25 

responden, penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 11 Maret – 21 Maret 2020 

di Rumah Sakit Umum Pusat Haji  Adam Malik Medan yang berlokasi di Jl. 

Bunga Lau No.17, Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera 

Utara 20136.  

RSUP Haji Adam Malik Medan adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang 

dikelola pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara, 

terletak di lahan yang luas di pinggiran kota Medan. Rumah Sakit Umum Pusat H. 

Adam Malik mulai berfungsi sejak tanggal 17 Juni 1991 dengan pelayanan rawat 

jalan, sedangkan untuk pelayanan rawat inap baru dimulai tanggal 2 Mei 1992. 

Pada tahun 1990 RSUP Haji Adam Malik berdiri sebagai rumah sakit kelas A 

sesuai dengan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VII/1990 kemudian pada tahun 

1991 RSUP Haji Adam Malik Medan sebagai rumah sakit pendidikan sesuai 

dengan SK Menkes No. 502/Menkes/SK/IX/ kemudian pada tahun 2009 RSUP 

Haji Adam Malik berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Penuh. 
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Hal tersebut ditetapkan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 214/KMK.05/2009 pada tanggal 10 Juni 2009. 

Adapun motto “Mengutamakan Keselamatan Pasien dengan Pelayanan 

PATEN : Pelayanan Cepat, Akurat, Terjangkau, Efisien, Nyaman” dengan visi 

dan misi sebagai berikut. Visi RSUP Haji Adam Malik Medan: 

 Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pusat Rujukan Nasional yang Terbaik 

dan Bermutu di Indonesia pada Tahun 2019. Misi RSUP H Adam Malik Medan:  

1. Melaksanakan Pelayanan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan dibidang 

Kesehatan yang Paripurna, Bermutu dan Terjangkau. 

2. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM Secara 

Berkesinambungan Mengampu RS Jejaring dan RS di Wilayah Sumatera. 

 

5.2 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini telah didapatkan hasil dari Gambaran Tingkat Pelayanan 

Keperawatan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik 

Medan Tahun 2020. Berikut adalah data demografi responden: 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi 

pada Tingkat Pelayanan Keperawatan  Pasien Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Karakteristik f % 
1 Usia   

 20-40 Dewasa muda 22 88,0 

 41-60 Dewasa pertengahan 3 12,0 

 Total 25 100 

2 Jenis kelamin   

 Laki-laki 8 32,0 

 Perempuan 17 68,0 

 Total 25 100 
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3 Agama   

 Islam 13 52,0 

 Katolik 8 32,0 

 Hindu 0 0 

 Kristen 4 16,0 

 Budha 0 0 

 Total 25 100 

4 Pekerjaan   

 Petani 16 64,0 

 Wiraswasta 4 16,0 

 PNS 5 20,0 

 Buruh 0 0 

 Total 25 100 

5 Status   

 Menikah 17 68,0 

 Lajang 8 32,0 

 Total 25 100 

6 Pendidikan   

 SD 0 0 

 SMP 12 48,0 

 SMA 10 40,0 

 Perguruan tinggi 3 20,0 

 Total 25 100 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit 

Umum Pusat H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas responden  

berusia 20-40 tahun sebanyak 22 orang (88,0%). Berdasarkan jenis kelamin 

ditemukan mayoritas berjenis kelamin perempuan 17 orang  (68,0%). Berdasarkan 

agama didapatkan mayoritas islam sebanyak 13 orang (52,0). Berdasakan 

pekerjaan mayoritas petani sebanyak 16 pasien (64,0%). Berdasarkan status 

pasien mayoritas sudah menikah sebanyak 17 orang (68.0%) dan berdasakan 

tingkat pendidikan mayoritas SMP sebanyak 12 orang (48,0%). 
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5.2.1 Tingkat pelayann keperawatan pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Pusat H. Adam Malik Medan tahun 2020.  

 

 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Realiability (Keandalan) Tentang Tingkat 

Pelayan Keperawatan Pasien Rawat Inap  di Rumah Sakit Umum 

Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Realiability (Keandalan) f % 
1 Tinggi 18 72,0 

 Rendah 7 28,0 

 Total 25 100 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas Realiability (keandalan) tentang 

tingkat pelayanan keperawatan pasien rawat inap yaitu tinggi sebanyak 18 orang 

(72,0%). 

 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Assurance (Jaminan) Tentang Tingkat 

Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap  di Rumah Sakit   

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Assurance (Kenyataan) F % 
2 Tinggi 9 36.0 

 Sedang 5 20,0 

 Rendah 11 44,0 

 Total 25 100 

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas Assurance (jaminan) tentang 

tingkat pelayanan keperawatan pasien rawat inap yaitu rendah sebanyak 11 orang 

(44,0%). 
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Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Tangibles (Kenyataan) Tentang Tingkat 

Pelayanan Keperawatan  Pasien Rawat Inap  di Rumah Sakit   

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Tangibles (Kenyataan) F % 
3 Tinggi 17 68,0 

 Sedang 3 12,0 

 Rendah 5 20,0 

 Total 25 100 

 
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas Tangibles (kenyataan) tentang 

tingkat pelayanan keperawatan pasien rawat inap yaitu tinggi sebanyak 17 orang 

(68,0%). 

 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Empathy (Empati) Tentang Tingkat 

Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap  di Rumah Sakit   

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Empathy (Empati) F % 
4 Tinngi 13 52,0 

 Sedang 7 28,0 

 Rendah 5 20,0 

 Total 25 100 

 
Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas Empathy (empati) tentang 

tingkat pelayanan keperawatan pasien rawat inap yaitu tinggi sebanyak 13 orang 

(52,0%). 
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Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responsiveness (Tanggung Jawab) Tentang 

Tingkat Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit   Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 
No Responsiveness (Tanggung 

Jawab) 
f % 

5 Tinngi 15 60,0 

 Sedang 5 20,0 

 Rendah 5 20,0 

 Total 25 100 

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas Responsiveness  (tanggung 

jawab) tentang tingkat pelayanan keperawatan pasien rawat inap yaitu tinggi 

sebanyak 15 orang (60,0%). 

5.2.2 Tingkat pelayanan keperawatan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit   

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Pelayanan Keperawatan Secara 

Umum di Rumah Sakit   Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 

Tahun 2020. 

 
No Tingkat pelayanan  F % 
1. Tinggi 9 36,0 
2. Sedang  7 28,0 
3. Rendah  11 44,0 

 Total 25 100 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas tingkat pelayanan keperawatan 

secara umum  yaitu rendah sebanyak 11 orang (44,0%). 

 

 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
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5.3.2 Tingkat Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap Tentang 

Realiability (Keandalan)   di Rumah Sakit Umum Pusat Haji  Adam 

Malik Medan Tahun 2020. 

 

 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yaitu dari 25 responden menunjukkan 

bahwa mayoritas memiliki Realiability (keandalan) rendah sebanyak 18 orang 

(72,0%).  

Dalam asumsi diatas mengatakan bahwa Realiability (keandalan) sangat 

berpengaruh bagi konsumen / pasien di rumahsakit karna jika tidak terpenuhi 

keandalan di rumah sakit pasien merasa tidak puas atas jasa atau tindakan yang 

diberikan oleh tengamedis.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lufianti (2020) yang berjudul 

HubunganAntara Keandalan Dengan Cepat Tanggap Perawat Terhadap Kepuasan 

Pasien Di Ruang Teratai RSUD Sunan  Kalijaga  Demak hasil 

penelitianmenunjukan keandalan adalah kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan Hubungan keandalan 

(reliability) dengan kepuasan pasien adalah keandalan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien. Semakin baik persepsi pasien 

terhadap keandalan maka kepuasan pasien akan semakin tinggi. Dan jika persepsi 

pasien terhadap keandalan rendah maka kepuasan pasien akan semakin rendah. 

 Penelitian lain yag dilakukan oleh Pramita (2019) yang berjudul faktor 

kepuasan pasien peserta BPJS kesehatan di unit rawat inap kelas III rumah sakit 

umum daerah pribumi  menurut pendapat peneliti keandalan petugas kesehatan 

merupakan kemampuan untuk memberikan layanan dengan tepat dan terpercaya 
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menurut pendapat peneliti keandalan petugas kesehatan mungkin secara proses 

tidak dapat dinilai oleh pasien,tetapi di nilai daro segi outcome yang diperoleh 

pasien hasil kerja dan ktempilan dan komunikasi langsung antara petugas 

kesehatandalam peneliti diakui bahwa pada item pernyataan petugas kesehatan 

memberi tau dengan jelas hal-hal yang dilarang dalam pengobatan memiliki point. 

Dari hasil yang saya teliti kurangnya tepat waktu perawat tiba di ruangaan 

saat pasien meminta pertolongan, pasien juga mengatakan perawat tidak mampu 

menangani masalah yang di hadapi pasien dan kurangnya komunikasi antara 

tenaga medis lainya  

 

 

5.3.3 Tingkat Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap Tentang Assrance  

(Jaminan) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji  Adam Malik Medan 

Tahun 2020. 

 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yaitu dari 25 responden menunjukkan 

bahwa mayoritas memiliki Assrance  (Jaminan) rendah sebanyak  9 orang 

(32,0%).  

Hasil dari penelitian Ramli (2018) penelitian yang berjudul analisi faktor- 

faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan di 

puskesmas teppo kabupaten pinrang. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan 

kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan yang di berikan mampu memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat serta mampu memberikan 

kepuasan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur 
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pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi dorongan setiap unit 

pelanggaran pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk 

memberikan sebuah layanan yang baik kepada masyarakat khususnya masyarakat 

ingin mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi di bidang 

kesehatan. 

 Hasil dari penelitian Detty (2018) yang berjudul gambaran tingkat kepuasan 

pasien pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ruang oprasi di rumah sakit 

pertamina bintang amin bandar lampung tahun 2018. Pada jaminan atau jaminan 

petugas slalu memberi salam dan senyum ketika ketika bertemu dengan anda. 

Petugas teliti dan terampil dalam melaksanaan tindakan pengobatan kepada anda. 

Petugas memberi perhatian keluhan anda rasakan. Petugas dapat menjawab 

pernyataan tentang tindakan pengobatan yang di berikan kepada anda. Petugas 

jujur dalam memberikan informasi tentang keadaan anda  

Jasa pelayanan telah beroreintasi pada pasien namun bukan berada pada 7 

pandangan penyediaaan jasa kesehatan ukuran presepsi kualitas dari penyediaan 

jasa layanan yang di dapat dilihat dari pelayanan yang di terima dari hasil 

penelitian yang saya lakukan di RS H.Adam Malik kurangnya sikap perhatian 

perawat kepada pasien di sebabkan karna kurang nya jasa perawat, tenaga 

kesehatan kurang memperhatikan yang menyebabkan pasien tidak puas. 

5.3.4 Tingkat Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap Tentang Tangibles 

(Kenyataan)   di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 

Tahun 2020. 

 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yaitu dari 25 responden menunjukkan 
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bahwa mayoritas memiliki Tangibles (Kenyataan) rendah sebanyak  17 orang 

(68,0%).  

 Hasil dari penelitian Dempoii (2018) yang berjudul hubungan jasa pelayanan 

kesehatan dengan kepuasan pasien rawat inap di RS bayangkara Tk II Penilian 

kinerja merupakan alat yang dapat dipercaya oleh mengajar perawat da-lam 

mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Proses penilaian kinerja 

dapat digunakan secara efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai dalam 

rangka menghasilhan jasa keperawatan dalam kualitas dan volume yang tinggi. 

Manajer perawat dapat menggunakan proses operasional kineja untuk mengatur 

arah kerja dalam memilih, melatih, membimbing perencanaan karier, serta 

memberi penghargaan kepada perawat yang berkompeten. 

 Hasil penelitian Kurniawan (2017) yang berjudul hubungan mutu 

pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit tingkat 

IV slamet riyadi surakarta. Semakin lengkap dan baik kualitas sarana/ alat yang 

dimiliki maka pasien lebih cenderung memilih pelayanan tersebut dibandikan 

dengan pelayanan kesehatan yang memiliki sarana/ alat yang sederhan. 

  Hasil dari yang saya teliti disini adanya mengatakan bahwa kurangnya 

kebersihan ruangan rawat inap terutama kamar mandi sering sudah dilaporkan 

kepada petugas tapi tidak diacukan. Dan pasien juga mengeluh kebersihan tempat 

tidur jarang petugas mengganti laken dan pasien juga mengatakan mengganti 

laken bisa sampai 1 minggu tidak di ganti dan pasien merasa tidak nyaman jika di 

minta bantu untuk menggantikan laken jarang mereka mau untuk membantu 

keutuhan pasien  
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5.3.5 Tingkat Pelayanan Keperawatan Pasien Rawat Inap Tentang Empathy 

(Empati) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 

Tahun 2020. 

 

  

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yaitu dari 25 responden menunjukkan 

bahwa mayoritas memiliki Empathy (Empati) rendah sebanyak  13 orang (52,0%).  

Hasil dari penelitian soyfan(2018) penelitian berjudul lingkungan kerja dan 

berpengaruh terhadap kualitas dan pelayanan lingkungan adalah keseluruhan atau 

setiap aspek dan gejala fisik dan sosial kultural yang mempengaruhi individu. 

Kerja adalah aktifitas manusia baik fisik maupun mental yang didasarkan adalah 

bawaan dan mempunyai tujuan yaitu mendapatkan kepuasan  Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.  

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kurang 

menunjang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Seperti tata letak ruangan 

yang sangat besar, menyebabkan proses pelayanan memakan waktu, karena harus 

berjalan dari ujung ke ujung. Selain itu pemakaian warna dalam masing-masing 

ruangan memberikan kesan kurang bersemangat, sehingga sangat memungkinkan 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. 

Hasil dari penelitian Gunawan (2018) yang berjudul pengukuran kepuasan 

pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah tarakan jakarta penelitian terhadap 

Empal terhadap pasien akan merasa lebih berharga jika seorang bisa menjalani 
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suatu hubungan yang lebih dekat dan psitif pasien akan merasa lebih percaya diri 

dan dapay mendukung secara moral untuk kesembuhannya, selain itu pasien juga 

mengharapkan agar perat mampu memenuhi kebutuhanya.  

Dari hasil yang saya dapat pasien merasa tidak puas kurangnya dukungan dari 

dokter dan perawat yang didapatkan pasien baik dari segi moral, pasien 

mengatakan perawat kurang nya rasa empaty pada pasien dan kurangnya 

komunikasi yang baik sehinnga pasien merasa tidak puas atas layanan tersebut.ada 

yang mengatakan bahwaperawt kurang memberikan  informasi dengan jelas dan 

ada juga mengatakan perawat kurang memberi perhatian dan kadang perawat 

memarahi pasien. 

 

 

5.3.6 Tingkat Pelayanan Keperawatan  Pasien Rawat Inap Tentang 

Responsiveness (Tanggung Jawab) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji 

Adam Malik Medan Tahun 2020. 

 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yaitu dari 25 responden menunjukkan 

bahwa mayoritas memiliki Responsiveness (tanggung Jawab) rendah sebanyak  15 

orang (60,0%).  

   Penelitian lain yang dilakukan oleh praminta (2019) yang berjudul Faktor 

Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Unit Rawat Inap Kelas  III Rumah  

Sakit Umum Daerah  Prabumi mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif 

dan penjelasan yang jelas memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan 

kepuasan pasien secara keseluruhan Temuan ini memberikan bukti pentingnya 

peran keperawatan sebagai penentu paling signifikan terhadap kepuasan pasien 
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secara keseluruhan. pramita (2019) menyatakan bahwa tingkat kepuasan pasien 

sangat tergantung pada pandangan pasien terhadap mutu pelayanan rumah sakit. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspitasari (2020) yang berjudul 

perbedaan tingkat kepuasan pasien umum dengan pasien bpjs berdasarkan mutu 

pelayanan keperawatan. Faktor penyebab yang perlu diperhatikan agar kepuasan 

pasien meningkat maka rumah sakit atau mutu pelayanan keperawatan pada aspek 

tanginle, reliability dan assurance yang masih kurang puas pada penelitian ini 

lebih diperhatikan dan ditingkatkan karena hasil penelitian menyebutkan bahwa 

kepuasan pasien berpengaruh positif pada aspek tangible, reliablity, assurance 

dan aspek responsivenees dan empaty berpengaruh negatif artinya agar kepuasan 

pasien meningkat maka rumah sakit mutu pelayanan lebih ditingkatkan lagi  

 Dari hasil yang saya teliti pasien mengatakan saat keluarga minta bantu 

atau pasien meminta bantu kepada perawat mereka keseringan tidak acu terdap 

pasien dan tidak pernah perawat membantu bab dan bak dan jarang perawat 

menjelaskan obat yang di berikan, menyebabkan pasien merasa tidak di haragai 

dan tidak dipedulikan dan itu yang membuat pasien merasa tidak puas  

 

5.2.3 5.3.4 Tingkat pelayanan keperawatan Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit   Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 
 

 

Diagram 5.1 Tingkat Pelayanan Keperawatan Secara Umum di Rumah Sakit   

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020. 
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 25 responden di Rumah Sakit Umum Pusat 

H. Adam Malik Medan ditemukan bahwa mayoritas tingkat pelayanan keperawatan 

secara umum  yaitu rendah sebanyak 11 orang (44,0%). 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitan dengan jumlah sampel 25 responden mengenai 

Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUP Haji Adam Malik Medan 

maka dapat disimpulkan :  

1. Assurance (Jaminan) di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan 

berada dalam kategori rendah sebanyak 9 orang (36,0%). 

2. Tangibles (Kenyataan) di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik 

Medan berada dalam kategori rendah sebanyak 17 orang (68,0%). 

3. Empathy  (Empati) di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan 

berada dalam kategori rendah sebanyak 13 orang (52,0%). 

4. Responsivenes  (Tanggung Jawab) di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam 

Malik Medan berada dalam kategori rendah sebanyak 15 orang (60,0%). 

5. Realiability (Keandalan) di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik 

Medan berada dalam kategori rendah sebanyak 18 orang (72,0%). 

6. Tingkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan 

berada dalam kategori rendah sebanyak 11 orang (44,0%). 

 

 

6.2 Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah 25 orang responden dengan 

Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Pusat H. 

Adam Malik Medan tahun 2020 sebagai berikut: 

 

6.2.1 Teoritis 

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menambah atau sebagai sumber 

sumber referensi yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

bagaimana Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap. 

6.2.2 Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu kebijakan untuk 

meningkatkan tingkat kepuasan pasien. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

informasi bagi institusi pendidikan dalam mata kuliah yang berhubungan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tentang kepuasan 

pasien. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk peneliti 

lebih lanjut dan sebagai pengalaman peneliti dalam melakukan 

penelitian.  
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INFORMED CONSENT (SURAT PERSETUJUAN) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama (inisial) :  

Umur   :  

Alamat   :  

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

mahasiswa/i Program Studi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan, yang bernama 

Emelia Evarianti Nahampun dengan judul “Gambaran Tingkat Kepuasan 

Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan 

Tahun 2020”. Saya memahami bahwa peneliti ini tidak akan berakibat fatal dan 

merugikan, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian. 

 

 

           

      

 

 

Medan,     

2020 

Responden  

(                 ) 
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Kuesioner Kepuasan Pasien Rawat Inap 

A. Data Demografi 

1. Nama inisial   :  

2. Umur    : 

3. Jenis Kelamin  :  laki-laki    perempuan  

4. Agama   :  Islam    Kristen 

     Katolik   Budha 

  Hindu 

     5. Pekerjaan                       :  Petani    PNS 

  Wiraswasta   Buruh 

     6. Status                              :  Menikah   Lajang 

     7. Pendidikan :  SD    SMA 

  SMP    Perguruan 

Tinggi 

 

     B. KEPUASAN 

          Petunjuk pengisian berilah tanda (√ ) pada kolom pernyataan dibawah ini 

          Keterangan : 

          Sangat puas (SP) = 4   Tidak puas (TP) = 2 

          Puas (P) = 3   Sangat tidak puas (STP) = 1 

No  Karakteristik  1 2 3 4 

1 RELIABILITY (KEANDALAN) 

a. Perawat mampu 

menangani masalah Anda dengan tepat dan 

profesional 

b. Perawat memberikan 

informasi tentang fasilitas yang tersedia, cara 

penggunaannya dan tata tertib yang berlaku 

di RS. 

c. Perawat memberitahu 

dengan jelas tentang hal-hal yang harus 

dipatuhi dalam perawatan Anda. 

d. Perawat memberitahu 

dengan jelas tentang hal-hal yang dilarang 

dalam perawatan Anda. 

e. Ketepatan waktu 

perawat tiba di ruangan ketika Anda 

membutuhkan. 

    

2 ASSURANCE (JAMINAN) 

a. perawat memberi 

perhatian terhadap keluhan yang Anda 

rasakan 

b. perawat dapat 

menjawab pertanyaan tentang tindakan 

perawatan yang diberikan kepada Anda 
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c. perawat jujur dalam 

memberikan informasi tentang keadaan Anda 

d. perawat selalu 

memberi salam dan senyuman ketika 

bertemu dengan Anda 

e. perawat teliti dan 

terampil dalam melaksanakan tindakan 

keperawatan kepada Anda 

3 TANGIBLES (KENYATAAN) 

a. perawat memberi 

informasi tentang administrasi yang berlaku 

bagi pasien rawat inap di rs 

b. perawat selalu 

menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan 

yang Anda tempati 

c. perawat menjaga 

kebersihan dan kesiapan alat-alat kesehatan 

yang digunakan 

d. perawat menjaga 

kebersihan dan kelengkapan fasilitas kamar 

mandi dan toilet 

e.  perawat selalu 

menjaga kerapian dan penampilannya 

    

4 EMPATHY (EMPATI) 

a. perawat memberikan 

informasi kepada Anda tentang segala 

tindakan perawatn yang akan dilaksanakan 

b. perawat mudah 

ditemui dan dihubungi bila Anda  

membutuhkan 

c. perawat sering 

menengok dan memeriksa keadaan Anda 

seperti mengukur tensi, suhu, nadi, 

pernapasan, dan cairan infus 

d. pelayanan yang 

diberikan perawat tidak memandang pangkat/ 

status tapi berdasarkan kondisi Anda 

e. perawat perhatian dan 

memberi dukungan moril terhadap keadaan 

Anda (menanyakan dan berbincang-bincang 

tentang keadaan Anda). 

    

5 RESPONSIVENESS ( TANGGUNG JAWAB) 

a. perawat bersedia menawarkan bantuan kepada 

Anda ketika mengalami kesulitan walau tanpa 

diminta. 

b. perawat segera menangani Anda ketika sampai di 

    



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

64 

rawat inap. 

c. perawat menyediakan waktu khusus untuk 

membantu Anda berjalan, BAB, BAK, ganti posisi 

tidur, dan lain-lain. 

d. perawat membantu Anda untuk memperoleh obat 

e. perawat membantu Anda untuk pelaksanaan 

pelayanan laboratorium di RS ini. 
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