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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan secara umum mengacu pada 

customer focused quality yaitu pelayanan yang berfokus terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal ini berdampak pada tuntutan masyarakat pada pelayanan 

kesehatan. Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut 

pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya, yakni pelayanan keperawatan 

yang bermutu dan paripurna. Pelayanan keperawatan yang bermutu akan 

menentukan citra baik sebuah rumah sakit. Pasien yang merasa puas terhadap 

pelayanan yang diterima akan menceritakan kepada saudara, tetangga, teman dan 

kerabat lainnya sehingga kepercayaan untuk menggunakan jasa rumah sakit 

tersebut juga meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan 

rumah sakit sebagai penjual jasa (Nursalam, 2014).  

Di rumah sakit perawat merupakan sumberdaya dengan jumlah 

terbanyak, paling depan dan terdekat dengan kesakitan yang dialami oleh pasien 

dan keluarganya sehingga  perawat memberikan pengaruh besar terhadap mutu 

pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Berdasarkan data dari 

badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI jumlah tenaga kesehatan di Indonesia 

pada tahun 2013 sebanyak 288.405 orang (32,88%) adalah perawat, tenaga dokter 

umum 41.841 orang (4,77%), dokter spesialis 36.756 orang (4,19%), dokter gigi 
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11.857 orang (1,35%), bidan 137.110 orang (15,63%), farmasi 40.181 orang 

(4,58%), tenaga kesehatan lain 125.494 orang (14,31%) dan tenaga non kesehatan 

195.454 orang (22,28%). Sedangkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah tenaga kesehatan di wilayah kota Blitar 

pada tahun 2012 sebanyak 481 orang adalah perawat, 30 orang dokter umum, 35 

orang dokter spesialis, 34 orang dokter gigi, 149 orang bidan, 27 ahli gizi, 18 

orang tenaga kesehatan masyaraat, 16 orang apoteker, 120 orang asisten 

apoteker, 6 orang sanitarian, 81 orang analis kesehatan, dan sebanyak 11 orang 

radiographer. Berdasarkan data tesebut dapat disimpulkan bahwa tenaga 

kesehatan didominasi oleh perawat, sehingga kepuasan pasien tergantung oleh 

baik atau buruknya mutu pelayanan yang diberikan oleh perawat sebagai tenaga 

yang 24 jam mendampingi pasien. Tjiptono (dalam Nursalam, 2014) mengatakan 

bahwa kepuasan merupakan perbandingan antara kualitas jasa pelayanan yang 

didapat dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Pasien akan merasa puas 

apabila harapan terhadap pelayanan yang diterima lebih tinggi daripada yang 

diharapkan. Perkembangan zaman membawa dampak besar bagi profesi 

keperawatan dimana tuntutan masyarakat yang semakin meningkat membuat 

perawat sebagai profesi mempunyai andil dan tanggung jawab besar dalam 

memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas (Asmuji, 2012). 

Mutu pelayanan keperawatan dapat diartikan sebagai bentuk tampilan 

pelayanan keperawatan yang dibuktikan dengan keterampilan serta kemampuan 

perawat dalam memberikan pelayanan tanpa mengesampingkan rasa empati, 

respek dan tanggap, serta ramah kepada pasien dan keluarganya sehingga mampu 
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mengurangi permasalahan-permasalahan kesehatan pada pasien (Asmuji, 2012). 

Berbicara mengenai mutu pelayanan keperawatan tentu tidak dapat dilepaskan 

dari ruang rawat inap sebagai tempat untuk memberikan pelayanan. Ruang rawat 

inap merupakan sentral kegiatan pokok dalam proses penyembuhan pasien, dan 

secara manajerial kepala ruang rawat/bangsal sangat menentukan keberhasilan 

dalam memberikan pelayanan keperawatan bagi pasien (Arwani dan Supriyatno, 

2006). Tipe ruang rawat inap terdiri dari berbagai kelas mulai dari kelas III, kelas 

II, kelas I, serta VIP (Kemenkes RI, 2012). Sudah banyak keluhan bagaimana 

mahalnya masuk rumah sakit. Rumah sakit mengkategorikan ruang-ruang 

perawatan berdasarkan kemampuan membayar dan bukan berdasarkan jenis 

penyakit sehingga ketika masuk rumah sakit, orang akan ketahuan status 

ekonominya (Prasetyo, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fiscella dan 

Williams (2004) di Afrika Amerika, orang dengan status sosial ekonomi rendah 

menerima mutu pelayanan kesehatan yang buruk dibandingkan  dengan orang 

berpenghasilan tinggi. 

Menurut berita yang diterbitkan Detik News pada tanggal 10 Mei 2014, 

kasus masyarakat miskin yang tidak terobati terjadi di Bogor. Yayan Nurjanah (38 

tahun), pasien pemegang kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang 

menderita penyakit langka dimana seluruh kulitnya mengelupas setelah tidak 

mendapatkan pengobatan dan perawatan dikarenakan rumah sakit di Bogor yang 

didatangi tidak ada satupun yang mau menampung dengan alasan semua ruangan 

penuh. Kejadian ini memperjelas berbagai penelitian yang menunjukkan jika 

masyarakat miskin yang menggunakan pelayanan kesehatan beresiko mengalami 
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pemiskinan atau tidak mendapatkan pelayanan berkualitas (poor quality for poor 

people) (Muttaqien, 2012). Persoalan seperti ini terjadi karena Indonesia masih 

menerapkan libertarian equity dalam kesehatan dimana konsep ini membuat 

masyarakat hanya akan mendapatkan pelayanan berdasarkan apa yang 

dibayarkan. Konsekuensi konsep ini adalah pemberi pelayanan kesehatan 

menerapkan fee for service dalam pembiayaan kesehatan. Masyarakat miskin 

maupun kaya harus membayar fee terlebih dahulu sebelum menerima kesehatan. 

Akibatnya jika masyarakat miskin tidak bisa memberikan fee, maka tidak ada service 

yang diberikan. Konsep ini terasa sangat tidak adil bagi masyarakat miskin 

dimana seharusnya masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan kebutuhannya tanpa membedakan status sosial ekonomi 

(Muttaqien, 2012).          

Berdasarkan survey yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 

pasien-pasien pemegang Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Keluarga 

Miskin (Gakin), dan Surat Keterangan Tidak Mampu dan sedang menjalani rawat 

inap maupun rawat jalan di 23 rumah sakit yang tersebar didaerah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang dan Bekasi pada bulan November 2009, menunjukkan bahwa 

sebanyak 65,4% dari pasien perempuan yang menjalani rawat inap mengeluhkan 

sikap perawat yang kurang ramah dan kurang simpatik, 28,4% mengeluhkan  

pengurusan administrasi yang dinilai rumit, dan memiliki antrian yang panjang 

sebanyak 46,9%. Hasil survey tersebut menunjukkan buruknya mutu pelayanan 

terhadap pasien miskin (Margianto, Kompas 22 Desember 2009).   
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Fenomena tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit 

juga terjadi di Pamekasan. Menurut berita yang diterbitkan oleh koran harian 

Kompas pada tanggal 21 Oktober 2013, puluhan masyarakat yang 

mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pamekasan Sehat (Ampas) yang 

kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit milik Pemkab Pamekasan itu 

mendatangi Kantor DPRD Pamekasan untuk menyampaikan kekecewaannya. 

Masyarakat Pamekasan menilai bahwa Rumah Sakit memberikan pelayanan yang 

tidak manusiawi dan melakukan diskriminasi kepada pasien miskin. Dijelaskan 

bahwa pasien yang sudah kritis tidak boleh didampingi oleh anggota keluarganya 

(Taufiqurrahman, Kompas 21 Oktober 2013). Tuntutan tersebut menandakan 

buruknya mutu pelayanan Rumah Sakit. Dalam meningkatkan interaksi 

profesional perawat harus selalu memperhatikan asas etika terhadap pasien, 

diantaranya yaitu berbuat baik terhadap manusia khususnya pasien, staf klinis dan 

non klinis, masyarakat dan pelanggan, tidak menimbulkan kerugian terhadap 

manusia/pasien, menghormati manusia, menghormati hak otonomi, martabat, 

kerahasiaan, berlaku jujur, terbuka, empati, dan berlaku adil dalam memberikan 

pelayanan (Nursalam, 2014). 

Fenomena tersebut tentu tidak sesuai dengan teori (Koentjoro, 2011) 

bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal 

sesuai dengan kebutuhan baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, tanpa 

membedakan status sosial. 

Menurut Parasuraman (dalam Nursalam 2014) bahwa kepuasan pasien 

ditentukan oleh lima bentuk konsep mutu layanan yaitu menunjukan segala 
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bentuk aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang 

menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap (responsiveness), menumbuhkan 

adanya jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik (tangiable) yang dapat 

dilihatnya, menurut empati (empathy) dari orang-orang yang memberikan 

pelayanan sesuai dengan keandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan 

yang diberikan secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan, 

dimana konsep ini dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan aktualisasi layanan 

dalam organisasi kerjanya, dalam memecahkan berbagai bentuk kesenjangan atas 

berbagai pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam memenuhi tuntutan 

pelayanan masyarakat. 

 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan Rumah Sakit Tipe B non 

pendidikan milik Pemkab Blitar yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat 

inap kelas I, II, III serta VIP, instalasi perawatan intensif, pelayanan penunjang 

medik dan non medik, pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) dan instalasi 

bedah. RSUD Ngudi Waluyo memiliki visi yaitu “menjadi rumah sakit dengan 

pelayanan prima, bermutu, terjangkau dan sebagai pusat rujukan” serta memiliki 

7 misi dimana diantaranya disebutkan “memberikan pelayanan kesehatan yang 

professional, cepat, akurat, dan memuaskan pelanggan”. Untuk itu pelayanan 

keperawatan di Rumah Sakit tersebut harus mencerminkan visi dan misi yang 

telah dicita-citakan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Menurut hasil wawancara 

dengan Kepala Bidang Keperawatan, dalam menyelenggarakan mutu pelayanan 

yang sama antar semua kelas rawat inap Rumah Sakit Ngudi Waluyo berpegang  

pada Undang-Undang Keperawatan No 38 Tahun 2014 Pasal 2 dimana 
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disebutkan dalam memberikan pelayanan perawat harus berasaskan kemanusiaan 

dan keadilan sehingga setiap perawat harus memberikan pelayanan prima tanpa 

membedakan status sosial. Jumlah tenaga keperawatan pada tahun 2014 di ruang 

Dahlia I adalah 12 perawat dan di ruang Dahlia II adalah 19 perawat, sedangkan 

menurut perhitungan rumus Depkes jumlah tenaga keperawatan yang 

dibutuhkan pada tahun 2014 di ruang Dahlia I adalah 21 perawat dan 31 perawat 

di ruang Dahlia II sehingga terdapat kekurangan jumlah tenaga perawat sejumlah 

9 perawat di ruang Dahlia I dan 12 perawat di ruang Dahlia II sehingga hal ini 

dapat berdampak pada mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang berfokus pada mutu  yang dilakukan 

oleh peneliti pada tanggal 4 November 2014 di ruang Dahlia II rawat inap kelas 

III, pasien mengatakan kurang puas dengan kebersihan ruangan dimana terdapat 

kotoran pada langit-langit ruangan dan kamar mandi terlihat kotor, berbeda 

dengan pasien yang dirawat di ruang Dahlia I rawat inap kelas I dan II pasien dan 

keluarga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan perawat termasuk 

kebersihan ruangan yang ditempati. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan 

persepsi pasien terhadap mutu pelayanan pada aspek bukti nyata (tangible) antara 

kelas rawat inap I,II dan kelas III. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “Analisis 

Perbedaan Mutu Pelayanan Keperawatan Berdasarkan Penggunaan Kelas Rawat 

Inap di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

Apakah ada perbedaan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan penggunaan 

kelas rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan penggunaan 

kelas rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden pasien rawat inap meliputi jenis 

kelamin, pendidikan, usia, tingkat penghasilan di RSUD Ngudi Waluyo 

Wlingi Kabupaten Blitar. 

b. Mendiskripsikan gambaran mutu pelayanan keperawatan pada Kelas I di 

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. 

c. Mendiskripsikan gambaran mutu pelayanan keperawatan pada Kelas II di 

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi kabupaten Blitar. 

d. Mendiskripsikan gambaran mutu pelayanan keperawatan pada Kelas III 

di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. 
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e. Menganalisa perbedaan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan 

penggunaan kelas rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten 

Blitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat memberikan informasi mengenai 

gambaran mutu pelayanan keperawatan berdasarkan penggunaan kelas rawat inap 

serta mengaplikasikan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ilmu Keperawatan, peminatan manajemen keperawatan.  

 
1.4.2 Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai gambaran 

penggunan kelas rawat inap dan mutu pelayanan keperawatan di RSUD Ngudi 

Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar serta dapat digunakan sebagai referensi atau 

bacaan bagi pengembangan studi ilmu keperawatan khususnya manajemen 

keperawatan.  

 
1.4.3 Bagi Pihak Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan Rumah 

Sakit  mengenai mutu pelayanan keperawatan yang diberikan pada setiap kelas 

rawat inap sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan 
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terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. 

 
1.4.4 Bagi Perawat 

Memberikan masukan kepada perawat untuk dapat meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan serta meberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien. 

 
 
1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh pengguanaan kelas rawat inap 

terhadap mutu pelayanan keperawatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

Kabupaten Blitar belum pernah dilakukan, namun penelitian yang memiliki 

kemiripan pernah dilakukan seperti tercantum sebagai berikut: 

1. Rosmilawaty (2013), yaitu “Pengaruh Kepuasan Pasien Terhadap Minat 

Menggunakan Jasa Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD 

Pangkep” dengan metode cross sectional. Hasil analisis bivariat 

didapatkan adanya pengaruh antara kepuasan fisik dengan minat 

menggunakan jasa pelayanan keperawatan (p=0,004), terdapat pengaruh 

antara kepuasan psikologis dengan minat menggunakan jasa pelayanan 

keperawatan (p=0,001), terdapat pengaruh antara pemenuhan kebutuhan 

sosial dengan minat menggunakan jasa pelayanan keperawatan (p=0,003), 

dan terdapat pengaruh antara pemenuhan kebutuhan spiritual dengan 

minat menggunakan jasa pelayanan keperawatan (p=0,002). Jadi semakin 
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tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula minat 

pasien untuk menggunakan jasa pelayanan, dan semakin rendah mutu 

pelayanan yang diberikan maka semakin rendah pula minat pasien untuk 

menggunakan jasa pelayanan yang ditawarkan. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah variabel yang digunakan, responden yang dipilih, dan 

tempat penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mutu pelayanan keperawatan pada ruang rawat inap kelas I, II, III, 

responden yang dipilih adalah pasien rawat inap kelas I, kelas II, kelas III 

dan penelitian ini dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten 

Blitar. Sedangkan penelitian Rosmilawaty, variabel dependennya adalah 

kepuasan pasien, responden yang dipilih adalah pasien rawat inap kelas 

III dan penelitian dilakukan di RSUD Pangkep.  

2. Hardinna (2012), yaitu “Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan 

Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daya Makassar” 

dengan metode cross sectional study. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pasien yang terpilih sebanyak 94 responden. Pengambilan sampel dengan 

cara “non random sampling (ancidental sampling)”. Hasil penelitian 

menunjukan ada hubungan kenyamanan dengan kepuasan pasien dengan 

statistic X2= 10,12, ρ= 0,006, ada hubungan informasi dengan kepuasan 

pasien dengan statistik X2= 7.607, ρ= 0,022, ada hubungan antara akses 

dengan kepuasan pasien dengan statistik X2= 13,663, ρ= 0,01, terdapat 

hubungan kopetensi teknis dengan kepuasan pasien dengan uji statistik 

X2=11,355, ρ= 0,03. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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mutu pelayanan keperawatan pada ruang rawat inap kelas I, II, III, 

responden yang dipilih adalah pasien rawat inap kelas I, kelas II, kelas III 

dan penelitian ini dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten 

Blitar. Sedangkan penelitian Hardinna, variabel dependennya adalah 

mutu pelayanan kesehatan, responden yang dipilih adalah pasien yang 

ditemui pada saat penelitian berlangsung (Non Random Sampling), dan 

penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daya Makassar.   


