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BAB I 

          PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di Indonesia, Rumah Sakit merupakan rujukan pelayanan 

kesehatan untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terutama upaya 

penyembuhan dan pemulihan, sebab rumah sakit mempunyai fungsi utama 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan 

pemulihan bagi penderita, yang berarti bahwa pelayanan rumah sakit untuk 

penderita rawat jalan dan rawat inap hanya bersifat spesialistik atau 

subspesialistik, sedang pelayanan yang bersifat non spesialistik atau 

pelayanan dasar sebaiknya dilakukan di Puskesmas. 

Sekarang ini rumah sakit adalah suatu lembaga komunitas yang 

merupakan instrumen masyarakat yang merupakan titik fokus untuk 

mengkoordinasi dan menghantarkan pelayanan pasien pada komunitasnya. 

Atas dasar tersebut maka rumah sakit dapat dipandang sebagai suatu struktur 

terorganisasi yang menggabungkan bersama-sama semua profesi 

kesehatan,fasilitas diagnostik dan terapi, alat dan perbekalan serta fasilitas 

fisik ke dalam suatu sistem terkoordinasi untuk penghantaran pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat (Siregar dan Amalia,2004). 

Dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak pernah 

berkomunikasi dengan orang lain akan merasa terisolasi dari masyarakatnya. 

Adanya kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan juga 

kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan hal 
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yang mendorong manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya.Oleh 

karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, komunikasi mempunyai 

peranan penting dan pengaruh langsung pada struktur keseimbangan 

seseorang.Kemampuan berkomunikasi yang dimiliki tiap individu berbeda-

beda. 

Adakalanya, komunikasi itu sulit untuk disampaikan kepada orang 

lain dikarenakan pada tiap diri individu itu sendiri menganggap bahwa 

komunikasi merupakan bentuk interaksi yang sederhana. Padahal, jika 

diketahui lebih luas bahwa komunikasi itu sangatlah rumit. Dalam 

berkomunikasi juga dapat terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan pesan 

yang disampaikan dan dapat menimbulkan masalah, hambatan, kekecewaan, 

meregangkan suatu hubungan, dan sebagainya. 

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun 

hubungan sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan 

sikap dan tingkah laku itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk 

mengubah perilaku orang lain. Perkembangan komunikasi berjalan dengan 

pesat dan cepat, sehingga banyak dijumpai bidang dalam komunikasi. Salah 

satu bidang komunikasi yang menyangkut kehidupan sosial adalah 

komunikasi organisasional atau manajemen (organizational atau 

management communication ). Seseorang akan maju dalam segala hal, jika ia 

memiliki kemampuan berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat secara global. Komunikasi sebagai jembatan dalam 
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memulai suatu hubungan sehingga sangatlah dibutuhkan dalam pelayanan 

publik. Melayani dan dilayani adalah suatu proses interaksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal  tersebut dapat terlihat dalam segala bentuk pelayanan 

publik seperti di instansi pemeritahan, sekolah, Rumah Sakit, dan lai 

sebagainya. 

Aktivitas komunikasi dalam pelayanan biasanya berkaitan dengan 

suatu kepentingan dan tujuannya apa, siapa khalayak sasarannya, dalam 

rangka kegiatan apa, untuk membujuk dan memotivasi khalayak. Dengan 

demikian, komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit (RS) Baptis Batu. 

Rumah Sakit Baptis Batu diresmikan sejak 11 Mei 1999 sebagai RS swasta 

tipe C yang telah terakreditasi penuh. Akan tetapi masyarakat dari batu 

sendiri kurang berminat berobat ataupun hanya sekedar konsultasi tentang 

kesehatan mereka dengan RS Baptis Batu karena letaknya yang kurang 

strategis dan memiliki image mahal. Oleh sebab itu, Rumah Sakit Baptis 

melakukan pendekatan terhadap pasiennya dengan mengadakan beberapa 

program kegiatan sebagai pelayanan komunikasi yang disebut PKRS 

(Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit) seperti: ceramah kesehatan yang 

diberikan kepada pasien selain untuk menambah wawasan tentang kesehatan 

juga dapat dijadikan sebagai konsultasi gratis oleh pasien, penyuluhan, dan 

juga perkenalan atau promosi kesehatan. Dengan adanya beberapa pelayanan 

komunikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Baptis tersebut diharapkan 

agar pasien dapat mengerti fasilitas apa saja yang diberikan oleh RS. Baptis 
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yang jauh dari image mahal, karena beberapa pelayanan komunikasi tersebut 

diberikan kepada pasien tanpa dipungut biaya. 

Ditinjau dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan studi kasus yang tertuang dalam penyusunan skripsi ini. 

Sehingga penulis menuangkannya melalui judul ”Analisis Pelayanan 

Komunikasi di Rumah Sakit Baptis, Kota Batu (Studi Kasus Pada Pasien Poli 

Penyakit Dalam RS.Baptis Kota Batu).” 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini adalah bagaimana pelayanan komunikasi di 

Rumah Sakit Baptis Kota Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan pelayanan komunikasi yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Baptis, Kota Batu. 

1.4 Kegunaan dari penelitian ini: 

1.4.1 Secara Akademis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah keilmuan 

dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi dan dunia mahasiswa 

tentang pelayanan komunikasi di Rumah Sakit. Serta dapat juga 

digunakan bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis serta lebih mendalam dan lebih luas. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan temuan hasil 

penelitian untuk mengembangkan pelayanan komunikasi di Rumah Sakit 

secara lebih sesuai dengan keadaan. 


