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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi terjadi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta bidang jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan 

peningkatan investasi modal asing di Indonesia dengan membangun pusat 

pelayanan kesehatan, sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pasien yang puas 

merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas mereka akan 

terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa 

tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang 

lain tentang pengalaman buruknya. Tingkat kepuasan pasien hospital care dan 

home care sangat berbeda-beda, tergantung dari karakteristik pasien itu sendiri 

(Budiastuti, 2002). 

Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap mutu pelayanan 

menjadi pemicu bagi profesi kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya. 

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 

di rumah sakit dan home care, sehingga pelayanan keperawatan mempunyai 

peranan yang strategis dalam menciptakan mutu pelayanan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, mutu pelayanan keperawatan mempunyai 

peranan mempunyai peranan yang strategis dalam dalam menciptakan 

kepuasan pelanggan (Azwar, 2003). Pengukuran kepuasan pelanggan 
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merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, 

lebih efisien dan lebih efektif. 

Pelayanan dan perawatan tersebut diberikan sama sesuai dengan 

masalah yang diderita pasien di hospital care maupun home care. Kasus pada 

pasien penyakit kronis di hospital care maupun home care mendapatkan 

pelayanan dan perawatan yang sama dari perawat maupun petugas kesehatan 

yang lain. Dalam hal ini kualitas pelayanan yang mempengaruhi perbedaan 

tingkat kepuasan pasien hospital care dengan pasien home care dapat dinilai dari 

lima dimensi yaitu kehandalan, daya tanggap, bukti langsung, jaminan dan 

empati. Adanya perbedaan kepuasan pasien akan berdampak pada klien, 

perawat, dan instansi kesehatan. Kerugian yang ditimbulkan adanya 

perbedaan kepuasan akan membuat pasien sebagai konsumen akan memilih 

instansi kesehatan yang memiliki banyak pasien.  

Perbedaan kepuasan pada pasien hospital care dan home care dapat dilihat 

berdasar nilai BOR serta LOS untuk hospital care. Rumah sakit yang ideal 

mempunyai criteria standart dalam nilai BOR yaitu 60%-85% dan nilai LOS 

yang ideal selama 6-9 hari (depkes RI, 2005). Rumah Sakit Kanjuruhan 

Kepanjen di ruang bangsal pada bulan September 2009 nilai BOR = 70% dan 

LOS = 7 hari, bulan Oktober 2009 nilai BOR = 58% dan LOS = 5 hari, 

bulan November 2009 nilai BOR = 42% dan LOS = 4 hari (Ana Restiani, 

2009). Home care Adonara Medica tidak menggunakan criteria BOR dan 

LOS , hanya saja home care tersebut dapat melayani  maksimal 15 pasien 

perhari di tiap cabangnya. Total keseluruhan pasien yg dirawat pada bulan 

September 2011 ada 35 pasien, bulan Oktober 2011 ada 40 pasien, dan bulan 

November 2011 ada 45 pasien (Ana Restiani, 2009). Dari data yang 
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didapatkan dapat disimpulkan bahwa di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen 

mengalami penurunan jumlah pasien masuk dibandingkan dengan Home 

Care Adonara Medica Malang yang mengalami peningkatan pasien. Hal 

tersebut menandakan bahwa masyarakat lebih memilih pelayanan secara home 

care di bandingkan di rumah sakit. 

Home Care Adonara Medica merupakan pelayanan kesehatan swasta. 

Pelayanan Kesehatan Swasta dalam penyelenggaraannya diatur oleh peraturan 

yang mengikat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

084/Menkes/Per/II/1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 Tentang Upaya Pelayanan 

Kesehatan Swasta di Bidang Medik, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, 

dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 

tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta (Depkes RI, 2004).  

Home Care Adonara Medica merupakan salah satu home care dari 

beberapa home care yang beroperasi di Kota Malang. Sebagai home care 

rujukan dari beberapa rumah sakit di Kota Malang, Home Care Adonara 

Medica berperan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang berfokus 

pada perawatan pasien secara intensif di rumah. Home Care Adonara Medica 

mempunyai visi “Home care by loving touch and the best service in Malang Raya”. Visi 

tersebut menjadikan Home Care Adonara medica mendapatkan kepercayaan 

dari beberapa kliennya di Kota Malang. 

Data pasien yang ada di Home Care Adonara Medica rata-rata tiap hari 

ada 17 pasien. Dari studi pendahuluan wawancara dengan pasien, yang 

dilakukan pada tanggal 22 September 2012 di salah satu rumah pasien di Kota 
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Malang, Tn X mengatakan pelayanan dan perawatan yang dilakukan selama di 

rumah sangat berbeda daripada pelayanan  dan perawatan selama ada di 

rumah sakit. Jadi dapat disimpulkan faktor waktu, tempat dan peran serta 

perawat merupakan hal penting terhadap kepuasan pasien. Dari hasil survey 

sementara peneliti pada tanggal 5-10 Oktober pada 10 pasien home care, 8 

orang menyatakan puas dan 2 menyatakan kurang puas terhadap kinerja yang 

dilakukan tenaga di rumah pasien.  

Dari hasil survey tentang pengaruh tingkat kepuasan pasien terhadap 

peran perawat dan penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh peneliti lain yang 

dilakukan di Rumah Sakit Kanjuruhan, Kota Kepanjen dari 100 responden 

pasien rawat inap hospital care menyatakan 48,5 persen mengatakan puas, 37,8 

persen menyatakan kurang puas, 13,7 persen menyatakan tidak puas terhadap 

kinerja dari tenaga medis di rumah sakit (Ana Restiani, 2009). Dari hasil 

survey tanya jawab pada 10 pasien home care, 8 orang menyatakan puas dan 2 

menyatakan kurang puas terhadap kinerja yang dilakukan tenaga di rumah 

pasien. Hal tersebut menandakan kinerja yang dilakukan secara hospital care 

membuat pasien kurang puas dibandingkan kinerja yang dilakukan secara 

home care.   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil tingkat kepuasan pasien 

secara hospital care yang lebih banyak menjawab kurang puas terhadap 

pelayanan dan perawatan, serta data tingkat kepuasan pasien secara home 

care sementara yang menunjukkan bahwa pasien puas, maka hal tersebut 

mendukung untuk melanjutkan dilakukkanya penelitian tentang perbedaan 

tingkat kepuasan pasien hospital care dan home care terhadap mutu pelayanan di 

Home Care Adonara Medica, Kota Malang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihasilkan 

adalah apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pasien hospital care dan home 

care terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan 

Home Care Adonara Medica Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pasien hospital care dan home 

care terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan 

Home Care Adonara Medica Kota Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan karakteristik responden terhadap kepuasan mutu 

pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan Home Care 

Adonara Medica Kota Malang. 

2) Mendeskripsikan tingkat kepuasan pasien hospital care terhadap mutu 

pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. 

3) Mendeskripsikan tingkat kepuasan pasien home care terhadap mutu 

pelayanan di Home Care Adonara Medica di Kota Malang. 

4) Menganalisis perbedaan tingkat kepuasan pasien hospital care dan home care 

terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan 

Home Care Adonara Medica Kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penellitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan Home Care Adonara 

Medica Kota Malang. 

1) Membantu meningkatkan kinerja perawat, khususnya pemberian 

pelayanan keperawatan pada pasien. 

2) Memberi masukan bagi pengelola home care dalam pengambilan 

keputusan mengenai pelayanan dan perawatan. 

1.4.2 Bagi Profesi Keperawatan 

1) Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan pada 

pasien. 

2) Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut di bidang 

keperawatan. 

 

1.4.3 Bagi Penulis 

Menambah wawasan tentang penelitian secara umum tentang tingkat 

kepuasan pasien hospital care dan home care terhadap mutu pelayanan di Home 

Care Adonara Medica Kota Malang dan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. 

 

1.4.4 Bidang Ilmu 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bidang ilmu keperawatan khususnya 

yang berhubungan dengan komunitas untuk pelayanan home care yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

  Menurut pengetahuan penelitian, penelitian ini belum pernuh 

dilakukan terapi sudah ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kepuasan 

pasien hospital care dan home care. Penelitian-penelitaian yang berhubungan dengan 

permasalahan ini antara lain : 

1. Pardani, 2001,  Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan 

Keperawatan Di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian dengan 

menggunakan Descriptive Analitikal dan uji penelitian. Uji yang digunakan uji T 

test. Adanya pengaruh pelayanan keperawatan terhadap tingkat kepuasan pasien 

dengan nilai t hitung sebesar 3.130 (p=0,003; α<0,05). Perbedaan dengan 

penelitian peneliti yaitu peneliti menitik bertakan tentang gambaran tingkat 

kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan yang digunakan dalam Rumah 

Sakit Dr. Soetomo, Surabaya. 

2. Edwin Idris, 2012, Hubungan Dimensi Mutu Pelayanan dengan Tingkat 

Kepuasan Pasien Di Ruangan Rawat Inap RSUD Pariaman merupakan penelitian 

Descriptive Correlation, dan uji penelitian yang digunakan adalah Regresi, hasil 

penelitian menunjukkan ada hubungan dimensi mutu pelayanan dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruangan rawat inap RSUD Pariaman. Perbedaan dengan 

penelitian yaitu peneliti menitik beratkan hanya pada kepuasan pasien yang ada 

pada ruangan rawat inap di Rumah Sakit RSUD Pariaman, Padang, Sumatera 

Utara. 

3. Aditya, 2012, Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan 

Keperawatan Di Home Care i-Care Surabaya  merupakan penelitian Descriptive 

Correlation, dan uji penelitian yang digunakan adalah Regresi, hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan kepuasan pasien dengan pelayanan keperawatan di 
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Home Care i-Care Surabaya. Perbedaan dengan penelitian yaitu peneliti menitik 

beratkan hanya pada kepuasan pasien yang ada pada Home Care i-Care Surabaya. 

 


