
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan

kasehatan mengalami perubahan, 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 konsumen agar menggunakan

jasanya.

Rumah sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Paradigma baru

pelayanan kesehatan mensyaratkan rumah sakit memberikan pelayanan

berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan pasien dengan tetap mengacu pada

kode etik profesi dan medis. Dalam perkembangan teknologi yang pesat dan

persaingan yang semakin ketat, maka rumah sakit dituntut untuk melakukan

peningkatan kualitas pelayanannya. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup

sebuah lembaga.

Perubahan mutu pelayanan melalui pendekatan komunikasi menjadi

tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan
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berkembang. Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah

lembaga penyedia jasa/layanan untuk selalu memanjakan pelanggan/konsumen

dengan memberikan komunikasi pelayanan terbaik. Para konsumen akan mencari

produk berupa barang atau jasa dari perusahaan yang dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepadanya (Assauri, 2003: 25).

Masalah utama sebagai sebuah lembaga jasa pelayanan kesehatan adalah

semakin banyaknya pesaing. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk selalu

menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas komunikasi

pelayanan agar kepuasan konsumennya meningkat. Pihak rumah sakit perlu secara

cermat menentukan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi

keinginan dan meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan (John, J.,

1992:57)

Memberikan komunikasi pelayanan dengan kualitas terbaik, bukanlah

sesuatu yang mudah bagi pengelola rumah sakit karena pelayanan yang diberikan

oleh rumah sakit menyangkut kualitas hidup para pasiennya sehingga bila terjadi

kesalahan dalam tindakan medis dapat berdampak buruk bagi pasien. Dampak

tersebut dapat berupa sakit pasien bertambah parah, kecacatan bahkan kematian

(Jacobalis, S. 1995:68). Rumah Sakit sebagai bagian dari system kesehatan

nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas, pelayanan dan

kemandirian.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu memerlukan orang lain

dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupannya. Hubungan dengan orang

lain akan terjalin bila setiap individu melakukan komunikasi diantara sesamanya.
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Kepuasan dan kenyamanan serta rasa aman yang dicapai oleh individu dalam

berhubungan sosial dengan orang lain merupakan hasil dari suatu komunikasi.

Komunikasi dalam hal ini menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan integritas

diri setiap manusia sebagai bagian dari sistem sosial.

Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memberikan

dampak yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun

kelompok. Komunikasi yang terputus akan memberikan dampak pada buruknya

hubungan antar individu atau kelompok. Tatanan klinik seperti rumah sakit yang

dinyatakan sebagai salah satu sistem dari kelompok sosial mempunyai

kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi dalam hal pelayanan masyarakat.

Komunikasi dilingkungan rumah sakit diyakini sebagai modal utama

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan ditawarkan kepada

konsumennya. Konsumen dalam hal ini juga menyangkut dua sisi yaitu konsumen

internal an konsumen eksternal. Konsumen internal melibatkan unsur hubungan

antar individu yang bekerja Komunikasi di lingkungan rumah sakit diyakini

sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan

ditawarkan kepada konsumennya. Konsumen dalam hal ini juga menyangkut dua

sisi yaitu konsumen internal dan konsumen eksternal. Konsumen internal

melibatkan unsur hubungan antar individu yang bekerja di rumah sakit, baik

hubungan secara horisontal ataupun hubungan secara vertikal. Hubungan yang

terjalin antar tim multidisplin termasuk keperawatan, unsur penunjang lainnya,

unsur adminitrasi sebagai provider merupakan gambaran dari sisi konsumen

internal. Sedangkan konsumen eksternal lebih mengarah pada sisi menerima jasa
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pelayanan, yaitu klien baik secara individual, kelompok, keluarga maupun

masyarakat yang ada di rumah sakit.Seringkali hubungan buruk yang terjadi pada

suatu rumah sakit, diprediksi penyebabnya adalah buruknya sistem komunikasi

antar individu yang terlibat dalam sistem tersebut.

Dengan demikian rumah sakit merupakan salah satu pelaku pelayanan

kesehatan yang kompetitif harus dikelola oleh pelaku yang mempunyai jiwa

wirausaha yang mampu menciptakan efisiensi, keunggulan dalam kualitas dan

pelayanan, keunggulan dalam inovasi serta unggul dalam merespon kebutuhan

pasien. Dalam menerima dan melayani pasien rawat inap sebagai konsumen

dengan berbagai karakteristik, rumah sakit harus melengkapi diri supaya

senantiasa mendengarkan suara konsumen, dan memiliki kemampuan

memberikan respon terhadap setiap keinginan, harapan konsumen dan tuntutan

pengguna jasa sarana pelayanan kesehatan. Hal ini erat berhubungan dengan

tenaga kesehatan yang senantiasa mendampingi dan melayani pasien sebagai

konsumennya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan

Waworuntu (1997:19) bahwa seseorang yang profesional dalam dunia

administrasi negara menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara

memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu dipuaskan

melalui pemenuhan kebutuhannya. Sehingga masyarakat merasa sebagai seorang

raja, maka harus dilayani dengan baik.

Pada umumnya pasien yang merasa tidak puas akan mengajukan komplain

pada pihak rumah sakit. Komplain yang tidak segera ditangani akan
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mengakibatkan menurunnya kepuasan pasien terhadap kapabilitas pelayanan

kesehatan di rumah sakit tersebut. Kepuasan konsumen telah menjadi konsep

sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Konsumen umumnya mengharapkan

produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya

dengan pelayanan yang baik atau memuaskan (Assauri, 2003: 28).

Masih sering terdengar berbagai keluhan terhadap layanan kesehatan

termasuk di rumah sakit. Sikap tidak ramah, kaku, cerewet, kurang senyum adalah

sebagian gambaran klien yang masih melekat terhadap penyelenggara Rumah

Sakit yang membuktikan bahwa komunikasi pelayanan yang diberikan di Rumah

Sakit belum memberi kepuasan yang optimal bagi pasien. Padahal tingkah laku

dan gaya komunikasi tenaga kesehatan dapat menghasilkan implikasi yang

penting bagi masyarakat. Orang cenderung menunjukkan kepuasan lebih besar

pada tenaga kesehatan yang memberikan mereka kesempatan berbicara,

memberikan waktu untuk mendengarkan, memberikan penjelasan tentang

penyakit dan pengobatan yang harus dilakukan, serta menunjukkan kepedulian,

dibandingkan tenaga kesehatan yang berlaku sebaliknya. Semakin besar kepuasan

yang dirasakan oleh masyarakat, cenderung dilanjutkan dengan pertemuan rutin

dengan tenaga kesehatan.

Dalam proses hubungan timbal balik tersebut muncul sebuah komunikasi

yang biasa terjadi antara perawat dengan pasien. Unsur yang paling penting dalam

hubungan antara perawat dengan pasien dalam pelayanan medis adalah

komunikasi. Dengan komunikasi, manusia menyampaikan perasaan, pikiran,

pendapat, sikap dan informasi kepada secara timbal balik.
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Rumah Sakit yang tergolong masih baru dalam proses operasionalnya

adalah Rumah Sakit milik Universitas Muhammadiyah Malang. Rumah sakit yang

mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat baru pada 17 Agustus 2013 ini

merupakan sarana penunjang pendidikan yang kemudian juga dijadikan profit

center oleh Universitas Muhammadiyah Malang.

Keberadaan RSU UMM merupakan bagaian dari layanan kesehatan yang

tentu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien rawat inap atau

yang hanya sekedar melakukan periksaan sementara. Keberadaan Rumah Sakit

yang tergolong baru inilah yang kemudian menarik untuk dilakukan pengamatan

melalui sebuah karya ilmiah dari sisi proses komunikasinya. Komunikasi dalam

bentuk pelayanan dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang tergolong jasa

memang menarik untuk diteliti yakni tentang proses dan bentuk komunikasinya,

dari hal tersebut kemudian penulis membuat sebuah judul karya ilmiah

Komunikasi Pelayanan Di Rumah Sakit (Studi pada Keluarga Pasien Rawat Inap

di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan terkait dengan

latar belakang di atas yang dapat dirumuskan yaitu, bagaimana proses komunikasi

pelayanan terhadap keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Universitas

Muhammadiyah Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana proses komunikasi
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pelayanan terhadap keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Universitas

Muhammadiyah Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk menambah literatur mengenai komunikasi pelayanan

kesehatan terhadap keluarga pasien, sekaligus diharapkan dapat

memperkuat teori-teori mengenai komunikasi dibidang kesehatan. Serta

sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa komunikasi yang

ingin meneliti tentang komunikasi pelayanan kesehatan terhadap pasien di

Rumah Sakit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang terutama untuk

dapat dijadikan referensi mengenai komunikasi pelayanan kesehatan

terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit. Sebagai bahan evaluasi terhadap

komunikasi pelayanan kesehatan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit

.


