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Pendahuluan : Di Rumah Sakit, sumber daya yang paling banyak menyumbang sebagai 

pendukung kepuasan kepada pasien, salah satunya adalah perawat. Perawat memberikan 

pengaruh besar untuk menentukan kualitas pelayanan. Perawat sebagai ujung tombak 

pelayanan terhadap pasien dan keluarganya di Rumah Sakit, karena frekuensi 

pertemuannya dengan pasien yang paling sering. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, rancangan penelitian menggunakan 

deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi berjumlah 323 orang yang 

tersebar dari 8 unit rawat inap. Sampel sebanyak 67 orang menggunakan teknik purposive 

sampling Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk  mengetahui 

hubungan mutu pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien rawat jalan. Kuesioner dalam 

penelitian ini berisi indikator mutu pelayanan keperawatan yang berhubungan dengan 

kepuasan pasien rawat inap. Skala yang digunakan adalah skala Likert untuk menilai mutu 

pelayanan keperawatan yang diberikan dan untuk menilai kepuasan pasien digunakan skala 

Guttman. 

Hasil : Didapatkan nilai p=0,001. Hasil p value < 0,05 (Sig. 95%) maka Ho ditolak sehingga 

Ha diterima, sehingga ada hubungan antara mutu pelayanan keperawanan dengan kepuasan 

pasien rawat inap. 

Kesimpulan : Ada hubungan antara mutu pelayanan keperawanan dengan kepuasan pasien 

rawat inap. 
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Introduction: At the hospital, the most contributing resources are supporting patients, one of 

whom is a nurse. Nurses have a big influence to determine the quality of service. The nurse is 

the spearhead of services to patients and their families at the Hospital, because of the 

frequency of meetings with patients who are most often. 

Method: This study is a quantitative study, the study design used descriptive analytical with 

cross sectional approach. The population is 323 people spread from 8 inpatient units. The 

sample of 67 people used purposive sampling technique. The instrument in this study used a 

questionnaire to determine the relationship between the quality of nursing services and 

outpatient satisfaction. The questionnaire in this study contained indicators of the quality of 

nursing services related to inpatient satisfaction. The scale used is a Likert scale to assess the 

quality of nursing services provided and to assess patient satisfaction using the Guttman 

scale. 

Results: Obtained p value = 0.001. The results of p value <0.05 (Sig. 95%) then Ho is 

rejected so that Ha is accepted, so there is a relationship between the quality of virginity 

services and the satisfaction of inpatients. 

Conclusion: There is a relationship between the quality of virginity services and the 

satisfaction of inpatients. 
 

Keywords: Quality, Service, Nursing, Satisfaction 



 

PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan merupakan 

bagian dari pembangunan nasional dalam 

rangka mewujudkan visi misi Presiden dan 

implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu 

meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia (Kemenkes, 2016). 

Untuk mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi- 

tingginya, diselenggarakan upaya 

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat, dengan pendekatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif secara 

terpadu, menyeluruh, dan 

berkesinambungan (Kemenkes, 2016). 

Di Rumah Sakit, sumber daya 

yang paling banyak menyumbang 

sebagai pendukung kepuasan kepada 

pasien, salah satunya adalah perawat. 

Perawat memberikan pengaruh besar 

untuk menentukan kualitas pelayanan. 

Perawat sebagai ujung tombak pelayanan 

terhadap pasien dan keluarganya di 

Rumah Sakit, karena frekuensi 

pertemuannya dengan pasien yang paling 

sering (Wike, 2009). 

Kepuasan pasien tergantung pada 

kualitas pelayanan. Kepuasan dimulai 

dari penerimaan terhadap pasien dari 

pertama kali datang, sampai pasien 

meninggalkan rumah sakit. Pelayanan 

dibentuk berdasarkan 5 prinsip Service 

Quality yaitu kecepatan, ketepatan, 

keramahan dan kenyamanan layanan. 

 

Fenomena yang sering terjadi di 

beberapa rumah sakit, terutama berkaitan 

dengan pelayanan perawat adalah adanya 

kesenjangan antara kualitas pelayanan 

perawat ideal dengan perawat aktual. Hal 

ini disebabkan karena tuntutan pasien 

tinggi, atau karena disebabkan rendahnya 

kemampuan perawat, atau lemahnya 

pengetahuan dan keterampilan perawat 

dalam melayani pasien. Mengingat tugas 

perawat sangat penting, yaitu 

melaksanakan tugas pelayanan medis 

seperti diagnosis, perawatan, pengobatan, 

pencegahan akibat penyakit, pemulihan 

kesehatan serta melaksanakan rujukan, 

maka upaya perbaikannya pun terutama 

untuk peningkatan kualitas agar pasien 

merasakan kepuasan harus terus 

dilakukan (Diah Anjaryani, 2009). 

Seorang perawat diharapkan 

memiliki  kompetensi  meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, pribadi yang 

menunjang sebagai perawat yang 

tercermin dari perilaku, sesuai prinsip 

Service Quality, yaitu : Tangible (bukti 

fisik), Reliability (keandalan), 

Responsiveness (Daya Tanggap), 

Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati) 

yang merupakan beberapa factor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

khususnya dilihat dari aspek pelayanan 

kesehatan (Muninjaya, 2004). 



 

Mengacu pada penelitian Wike 

2009, yang dilakukan di Provinsi Jawa 

Tengah mengenai indikator kepuasan 

pasien rawat inap di rumah sakit yang 

dilakukan UNDIP tahun 2006, 

memunculkan fakta bahwa dalam 

pengalaman sehari-hari, ketidak puasan 

pasien yang paling sering diungkapkan 

dalam kaitannya dengan sikap dan 

perilaku petugas RS, antara lain 

keterlambatan pelayanan dokter dan 

perawat, dokter sulit ditemui, perawat 

kurang komunikatif dan informatif, 

lamanya proses masuk rawat inap, tutur 

kata, keacuhan serta ketertiban dan 

kebersihan di lingkungan RS. Sikap, 

perilaku, tutur kata, keramahan petugas 

serta kemudahan mendapatkan informasi 

dan komunikasi menduduki peringkat 

tertinggi dalam persepsi kepuasan pasien. 

Tidak jarang walaupun pasien merasa 

outcome tak sesuai dengan harapannya, 

tetapi mereka cukup puas jika dilayani 

dengan sikap yang menghargai perasaan 

dan martabatnya. 

Pada penelitian Yakub (2015), 

tentang Kualitas pelayanan pasien jasa 

rawat inap kelas III pada RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda masih saja 

terdapat kendala dalm pelaksanannya, hal 

ini dibuktikan dengan masih adanya 

kesalahan dalam memahami prosedur yang 

kurang dipahami oleh pasien, keluarga 

pasien atau masyarakat. 

Selain itu, Muksin  (2019) 

menemukan fakta empirik bahwa kualitas 

pelayanan   berpengaruh   tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan rawat inap di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Dari uraian di atas, maka peneliti 

ingin membuktikan adanya Hubungan 

Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan 

Kepuasan Pasien Di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda pada bulan 

Mei 2019 tepatnya di ruangan rawat inap 

Flamboyan, Dahlia, Seruni, Angsoka, 

Cempaka, Aster, Mawar/Nifas, dan 

Bogenvil. 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian kuantitatif dengan 

studi analitik dan desain cross sectional. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien rawat inap di bangsal kelas 3 RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan 

sampel sebanyak 67 responden yang dipilih 

berdasarkan kriteria inklusi dengan metode 

purposive sampling. 

Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

yang telah di uji validitas dan reliabilitas. 



 

Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan 

dianalisis secara univariat, bivariat.. 

Analisis bivariat menggunakan uji chi 

square dan uji fisher untuk mengetahui 

adanya hubungan dari mutu pelayanan 

keperawatan dengan kepuasan pasien rawat 

inap 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

1. Karakteristik Responden 

 
Tabel 1.1 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

di RSUD A. W. Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 

 
Sumber : Analisa Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas 

menunjukkan karakteristik responden 

sebagian besar berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 36 orang (53,7%), dan hampir 

setengahnya berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 31 orang (46,3%). 

Tabel 1.2 
Karakteristik Responden berdasarkan Umur di 

RSUD A. W. Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 
 

 
Sumber : Analisa Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, 

menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan kelompok umur dengan 

presentase, sebagian besar memiliki 

kelompok  umur  35-44  tahun  sebanyak 16 

orang  (23,9%)  dan  kelompok  umur 55-65 

tahun sebanyak 16 orang (23,9%). 

Sedangkan, sebagian kecil adalah 

kelompok  umur  17-24  tahun  sebanyak  8 

orang (11,9%). 

Tabel 1.3 
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan 

Terakhir di RSUD A. W. Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 
 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, pada 

karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir didapatkan sebagian 

besar Rendah (SD-SMP) sebanyak 38 

orang (56,7%). Sedangkan, sebagian kecil 

Tinggi (SMA-Sarjana) sebanyak 29 orang 

(43,3%). 

Tabel 1.4 
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Rawat 

di RSUD A. W. Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 
 

Sumber : Analisa Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, 

menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Analisa Data Primer, 2019 



 

menyatakan baik sebanyak 50 orang 

(74,6%) dan yang menyatakan  kurang 

baik sebanyak 17 orang (25,4%). 

Pada variabel responsiveness sebagian 

besar menyatakan baik sebanyak 41 orang 

(61,2%), dan responden yang menyatakan 

kurang baik sebanyak 26 orang (38,8%). 

Sementara itu, pada variabel assurance 

sebagian besar menyatakan baik sebanyak 

47 orang (70,1%), dan  hampir 

setengahnya menyatakan kurang baik 

sebanyak 20 orang (29,9%). Distribusi 

responden untuk variable empathy yang 

menyatakan baik sebanyak 35 orang 

(52,2%) dan yang menyatakan  kurang 

baik sebanyak 32 orang (47,8%). Dan 

distribusi responden untuk variable 

kepuasan yang menyatakan puas sebanyak 

55  orang  (82,1%)  dan  yang menyatakan 

kurang puas sebanyak 12 orang (17,9%). 

responden memiliki lama rawat 1-6 hari 

sebanyak 43 orang (64,2%). Sedangkan, 

sebagian kecil memiliki lama rawat 7-11 

hari sebanyak 11 orang (16,4%). 

 
2. Distribusi Variabel 

 
Tabel 2.1 

Distribusi berdasarkan Variabel Mutu 
Pelayanan Keperawatan di RSUD A.W 

Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 

 

Sumber : Analisa Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, 

menunjukkan bahwa distribusi responden 

berdasarkan Kepuasan Pasien Rawat Inap 

hampir seluruhnya puas sebanyak 58 orang 

(86,6%), dan sebagian kecil tidak puas 

sebanyak 9 orang (13,4%). 

Tabel 2.2 

Distribusi berdasarkan Variabel Kepuasan 
Pasien Rawat Inap di RSUD A.W Sjahranie 

Samarinda Tahun 2019 
 

 

 

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, 

menunjukkan bahwa distribusi  

responden berdasarkan Kepuasan Pasien 

Rawat Inap hampir seluruhnya puas 

sebanyak 58 orang (86,6%), dan 

sebagian kecil tidak puas sebanyak 9 

orang (13,4%). 

Analisa Bivariat 

Tabel 3 

Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan 
Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Di 

RSUD A. W. Sjahranie Samarinda 

Tahun 2019 

Berdasarkan hasil analisis 

bivariat pada tabel 4.7 didapatkan, bahwa 

Mutu pelayanan keperawatan yang baik 

sebanyak 34 orang (100%), dan yang 

memiliki Mutu pelayanan keperawatan 

kurang baik terhadap Kepuasan pasien 

rawat inap 24 orang (72,7%). Sementara 

pada Mutu pelayanan keperawatan baik 

tetapi memiliki kepuasan pasien kurang 

puas sebanyak 0 orang (0,0%), dan yang 

memiliki Mutu pelayanan keperawatan 

kurang baik dan kurang puas sebanyak 9 

orang (27,3%) dengan total 67 

responden. 



 

Hasil analisis menggunakan uji 

alternatif chi square yaitu Fisher’s 

diperoleh nilai p value=0,001 yang artinya 

secara statistik ada hubungan antara 

variabel Mutu pelayanan keperawatan 

dengan kepuasan pasien di RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda. Dari hasil 

analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 

1,375x yang artinya kepuasan pasien pada 

variabel mutu pelayanan keperawatan yang 

baik memiliki pengaruh 1,375 kali lebih 

besar dalam kepuasan pasien, 

dibandingkan dengan kepuasan pasien 

yang kurang baik pada variabel mutu 

pelayanan keperawatan. 

 
PEMBAHASAN 

Analisa Univariat 

1. Gambaran Kepuasan Pasien 

Berdasarkan Karakteristik 

Responden. 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 36 orang 

(53,7%), sedangkan hampir 

setengahnya berjenis kelamin laki- 

laki sebanyak 31 orang (46,3%). 

Hasil penelitian ini didukung 

oleh Oroh (2014) dengan penelitian di 

ruangan intena RSUD NOONGAN 

Berdasarkan data dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada 100 pasien 

rawat inap menunjukkan dimana 

sebagian besar responden perempuan 

yaitu sebesar 53 pasien (53,0%). Hasil 

penelitian ini juga didukung  oleh 

Nurma (2000) yang menyatakan bahwa 

adanya hubungan jenis kelamin dengan 

tingat kepuasan. Serta menurut Lumenta 

(1989) pria lebih banyak menuntut dan 

berharap terhadap kemampuan 

pelayanan kesehatan dasar dan 

cenderung mengkritik daripada wanita. 

Asumsi peneliti lebih banyak 

wanita merasa puas akan pelayanan 

kesehatan dikarenakan wanita tidak 

terlalu berekspektasi tinggi dan tidak 

suka mengkritik, berbanding terbalik 

dengan laki-laki yang lebih banyak 

menuntut dan berharap terhadap 

pelayanan kesehatan senghingga jika 

ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi 

mereka akan mengkritiknya, contohnya 

pertanyan yang ada pada quesoner 

seperti “Apakah perawat berpenampilan 

rapi, bersih dan ceria selama 

memberikan pelayanan” atau “Perawat 

menjaga tempat tidur dalam keadaan 

rapi, bersih dan siap pakai”, jika ada 

pasien laki-laki yang memiliki 

ekspektasi yang tinggi pada perawatnya 

dan menemukan perawat yang tidak 

berpenampilan rapi serta tempat tidur 

tidak dalam keadaan rapi maka mereka 

akan mengkrtitiknya. 



 

b. Umur 

Sesuai dengan hasil penelitian, 

didapatkan karakteristik responden 

berdasarkan kelompok umur dengan 

presentase sebagian besar memiliki 

kelompok umur 55-65 tahun sebanyak 

16  orang  (23,9%)  dan kelompok umur 

35-44     tahun     sebanyak     16   orang 

(23,9%),  diikuti kelompok  umur 45-54 

tahun sebanyak 15 orang (22,4%). 

Sementara sebagian kecil pada 

kelompok umur < 17-24 tahun sebanyak 

8 orang (11,9%),  25-34 tahun sebanyak 

12 orang (17,9%), dan pada Umur 

dikelompokkan berdasarkan kategori 

Depkes (2009). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Oroh (2014) 

Berdasarkan pengolahan data statistik 

menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara umur 

dengan tingkat kepuasan pasien rawat 

inap, dimana berdasarkan analisis 

dengan uji chi–square diperoleh nilai p 

value 0,539 lebih besar dari nilai α 

(0,05). Hal ini menegaskan bahwa H0 

gagal ditolak. Berdasarkan karakteristik 

pasien yang paling banyak yaitu pasien 

dengan umur > 40 tahun yaitu mencapai 

73 orang (73,0%). selain itu karena 

dipengaruhi emosional, sebagian jumlah 

orang usia tua dengan penyakit kronik 

lebih cepat menerima keadaan 

keterbatasan fisik dari pada orang  yang 

lebih muda. Hal ini karena orang usia 

tua umumnya lebih bersifat terbuka, 

sehingga pasien usia tua tuntutan dan 

harapannya lebih rendah dari pasien 

usia muda. Hal ini yang menyebabkan 

pasien   usia  tua  lebih cepat   puas 

daripada pasien usia muda Oroh (2014). 

Asumsi peneliti kategori dewasa 

cenderung memiliki tingkat kematangan 

berpikir   yang   baik  dan   lebih 

bertanggung jawab terhadap apa yang 

dilakukannya. Contohnya pertannyaan 

yang  ada   pada   quesoner  seperti 

“Penerimaan    pasien   diruanggan 

berlangsung cepat” pada pasien yang 

lebih muda mereka cenderung tidak 

puas karena   tidak    langsung    bisa 

diterima di ruanggan melainkan harus 

menunggu   beberapa   waktu sebelum 

maasuk   ruanggan,   sedangkan  pada 

pasien yang lebih tua mereka tidak 

merasa ada masalah dalam menunggu 

beberapa   waktu  untuk diterima  di 

ruangan   karena  mereka   menyadari 

butuh waktu dalam proses penerimaan 

dirungaan rawat inap 

c. Tingkat Pendidikan 

Sesuai dengan hasil penelitian pada 

karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir, didapatkan 

sebagian besar rendah (SD-SMP) 

sebanyak 38 orang (56,7%), dan 

sebagian kecil tinggi (SMA-Sarjana) 

sebanyak 29 orang (43,3%). 



 

Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Stefan (2013) yang 

meneliti tentang hubungan karakteristik 

pasien dengan kepuasan pasien terhadap 

mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Pasanggrahan, hasil 

penelitian yang dilakukan kepada 115 

responden, menunjukan bahwa adanya 

hubungan signifikan antara pendidikan 

dengan kepuasan pasien. 

Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh Notoatmojo (2015) bahwa tingkat 

pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi harapan dan 

presepsi pasien terhadap pelayanan 

kesehatan. Siagian (2000) dikutip dari 

Stefan (2013), menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin besar pula keinginan 

dan harapannya, maka tingkat 

pendidikan yang tinggi akan cenderung 

menyebabkan tingkat kepuasan yang 

rendah sehingga diperlukan pelayanan 

yang berkualitas tinggi untuk 

mendapatkan kepuasan. 

Asumsi peneliti semakin tinggi 

pendidikan seseorang akan membuat 

seseorang semakin mengerti akan arti 

kesehatan, makin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin mudah pula 

mendapatkan informasi, semakin 

banyak informasi yang didapatkan 

semakin banyak pula pengetahuan yang 

didapatkan sehingga menyebabkan 

semakin bayak tuntutan dan harapannya 

akan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan. Contohnya petanyaan pada 

quesoner “perawat menyiapkan 

informasi perawatan (seperti pamplet, 

papan informasi pasien mencakup nama 

pasien, dokter, dan perawat penanggung 

jawab). 

d. Lama rawat 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, didapatkan 

karakteristik responden berdasarkan 

lama rawat dengan presentase sebagian 

besar    1-6    hari   sebanyak    43 orang 

(64,2%),  7-11  hari  sebanyak  11 orang 

(16,4%), >11 hari 12 orang (17,9%). 

Menurut Nursalam (2015) faktor 

yang mempengaruhi lama rawat pasien 

di Rumah Sakit antara lain: komplikasi, 

infeksi nosokomial, kegawat daruratan, 

tingkat kontaminasi dalam darah, 

tingkat kekeliruan prosedur dan tingkat 

kepuasan pasien. 

Hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan pengolahan 

data statistik menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara lama 

perawatan dengan tingkat kepuasan 

pasien rawat inap, dimana berdasarkan 

analisis dengan uji chi–square diperoleh 

nilai pvalue 0,016 lebih kecil dari nilai  

α (0,05) Oroh (2014). 

Asumsi peneliti jika pasien 

memiliki lama rawat yang relatif lama 



 

maka itu akan berdampak dengan rasa 

jenuh pasien terhadap perawatan, maka 

dari itu perawat bisa membantu pasien 

meringankan rasa jenuhnya dengan 

memberikan motifasi seperti pada 

quesioner “perawat memberikan 

motivasi kepada pasien supaya cepat 

sembuh dan menganjurkan untuk 

berdoa”, selain lama itu berpeluang 

besar pasien bisa mengalami infeksi 

nosokomial dan resiko infeksi yang 

tinggi. 

2. Gambaran Kepuasan Pasien 

Berdasarkan Distribusi Variabel 

a. Mutu Pelayanan Keperawatan 
 

Berdasarkan hasil penelitian 

dari variabel mutu pelayanan 

keperawatan menunjukan bahwa 

sebanyak 34 orang (50,7%) 

berpendapat baik, dan sebanyak 33 

orang (49,3%) berpendapat kurang 

baik. 

Noor Laili Farihah (2016) 

juga membuktikan bahwa ada 

hubungan signifikan dengan tingkat 

keeratan sedang antara mutu 

pelayanan perawat dengan tingkat 

kepuasan pasien di ruang rawat inap. 

 
Asumsi peneliti bahwa mutu 

pelayanan keperawatan yang ada di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie sudah 

baik di karenakan sudah di lakukannya 

pemerataan pendidikan untuk 

perawatnya seperti SPK sudah di 

tingkatkan pendidikannya menjadi D3 

dan juga seringnya dilakukan pelatihan- 

pelatihan kepada para perawatnya untuk 

meningkatkan ilmu mereka dengan 

pengetahuan terbaru. 

b. Kepuasan Pasien Rawat Inap 
 

Hasil penelitian dari kepuasan 

pasien rawat inap menunjukkan bahwa 

pasien yang berpendapat puas sebanyak 

58 orang (86,6%) dan yang berpendapat 

tidak puas sebanyak 9 orang (13,4%). 

Hal ini sejalan dengan laporan hasil 

survey yang di lakukan di RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda mengenai 

Pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat menggunakan 11 indikator 

kepuasan pada Semester II Tahun 2017 

masyarakat merasa cukup puas terhadap 

pelayanan rumah sakit atau dapat 

dikatakan bahwa pelayanan di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

adalah Baik (B), hal ini dibuktikan 

dengan nilai IKM RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda sebesar 3.79 

mengalami kenaikan dari semester 

sebelumnya 3.18. Hal ini dapat 

dikatakan mampu mempenuhi harapan 

masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan (Laporan IKM RSUD AWS, 

2017). 

Asumsi peneliti bahwa kepuasan 

pasien di instalasi rawat inap kelas tiga 



 

lebih dominan merasa puas di 

karenakan pihak RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie menerapkan metode tim 

diruangan sehingga pelayanan 

keperawatan dapat melayani semua 

pasien dengan menyeluruh. Contohnya 

dapat dilihat dari pertanyaan yang ada 

pada quesoner “perawat secara rutin 

melakukan observasi dan memeriksa 

keadaan pasien misalnya mengukur 

tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, 

cairan infus, serta keadaan umum  

pasien setiap pergantian shif/jaga 

perawat”. 

Analisa Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian uji 

statistik mengunakan uji fisher’s sebagai 

alternatif pengganti jika nilai harapan dari 

sel pada tabel ada yang kurang dari 5, uji 

korelatif untuk melihat adanya hubungan 

bermakna antara mutu pelayanan 

keperawatan dengan kepuasan pasien 

rawat inap. Dengan Mutu pelayanan 

keperawatan yang baik sebanyak 34 orang 

(100%), dan yang memiliki Mutu 

pelayanan keperawatan kurang baik 

terhadap Kepuasan pasien rawat inap 24 

orang (72,7%). Sementara pada Mutu 

pelayanan keperawatan baik tetapi 

memiliki kepuasan pasien kurang puas 

sebanyak 0 orang (0,0%), dan yang 

memiliki Mutu pelayanan keperawatan 

kurang baik dan kurang puas sebanyak 9 

orang (27,3%) dengan total 67 responden. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan olehTungkagi 

Caroline Easter, Mona Warior, Linnie 

Pondang (2017) yang menyatakan bahwa 

ada hubungan pelayanan keperawatan 

dengan kepuasan pasien. 

Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh Novianti Wulandari (2015) yang 

menujukan adanya hubungan antara 

layanan keperawatan aspek perhatian 

(0,011<0,05), aspek penerimaan 

(0,001<0,05), aspek komunikasi 

(0,004<0,05), aspek kerja sama 

(0,002<0,05), aspek tanggung jawab 

(0,001<0,05) dengan kepuasan pasien 

rawat inap di RSUD Ungaran Kabupten 

Semarang. 

Asumsi peneliti bahwa pelayanan 

keperawatan berpengaruh besar terhadap 

kepuasan pasien mungkin dikarenakan 

perawat merupakan profesi yang cukup 

bayak di rumah sakit dan merupakan 

profesi yang sering berkomunikasi dengan 

pasien maka dari itu mutu pelayanan yang 

diberikan oleh perawat akan menjadi salah 

satu faktor terbesar dalam penilaian 

kepuasan pasien. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah terdapat hubungan yang signifikan 

antara mutu pelayanan keperawatan 

terhadap kepuasan pasien rawat inap 

dengan nilai p value = 0,001. 



 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan atau sumber 

informasi bagi para mahasiswa untuk lebih 

mengetahui khususnya dibidang 

manajemen keperawatan tentang mutu 

pelayanan keperawatan. Saran untuk 

peneliti selanjutnya agar meneliti lebih 

lanjut pada waktu tunggu pelayana dan 

agar meniliti menggunakan metode 

probability sampling sehingga 

menggeneralisasi populasi. 
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