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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan pada saat ini  telah menapaki perubahan sebagai 

konsekuensi dari perkembangan media informasi. Berkenaan dengan hal 

tersebut pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak 

untuk mendapat pelayanan yang profesional semakin meningkat, oleh karena 

itu mereka menuntut adanya peningkatan mutu pelayanan  (Priharjo, 2006). 

Kualitas suatu pelayanan kesehatan di suatu instansi (rumah 

sakit/puskesmas) dipengaruhi oleh sistem pelayanan atau asuhan keperawatan 

yang diberikan oleh perawat sebagai komponen terbesar yang memberikan 

kontribusinya. Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional 

yang komprehensif dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 

yang dilandasi oleh pendidikan profesionaal dan dikendalikan oleh etika dan 

standar profesi dalam sikap dan tindakan yang dilakukan kepada pasien 

sebagai penerima pelayanan. 

Kualitas pelayanan rumah sakit saat ini merupakan isu terpenting 

dalam meningkatkan kepuasan pasien. Perawat sebagai pemberi pelayanan 

kesehatan yang dalam menjalankan tugas secara terus menerus mengadakan 

kontak baik  dengan pasien, kolega, atasan atau dengan anggota tim kesehatan 

lain. Agar terbina hubungan yang efektif, seorang perawat dituntut untuk 
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memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap atau etika yang 

professional. 

Sering kita mendengar kritik dan keluhan dari berbagai lapisan 

masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang kurang bermutu dan 

tidak profesional atau kurang empati dalam melakukan program pelayanan 

kesehatan terutama di rumah sakit. Seperti yang dialami oleh Sri Budi Utami 

(2003), saat ia kembali ke rumah sakit di Telogorejo untuk kontrol dan 

mengambil hasil patologi miliknya, perawat dengan nada tinggi menyalahkan 

kedatangannya yang tanpa menelepon terlebih dulu. Peristiwa yang sama juga 

terjadi di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, pasien di UGD disuruh 

menunggu 3 jam sampai dipindahkan ke ruang rawat inap dengan alasan  

“menunggu perawat sedang tukar shift” (Marcello, 2004). 

Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta merupakan RSUD tipe B yang 

juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan serta rujukan nasional dengan 

jumlah pasien yang banyak, tidak menutup kemungkinan terjadinya 

pelanggaran etika yang dilakukan oleh perawat kepada pasien dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. Beberapa pasien diruang rawat inap RSUD 

dr. Moewardi Surakarta yang telah diwawancarai pada saat studi pendahuluan 

mengatakan masih ada perawat yang kurang ramah dan kurang peduli 

terhadap pasien. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan beberapa contoh kasus 

pelanggaran etika di atas, sudah saatnya bagi semua tenaga kesehatan terutama 

perawat untuk meningkatkan mutu pelayanan  keperawatan terutama 
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berkenaan dengan etika guna meningkatkan profesionalisme tenaga 

keperawatan sebagai suatu profesi yang mempunyai kode etik. 

Menyadari pentingnya kepuasan pasien dalam memperoleh pelayanan 

keperawatan maka peneliti ingin mengetahui tentang kepuasan pasien 

terhadap etika perawat. Hal ini berkaitan dengan pengembangan RSUD dr. 

Moewardi Surakarta yang mengarah pada pelayanan primer. 

B. Perumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana 

Hubungan Antara Etika Pelayanan Perawat dengan Kepuasan Pasien di Ruang 

Rawat Inap RSUD dr.  Moewardi Surakarta ?”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara etika perawat dengan kepuasan pasien 

di ruang rawat inap  RSUD dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kepuasan 

pasien.

b. Mengetahui pengaruh etika pelayanan perawat terhadap kepuasan 

pasien.

c. Mengetahui hubungan antara etika pelayanan perawat dengan 

kepuasan pasien. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

a. Memberikan masukan bagi pimpinan rumah sakit dalam membuat 

kebijakan berkenaan dengan pembinaan etika perawat dalam 

pelayanan keperawatan di Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta. 

b. Memberi sumbangan bacaan guna menambah wawasan bagi 

mahasiswa-mahasiswa di UMS atau yang lainnya yang tertarik dengan 

penelitian serupa. 

2. Bagi Profesi 

Memberi masukan yang berkenaan dengan etika profesi, guna 

meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. 

3. Bagi Penulis 

a. Mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di ruang kuliah dalam 

melakukan penelitian keperawatan. 

b. Motivasi untuk mengembangkan diri dalam memperluas wawasan 

tentang pelayanan keperawatan terutama berkenaan dengan etika 

profesi dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. 

4. Bagi Pasien 

Ada peningkatan pelayanan asuhan keperawatan terhadap pasien. 
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E. Keaslian Penelitian  

Belum pernah  dilakukan penelitian seperti yang dilakukan penulis saat 

ini, namun ada beberapa penelitian yang juga berkenaan dengan kepuasan 

pasien yaitu: 

1. Rossy Irawati (2005) dengan judul : Hubungan Antara Komunikasi, Sikap 

dan Ketrampilan Perawat dengan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. dr Soeharso Surakarta. 

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah dalam penelitian tersebut 

Rossy mengidentifikasi kepuasan pasien terhadap komunikasi, sikap dan 

ketrampilan perawat, sementara penulis berfokus pada kepuasan pasien 

terhadap etika perawat. 

2. Husin (2002) dengan judul Pembinaan Kepala Ruang Terhadap Etika 

Perawat dalam Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit dr. Sarjito 

Yogyakarta, penelitian tersebut Husin memfokuskan pada pembinaan 

kepala ruang terhadap etika perawat, sedangkan yang penulis teliti adalah 

hubungan antara etika perawat dengan kepuasan pasien. 

3. Tri Wahyudi (2005) dengan judul: Hubungan Antara Pelayanan Perawat 

Dengan Kepuasan Pasien di RSUD Kabupaten Wonogiri, dalam penelitian 

ini Wahyudi memfokuskan pada etika perawat,  sementara peneliti 

memfokuskan pada etika perawat yang berhubungan dengan kepuasan 

pasien.


