
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana dalam Pasal 25 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 

setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan 

kesejahteraan diri serta keluarganya (KKI, 2009). 

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Bab III tentang 

Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pasal 8 menyatakan bahwa pasien mempunyai 

hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk 

tindakan dan pengobatan yang akan diterima maupun yang telah diterima oleh 

pasien dari tenaga kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang perlu 

diketahui oleh pasien. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Praktek 

Kedokteran No. 24 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan batasan 

minimal informasi yang selayaknya diberikan kepada pasien mengenai diagnosis 

dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif 

tindakan lain dan resikonya, resiko komplikasi yang mungkin terjadi dan 

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

Dunia kedokteran masa kini informasi merupakan hak asasi pasien karena 

berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu 

tindak medis yang dilakukan terhadap diri pasien. Di pihak lain, memberikan 



informasi secara benar kepada pasien merupakan kewajiban pokok seorang dokter 

yang sedang menjalankan profesi. Selain berkaitan moral,  serta norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat (Setiawan, 2009).  

Hak-hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi pasien yang 

paling utama bahkan dalam tindakan khusus diperlukan Informed Consent  

(persetujuan tindakan medis) (Notoatmodjo, 2010). Hubungan antara informed 

consent dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan 

bahwa informed consent  merupakan komponen utama yang mendukung adanya 

tindakan medis tersebut (Setiawan, 2009).  

Informed consent berarti suatu izin (consent) atau pernyataan setuju dari 

pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi 

dari dokter dan sudah mengerti oleh pasien. Informasi didalam informed consent 

mengenai pengungkapan dan penjelasan (disclosure and explanation) kepada 

pasien dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasiennya tentang penegakkan 

diagnosis, sifat dan prosedur atau tindakan medic yang diusulkan, kemungkinan 

timbulnya resiko, manfaat dari tindakan medis, dan alternative dari tindakan 

medis tersebut, serta harus didokumentasikan. 

Hak-hak pasien menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 

terdapat pada penjelasan yang diberikan dokter kepada pasien tentang diagnosis 

dan terapi dari dokter yang mengobatinya, hak untuk memperoleh pelayanan 

kedokteran, hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan di 



Rumah Sakit dan hak untuk memperoleh penjelasan tentang perician biaya rawat 

inap, obat, dan sebagainya. 

Komunikasi yang efektif antara pasien dan tenaga kesehatan sangat 

diperlukan untuk mengkondisikan faktor kurangnya pengetahuan, sikap pasien 

terhadap informasi mengenai data kesehatan termasuk tindakan dan pengobatan 

yang akan dilakukan dan setelah dilakukan. Komunikasi yang baik akan diterima 

oleh pasien dan selama informasi tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, 

kebudayaan, keyakinan serta kepercayaan akan menimbulkan persepsi yang baik 

kepada pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Notoatmodjo, 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2010) dengan judul 

Pengaruh Pelaksanaan Pemberian Informasi Bagi Pasien Baru Terhadap 

Kepuasan Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap Kenanga di RSUP Nusa 

Tenggara Barat melibatkan 20 responden menyatakan bahwa “ ada pengaruh 

positif yang signifikan pelaksanaan pemberian informasi bagi pasien baru 

terhadap kepuasan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit 

Umum Propinsi  Nusa Tenggara Barat”. Hal tersebut terlihat adanya masalah 

dalam pemberian informasi yang kadang disampaikan dan kadang tidak 

disampaikan sehingga pasien belum puas terhadap pemberian informasi yang 

dilakukan oleh petugas. 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta merupakan salah 

satu sarana pelayanan kesehatan terbesar di wilayah Jawa Tengah yang dalam 



melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap pasien juga melakukan perjanjian 

pelayanan kesehatan. Bangsal Mawar I adalah salah satu bangsal yang terdapat di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta khusus untuk pasien Obsgyn (Bedah) kelas III. 

Berdasarkan survei terhadap 10 pasien Obsgyn yang dirawat inap di Bangsal 

Mawar I diketahui sebanyak 60 % pasien kurang mengetahui adanya penggunaan 

informed consent dalam hal melakukan perjanjian mengenai tindakan medis 

(operasi) yang seharusnya menjadi hak utama pasien untuk memperoleh 

informasi dimana persetujuan antara dokter dengan pasien apabila dilakukan 

tindakan medis. Dan sebanyak 50 % sikap pasien yang kurang merespon terhadap 

penjelasan informasi medis yang disampaikan dokter dan perawat apabila 

terdapat penjelasan yang masih belum dipahami pasien. 

Melihat kondisi heterogen pasien Obsgyn yang dirawat inap Bangsal 

Mawar I, baik dari segi sosial dan pendidikan, tidak semua pasien dapat 

mengetahui tentang informasi medis. Hal ini menunjukkan adanya faktor 

pengetahuan yang dilatarbelakangi pendidikan masih minim pada pasien, 

sehingga pasien belum mengerti dan memahami pengertian dari informasi medis 

tersebut terutama mengenai kondisi kesehatan pasien, dan sikap pasien yang 

kurang melibatkan diri secara aktif dalam proses pemeriksaan dan tindakan 

pengobatan dengan meminta penjelasan, serta mengajukan pilihan lain dari yang 

disarankan apabila terdapat suatu keputusan yang melibatkan kedua belah pihak.  



Adanya faktor pengetahuan dan sikap pasien yang kurang, maka pasien 

juga tidak akan mengetahui haknya sebagai pengguna pelayanan kesehatan dan 

merupakan suatu kebutuhan yang perlu diketahui oleh pasien. Sesuai dengan 

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dalam Bab III Pasal 8 tentang 

Hak Pasien menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh 

informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 

akan diterima maupun yang telah diterima oleh pasien dari tenaga kesehatan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang hubungan antara pengetahuan dengan sikap pasien tentang hak untuk 

mendapatkan informasi medis dalam hal persetujuan tindakan medis. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pengetahuan dengan sikap pasien Obsgyn tentang 

hak untuk mendapatkan informasi medis di Bangsal Mawar I RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap pasien 

Obsgyn tentang hak untuk mendapatkan informasi medis di Bangsal Mawar I 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 



 

 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan pasien Obsgyn tentang hak untuk 

mendapatkan informasi medis di Bangsal Mawar I RSUD                  Dr. 

Moewardi Surakarta 

b. Mengetahui sikap pasien Obsgyn tentang hak untuk mendapatkan 

informasi medis  di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap pasien Obsgyn tentang 

hak untuk mendapatkan informasi medis di Bangsal Mawar I RSUD   Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti. 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang  pengetahuan dengan sikap pasien tentang hak untuk 

mendapatkan informasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi 

sarana pendidik. 

2. Bagi Rumah Sakit 



Manfaat penelitian ini bagi rumah sakit diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang 

berkaitan mengenai pengetahuan dengan sikap pasien rawat inap Obsgyn 

tentang hak untuk mendapatkan informasi. 

3. Bagi Institusi Pendidikan. 

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan yaitu diharapkan dapat 

menjadi sumber pembelajaran dan sebagai bahan tambahan referensi bagi 

proses pembelajaran ilmu Managemen Informasi Kesehatan. 

 

 

 

 

 


