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Abstract  

 
 

The  aims  of  this  study  are  analyzing  the  influences  of  professional  
physiotherapist  consisting of  various  skill variables,  such  as  assessment and  
intervention skills, communication skills, critical thinking skills, human skills and  
a caring social relationship, management skills, teaching skills, and the skills to  
integrate the knowledge toward the satisfaction of physiotherapy patients. This  
research studies the most dominant variable that affects physiotherapy patients’  
satisfaction using multiple linear regressions. According to the analysis data of  
this study, it has been concluded that the skill of integrating knowledge variable is  
the most dominant influence on physiotherapy patients’ satisfaction rather than  
others skills that affect less than  0.05. This study concludes that the patients  
satisfied by the dr. Netty’s physiotherapists’ services because the physiotherapists  
can apply their medical knowledge and integrated it with their experiences and  
socializing capability to their patients very well so they feel involved in the  
recovering process. This skill also indicates the physiotherapist professionalism in  
dr. Netty ‘s clinic.  

Keywords: physiotherapist professionalism, patients’ satisfaction.  
 

PENDAHULUAN  

Fisioterapi  adalah  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan  kepada  
individu   dan   atau   kelompok   untuk   mengembangkan,   memelihara   dan  
memulihkan  gerak  dan  fungsi  tubuh  sepanjang  daur  kehidupan  dengan  

menggunakan   penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan  (fisik,  
elektroterapeutis  dan  mekanis),  pelatihan  fungsi,  komunikasi.  Fisioterapist  
merupakan salah satu bagian penting dari sumber daya manusia yang ada di  
rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan untuk mencapai tujuan, visi dan misi  
rumah sakit atau klinik. Dikatakan penting karena fisioterapist secara langsung  
membantu dokter dalam   mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak,  
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dan fungsi tubuh sepanjang kehidupannya, dengan menggunakan penangan secara 

manual,  peningkatan  gerak,  peralatan,  dan  pelatihan  fungsi  serta  komunikasi 

(Stevens, 1992: 73).  

Fisioterapist  yang  profesional  dituntut  untuk  selaku  peka  terhadap  
lingkungan sosial dan dapat melaksanakan   pendekatan secara komprehensif yang  
menyangkut aspek kesehatan terkait dengan gerak dan fungsi (Kemenkes RI No  
1537/Menkes/SK/X/2005 tentang Kurikulum Pendidikan Fisioterapi). Sehingga  
seorang fisioterapist dituntut mempunyai jiwa pelayanan yang lebih baik dan  
mempunyai  keahlian  yang  lebih  pula.  Jika  dikaitkan  dengan  keinginan  
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, profesional dan etis,  
maka seorang fisioterapist dituntut untuk mecapai keinginan tersebut diantarnya  
dengan  meningkatkan  kemampuan kerjanya dan  mempunyai sikap profesional.  

Indikator profesionalitas fisioterapist  menurut Widyarini  (2005)  adalah  

keterampilan   assesment dan intervensi, keterampilan komunikasi, keterampilan  
berpikir  kritis,  keterampilan  human  caring  dan  relasi  sosial,  keterampilan  
manajemen,   keterampilan   kepemimpinan,   keterampilan   pengajaran,   dan  
keterampilan   mengintegrasikan   pengetahuan.   Menurut   Asmadi (2008),  

profesional    meliputi    berpendidikan ahli dalam    bidangnya,    mentaati etika 

profesi  bekerja  sesuai  dengan  Standart  Operasional  Prosedur,  beretika  dan 

berbudaya.  

Tujuan utama penulisan artikel ini adalah menganalisis pengaruh variabel 
profesionalitas  fisioterapist  yang  terdiri  dari:  keterampilan  assesment  dan 
intervensi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan 
human  caring  dan  relasi  sosial,  keterampilan  manajemen,  keterampilan 
pengajaran, dan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan terhadap   kepuasan 
pasien. Selain itu   juga menganalisis   variabel yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kepuasan pasien.  
 

KAJIAN LITERATUR  
Profesionalitas  merupakan  sebutan  yang  mengacu  pada  sikap  mental  

dalam bentuk komitmen dan integrasinya sebagai anggota suatu profesi dalam  

upaya  meningkatkan  kualitas  profesionalnya (Chalil  dan  Latuconsina, 2008).  
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Profesionalitas adalah sikap dan   kemampuan (keilmian) yang erat hubungannya  

dengan seluruh struktur kepribadian sang ilmuwan yang memerlukan keahlian  

(spesialisasi) dalam bidang profesi keilmuan (Watloby, 2005). Soeprapto (2000)  

menyebutkan   bahwa   profesionalitas   merupakan   cermin   dari   kemampuan  

(competensi), yaitu; memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilam (skill), bisa  

melakukan (ability)  ditunjang  dengan  pengalaman (experience)  yang  tidak  

mungkin   muncul   tiba-tiba   tanpa   melalui   perjalanan   waktu.   Dimensi 

profesionalitas fisioterapist menurut Widyarini (2005) adalah:  

1.   Keterampilan   assesment   dan   intervensi;   adalah   serangkaian   kegiatan 

dilakukan  untuk  medapatkan  informasi  dan  data  yang  berguna  untuk 

melakukan  tindakan  intervensi. (http://fisiosby.com,  diakses 4  Novermber 

2012). 

b.  Keterampilan  komunikasi  adalah  proses  penyampaian  suatu  pesan  oleh  

 seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap-sikap,  

 pendapat atau perilaku (Effendi, 2002).  

c.  Keterampilan berpikir kritis; berpikir kritis sebagai suatu proses intelektual  

 dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mengsintesis, dan  

 atau  mengevaluasi  berbagai  informasi  yang  didapat  dari  hasil  observasi,  

 pengalaman, refleksi, dimana hasil dari proses ini digunakan sebagai dasar  

 untuk mengambil tindakan (Scriven dalam Walker, 2006).  

d.  Keterampilan human caring dan relasi sosial; yakni terjalin antara individu  

 yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola,  

 pola  hubungan  ini  juga  disebut  sebagai  pola  relasi  sosial (Spradley  dan  

McCurdy dalam Ramadhan, 2009).  

e.  Keterampilan  manajemen;  merupakan  kemampuan  dalam  menggunakan  

 pengetahuan,  perilaku  dan  bakat  dalam  menjelaskan  tugas.  Keterampilan  

 tersebut  dipelajari  dan  dikembangkan  melalui  pengalaman,  pelatihan  dan  

 praktek (Amsyah, 2005).  

f.  Keterampilan   kepemimpinan;   merupakan   kombinasi   dari   berbagai  

 karakteristik   dan   faktor-faktor   yang   memampukan   seseorang   untuk  

 merumuskan pandangan dan pola pikir mereka (Swanburg, 2000).  
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g.  Keterampilan  pengajaran;  adalah  suatu  proses  untuk  membantu  pasien  

 mempelajari perilaku atau tindakan yang ada kaitannya dengan kesehatan  

 sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai  

 kesehatan yang optimum dan kemandirian dalam perawatan diri (Smith, 1989  

 dalam Bastable, 2002).  

h.  Keterampilan mengintegrasikan pengetahuan;   adalah ekstraksi, transformasi,  

 asimilasi, dan pengambilan informasi dari berbagai sistem yang berbeda ke  

 dalam sebuah   penyimpan data tunggal yang lebih terintegrasi, konsisten dan  

 akurat yang digunakan   untuk mengevaluasi,   memanipulasi dan melaporkan  

 informasi (Widjaja, 1995).  

Kepuasan merupakan suatu   rasa yang dirasakan   oleh penerima pelayanan  

kesehatan  bahwa  apa  yang  diinginkan  sesuai  dengan  harapan (Tjiptono  dan  

Chandra, 2005). Kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang  

dialami setelah membandingkan   antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk  

dengan  harapan-harapannya  (Kotler,  2003).  Kepuasan  pasien  adalah  perasaan  

senang  atau  kecewa  pasien  sebagai  konsumen  pelayanan  kesehatan  setelah  

membandingkan antara kinerja (hasil) yang diharapkan, jika pelayanan kesehatan  

dibawah harapan pasien, pasien tidak puas, jika memenuhi harapan pasien amat  

puas.   Kepuasan pasien adalah hasil dari penilaian dari pasien bahwa produk atau  

pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat pemenuhan ini  

bisa lebih atau kurang. Pasien akan merasa puas jika persepsinya sama atau lebih  

dari  yang  diharapkan.  Kepuasan  pasien  ditentukan  oleh  persepsi  pasien  atas  

performance jasa dalam memenuhi harapan pasien. Pasien merasa puas apabila  

harapannya  terpenuhi  atau  akan  sangat  puas  jika  harapan  pasien  terlampaui  

(Irawan, 2002).  

Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu:  

Widyarini (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kondisi sakitnya pasien  

memerlukan  bantuan  professional.  Anjaryani  (2009)  tentang  kepuasan  pasien  

rawat inap terhadap pelayanan perawat. Beattle, et al. (2002) yang membuktikan  

pasien lebih cenderung puas dengan pengobatan dan terus mencari perawatan  

kesehatan  yang  memberikan  fasilitas  pelayanan  yang  baik.  Brinkman,  et  al.  
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(2006)  menunjukkan  komunikasi  yang  efektif  meningkatkan  hasil  kepuasan  

pasien  dan  kesehatan,  sedangkan  komunikasi  yang  buruk  dan  perilaku  tidak  

profesional  terkait  dengan  keluhan  pasien.  Wilson  dan  Namara  (2002),  hasil  

penelitiannya menunjukkan masalah yang sering dihadapi dalam mengevaluasi  

pelayanan medis adalah bahwa persepsi antar pasien dan dokter atau paramedis  

tentang  keterampilan  medis  teknis (kompetensi)  dan  kemampuan  komunikasi  

dalam memberikan pelayanan pasien. Yasa (2009) membuktikan ada pengaruh 

yang  signifikan  antara  profesionalitas  dan  keterampilan  karyawan  terhadap 

kepuasan pelanggan. Palilati (2007) menunjukkan bahwa faktor yang mempunyai 

dominan  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepuasan  adequate  maupun  kepuasan 

desired  adalah  variabel  profesionalisme  staff  dalam  melaksanakan  tugasnya. 

Suryo (1998), hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan dokter, perawat dan 

administrai secara integrasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Susianawati 

(2000)  menunjukan  ada  pengaruh  yang  positip  antara  profesionalitas  petugas 

Instalasi Bedah Sentral dengan kepuasan pelanggan.  
 

METODE PENELITIAN  
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pasien fisioterapi di klinik  

praktek dr. Nety Triwahyuni Kabupaten Sragen   yang   aktif   melakukan terapi.  

Pengambilan  sampel menggunakan  purposive  sampling,  jumlah  sampel  

penelitian  sebanyak  100  orang.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  

sampel adalah  (1) pasien yang pernah melakukan terapi lebih dari  1 kali,  (2)  
cukup memahami dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah  
tindakan terapi, (3) pasien yang didampingi atau di antar oleh keluarganya saat  
terapi. Variabel penelitian diukur   menggunakan Skala Likert dengan skala 1-4.  

Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor = 2 tidak setuju,   Skor = 3 setuju, dan Skor 4 = 
sangat setuju. Alat analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji 
hipotesis  dengan  bantuan  software  SPSS.  Sebelum  dilakukan  analisis  regresi 
linear berganda dan uji hipotesis, terlalih dahulu dilakukan pengujian instrumen 
penenelitian dan uji asumsi klasik.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden  

Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data responden 

yang dijadikan sampel penelitian.   Dari hasil tabulasi data, diperoleh gambaran 

bahwa sebagian   besar   responden   berumur antara 31 - 45 tahun (65 %),   berjenis 

kelamin laki-laki (57 %), dan pendidikan terakhir SMU (52 %).  

Hasil Uji Instrumen Penelitian  
Dari hasil uji validitas tersebut dapat diketahui variabel kepuasan pasien;  

keterampilan assesment dan intervensi; keterampilan komunikasi; keterampilan  

berpikir  kritis;  keterampilan  human  caring  dan  relasi  sosial;  keterampilan  

manajemen;  keterampilan  pengajaran;  dan  keterampilan  mengintegrasikan  

pengetahuan  semuanya  valid,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  

penelitian.  

Berdasarkan  uji  reliabilitas  dapat  diketahui  bahwa  semua  variabel  

memiliki nilai Cronbach’s Alpha  >  0,6. Koefisien Cronbach’s Alpha variabel  

kepuasan   pasien,   keterampilan   assesment   dan   intervensi,   keterampilan  

komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan human caring dan relasi  

sosial,  keterampilan  manajemen,  keterampilan  pengajaran,  dan  keterampilan  

mengintegrasikan  pengetahuan  secara  berturut-turut  diperoleh 0,876; 0,719;  

0,833;  0,805;  0,762;  0,744;  0,778; dan  0,730 kesemuanya dapat dikategorikan 

reliabel (Nunnanly dalam Ghozali, 2009).  

Uji Asumsi Klasik  
Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana seluruh faktor gangguan tidak 

memiliki  varian  yang  sama.  Pendeteksian  ada  tidaknya  heteroskedastisitas 

mengunakan  uji  Glejser  yang  meregresikan  nilai  absolute  residual  terhadap 

variabel independen. Hasil olah data diketahui nilai signifikansi lebih dari 0,05 %, 

sehingga nilai P. Value dari masing-masing variabel tidak ada yang signifikan, hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan model regresi telah 

lolos uji heteroskedastisitas.  

Untuk  uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Uji  



 
 
 
 
7  

 

normalitas  dalam  model  ini  menggunakan  uji  statistik.  Uji  statistik  yang 

digunakan dalam penelitian   ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji 

Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data berdistribusi normal.  

Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas, dapat dilihat  

dari  nilai  tolerance  dan  nilai  variance  inflation  factor (VIF).  Hasil  uji  

multikolinieritas diketahui besarnya VIF setiap variabel independen/ bebas lebih 

kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.  
Uji Hipotesis  

Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  profesionalitas  

fisioterapist  yang   meliputi   keterampilan  assesment   dan   intervensi (X1),  

keterampilan komunikasi  (X2), keterampilan berpikir kritis  (X3), keterampilan 

human caring dan relasi sosial (X4), keterampilan manajemen (X5), keterampilan 

pengajaran (X6), dan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan (X7) terhadap 

kepuasan pasien fisioterapi. 
 
Model 

 
Konstanta 
Keterampilan assesment dan intervensi (X1) 
Keterampilan komunikasi (X2) 
Keterampilan berpikir kritis (X3) 
Keterampilan human caring dan relasi sosial (X4) 
Keterampilan manajemen (X5) 
Keterampilan pengajaran (X6) 
Keterampilan mengintegrasikan pengetahuan (X7) 
Sumber : Data Primer 2012 (Diolah). 

Unstandarized 
Coefficients 

-1,530 
0,106 
0,266 
0,390 
0,475 
0,149 
0,183 
0,712 

t Sig 
 

-2,322 0,022 
2,147 0,034 
4,236 0,000 
7,550 0,000 
7,343 0,000 
3,770 0,000 
3,937 0,000 
9,962 0,000  

Dengan demikian persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = -1,530 + 0,106 X1 + 0,266 X2 + 0,390 X3   + 0,475 X4 + 0,149 X5 + 0,183 X6 
+ 0,712 X7 + e 

Berdasarkan  fungsi  persamaan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  

profesionalitas  fisioterapist  yang  terdiri  dari  keterampilan  assesment  dan  

intervensi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan  

human  caring  dan  relasi  sosial,  keterampilan  manajemen,  keterampilan  

pengajaran, dan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan berpengaruh positip  

terhadap   kepuasan pasien fisioterapi. Artinya apabila setiap variabel independen  

ditingkatkan, maka akan meningkatkan kepuasan pasien fisioterapi. Sedangkan  
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variabel   keterampilan   mengintegrasikan   pengetahuan   paling   dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien fisioterapi (Beta sebesar 0,321).  

 Berdasarkan   pengujian   hipotesis   secara   parsial   setiap   variabel  

independen/bebas dari profesionalitas fisioterapist yang meliputi X1 dengan nilai 

thitung = 2,147; X2 dengan nilai t hitung = 4,236; X3 dengan nilai t hitung = 7,550; X4 

dengan  nilai t hitung = 7,343; X5 dengan  nilai t hitung = 3,770; X6 dengan  nilai t hitung = 

3,937; dan X7 dengan   nilai t hitung = 9,962 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, 

maka secara positif dan signifikan berpengaruh kepuasan pasien fisioterapi, 

sehingga hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya.  

Uji  F  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  variabel  profesionalitas 

fisioterapist  secara  bersama-sama  atau  simultan  mempunyai  pengaruh  yang 

signifikan atau tidak terhadap kepuasan pasien fisioterapi.  

Jumlah df Rata-rata F Sig. 
Regresi 1736,369 7 248,053 912,061 0,000 
Residu 25,021 92 0,272 
Total 1761,390 99 

Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS.  

Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  program  bantu  SPSS,  

diketahui besarnya Fhitung  =  912,061 dan nilai signifikansi  <  0,05 yang berarti  

variabel   profesionalitas   fisioterapist   secara   bersama-sama   atau   simultan  

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepuasan  pasien  fisioterapi.  

Selanjutnya hasil perhitungnan koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai  

berikut:  

R R2 Adj R2 Std. Error 
0,993 0,986 0,985 0,52151 

Sumber : Data Primer 2012 (Diolah).  

Dari analisis diperoleh nilai Adj R2 = 0,985 berarti variabilitas variabel kepuasan  

pasien fisioterapi dijelaskan oleh variabel profesionalitas fisioterapist sebesar 98,5  

%, sedangkan sisanya 1,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Pembahasan Hasil Penelitian  

1.  Pengaruh keterampilan assesment dan intervensi terhadap kepuasan pasien  

Secara parsial variabel keterampilan assesment dan intervensi secara  

positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  pasien  fisioterapi,  
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mengandung pengertian dengan meningkatkan keterampilan assesment dan  

intervensi maka pasien fisioterapi semakin puas. Hasil penelitian ini sesuai  

penelitian  yang  dilakukan  Theurer (2011)  bahwa  tingginya  penilaian  

(assassment) dan intervensi suatu pelayanan   pada pasien dapat memenuhi  

harapan   pasien.   Schutzenberger,   et   al. (2009)   membuktikan   bahwa  

kemampuan perawat dalam diagnosa psikosomatik terstruktur dan intervensi 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu,   untuk meningkatkan 

kepuasan pasien terkait dengan keterampilan assesment dan intervensi, maka 

fisioterapist  perlu  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  pada  pasien 

pemberian  tindakan  sesuai  prosedur,  selalu  siap  melayani  pasien,  selalu 

bertindak tanpa diminta pasien atas perintah dokter, dan selalu menanyakan 

kondisi, perkembangan pasien perihal kesehatannya.  
2.  Pengaruh keterampilan komunikasi terhadap kepuasan pasien  

Dari hasil olah data dapat disimpulkan bahwa variabel keterampilan  

komunikasi  secara  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  

pasien fisioterapi, artinya menambah keterampilan komunikasi menjadi lebih  

baik maka pasien fisioterapi semakin puas. Sesuai pernyataan Brinkman, et al.  

(2006) bahwa komunikasi dan profesionalitas merupakan dasar bagi hubungan  

pasien-dokter. Komunikasi yang efektif meningkatkan hasil kepuasan pasien  

dan  kesehatan,  sedangkan  komunikasi  yang  buruk  dan  perilaku  tidak  

profesional  terkait  dengan  keluhan  pasien.  Liyana (2010)  menyatakan  

komunikasi terapeutik perawat berpengaruh nyata terhadap kepuasan pasien. 

Dengan   demikian   dapat   diimplikasikan   kepada   fisioterapist   agar 

berkomunikasi dengan baik perihal tindakan terapi, selalu melaporkan asuhan 

tindakan  pasien,  selalu  mengkomunikasikan  kondisi  kesehatan  pasien, 

memberikan informasi hasil perkembangan kesehatan pasien, dan mencarikan 

infomasi perihal kebutuhan pasien.  

3.  Pengaruh keterampilan berpikir kritis terhadap kepuasan pasien  
Ditemukan  variabel  keterampilan  berpikir  kritis  secara  positif  dan  

signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pasien fisioterapi, jadi peningkatan  

keterampilan berpikir kritis yang lebih baik, maka pasien fisioterapi semakin  
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puas. Menurut Beattle, et al. (2002) berpikir kritis membantu menyelesaikan  

masalah yang dihadapi pasien. Dengan kemampuan berpikir kritis perawat  

menumbuhkan  kepercayaan  pasien  dan  kepuasan  atas  tindakan  yang  

diberikan.  Oleh  karena  itu  perlu  diimplikasikan  kepada  fisioterapis  agar  

mampu  melakukan  integrasi  data  pasien  dari  berbagai  sumber,  selalu  

mempertimbangkan  dampak  positif  dan  negatif  dari  tindakan  yang  akan  

diambil sebelum mengambil keputusan, mampu mengenali kesalahan tindakan  

terapi, memberikan alternatif atau jalan keluar kepada pasien atas kesulitan  

pasien, dan terampil dalam melakukan pertolongan darurat.  

4.  Pengaruh keterampilan human caring dan relasi sosial terhadap kepuasan  

 pasien  

Hasil  yang  sama  dengan  variabel  keterampilan  human  caring  dan  

relasi  sosial  secara  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  

pasien fisioterapi, artinya dengan meningkatkan keterampilan human caring  

dan relasi sosial maka pasien fisioterapi semakin puas. Teori Watson (Theory  

of  Human  Caring)  menyebutkan  salah  satu  indikator  mutu  layanan  

keperawatan  adalah  kepuasan  pasien.  Perilaku  caring  perawat  menjadi  

jaminan apakah layanan perawatan bermutu apa tidak, yang mengakibatkan  

rasa  puas  atau  tidak  puas  si  penerima  pelayanan.  Perawat  memerlukan  

kemampuan khusus saat melayani orang atau pasien yang sedang menderita  

sakit.  Kemampuan  khusus  tersebut  mencakup  ketrampilan  intelektual,  

teknikal, dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring. Hal itu  

dapat diterapkan oleh fisioterapist agar selalu menjaga etika dan budaya kerja  

saat  menjalankan  tugas,  berhak  penghargaan  atas  kinerja yang dilakukan,  

 terapist memberikan hak-hak pasien akan informasi dan sebagainya tanpa  

 membeda-bedakan,  selalu ramah ke semua pasien dan bekerja secara rutin.  

 5. Pengaruh keterampilan manajemen terhadap kepuasan pasien  

 Secara parsial variabel  keterampilan  manajemen secara positif dan  

 signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  pasien  fisioterapi,  untuk  itu  

 semakin baik dalam keterampilan manajemen maka pasien fisioterapi semakin  

 puas. Sepadan dengan penelitian yang dilakukan Mayasari (2009) yang telah  



 
 
 
 
11  

 

membuktikan  bahwa  ada  pengaruh  keterampilan  manajemen  keperawatan  

terhadap kepuasan rawat inap RSUD Kota Semarang. Oleh karena itu untuk  

meningkatkan kepuasan pasien terkait dengan keterampilan manajemen maka  

para fisioterapist harus bersedia berbagi shift kerja dengan sesama terapist,  

selalu mencatat kondisi perkembangan pasien, mampu mengolah administrasi,  

berorganisasi dan berkoordinasi, mampu merencanakan dan mendelegasian  

setiap tindakan kesehatan, mampu berkoordinasi dengan sesama terapist.  

6.  Pengaruh keterampilan pengajaran terhadap kepuasan pasien  

Berdasarkan  analisis  data  variabel  keterampilan  pengajaran  secara  

positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  pasien  fisioterapi,  

artinya  semakin  trampil  dalam  memberikan  pengajaran  maka  pasien  

fisioterapi  semakin  puas.  Hasil  penelitian  ini  sepadan  dengan  pendapat  

Puntadewa (2011) yang menyebutkan teknik fisioterapi dengan memberikan  

pengajaran  dan  pelatihan  pada  setiap  pasien  diharapkan  dapat  membantu  

kesembuhan pasien. Tugas terapist adalah memberikan latihan-latihan dan  

mengajarkan   gerakan-gerakan   sesuai   keluhannya   untuk   membantu  

memulihkan  seperti  sediakala.  Berkaitan  dengan  keterampilan  pengajaran  

diimplikasikan fisioterapist mampu mengajar dengan benar kepada pasien saat  

melakukan tindakan, trampil dalam mengajarkan kepada pasien atau keluarga  

pasien  untuk  menggunakan  alat-alat  tertentu  di  rumah,  menjelaskan  cara  

perawatan di rumah, mengajarkan dengan benar dan telaten kepada pasien,  

membimbing dan memotivasi pasien untuk bisa sembuh.  

7.  Pengaruh  keterampilan  mengintegrasikan  pengetahuan  terhadap  kepuasan  

 pasien  

Penelitian  ini  juga  menyimpulkan  keterampilan  mengintegrasikan  

pengetahuan  secara  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepuasan  

pasien  fisioterapi,  artinya  kopmpetensi  keterampilan  mengintegrasikan  

pengetahuan ditingkatkan, maka pasien fisioterapi semakin puas. Pendapat  

Widjaja (1995)  menjelaskan  bahwa  profesi  merupakan  pekerjaan  yang  

dilandasi oleh pengetahuan  atau pendidikan tertentu. Kinerja yang sukses  

sebagai   konselor   etis,   profesional,   dan   peduli   mengharuskan   kita  
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mengintegrasikan  pengetahuan  teoritis  dan  berbasis  penelitian  dengan  

keterampilan    terapi. Apabila    seseorang    dapat    mengintegrasikan  

pengetahuannya dengan baik maka hasil yang dicapaipun akan memuaskan. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan 

fisioterapist  supaya  terus  berupaya  dalam  memulihkan  kesehatan  pasien 

seperti semula, mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari bangku 

kuliah, mampu bersosialisasi dengan sesama pasien guna mendukung proses 

penyembuhan pasien, selalu menerapkan disiplin ilmu dalam memberikan 

tindakan pada pasien, dapat menentukan hal-hal yang harus dilakukan pasien 

dan hal-hal yang tidak diperbolehkan.  

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  profesionalitas  

petugas (fisioterapist) berpengaruh terhadap kepuasan pasien fisioterapi di klinik  

praktek  dr.  Nety  Triwahyuni  Kabupaten  Sragen,  hal  ini  konsisten  dengan  

beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Kusumasari dan Elyadi  

(2006)   menyatakan   bahwa profesionalisme memiliki kontribusi positif terhadap  

peningkatan  kepuasan  kerja  karyawan  hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  

secara  positif  dan  signifikan  profesionalisme  terhadap  kepuasan  kerja.  Hasil  

penelitian Anjaryani (2009) menunjukkan bahwa ada pengaruh mutu pelayanan  

keperawatan terhadap kepuasan   pasien, dimana semakin tinggi mutu pelayanan  

keperawatan , maka semakin tinggi pula kepuasan pasien. Wilson dan Namara  

(2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masalah yang sering dihadapi  

dalam mengevaluasi pelayanan medis adalah bahwa persepsi antar pasien dan  

dokter  atau  paramedis  tentang  keterampilan  medis  teknis (kompetensi)  dan  

kemampuan komunikasi (courtesy) dalam memberikan pelayanan kepada pasien.  

Faktor   kesopanan dalam memberikan pelayanan medis mempengaruhi persepsi  

pasien  dan  kepuasan  pasien,  sedangkan  kompetensi  berpengaruh  terhadap  

kepuasan pasien.  Suryo (1998), hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelayanan  

dokter, perawat dan administrai secara integrasi berpengaruh terhadap kepuasan  

pasien.  
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SIMPULAN  

Profesionalitas fisioterapist yang terdiri dari keterampilan assesment dan  

intervensi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan  

human  caring  dan  relasi  sosial,  keterampilan  manajemen,  keterampilan  

pengajaran dan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan secara positif dan  

signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pasien fisioterapi di klinik praktek dr.  

Nety  Triwahyuni  Kabupaten  Sragen  dengan  signifikansi  kurang  dari 0,05.  

Variabel   keterampilan   mengintegrasikan   pengetahuan   paling   dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien khusus fisioterapi di klinik praktek dr. 

Nety  Triwahyuni  Kabupaten  Sragen.  Hasil  penelitian  ini  konsesiten  dengan 

penelitian Suryo  (1998), Wilson dan Namara  (2002), Kusumasari dan Elyadi 

(2006), dan Anjaryani (2009).  
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