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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberadaan Rumah Sakit baik swasta maupun milik pemerintah serta 

munculnya klinik-klinik kesehatan di kota besar saat ini menyebabkan terjadi 

persaingan yang ketat dalam menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Salah 

satu strategi untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, pengelola 

pelayanan jasa kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas dari segi 

mutu pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta 

ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional. Tujuan yang dicapai 

berorientasi pada kepuasan pasien yang meliputi aspek fasilitas, peranan 

dokter, perawat, terapist dan staf non medis menjadi sangat penting karena 

kinerja mereka akan menentukan persepsi pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan.  

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 

adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya 

diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar 

keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku (http://fisiosby.com, diakses 4 Novermber 

2012). 

Fisioterapist merupakan salah satu bagian penting dari sumber daya 

manusia yang ada di rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan untuk mencapai 

tujuan sebuah rumah sakit atau klinik. Dikatakan penting karena fisioterapist 

secara langsung membantu dokter dalam mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan gerak, dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupannya, dengan 

menggunakan penangan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, dan 

pelatihan fungsi serta komunikasi (Stevens, 1992).   Fisioterapist yang 

profesional dituntut untuk selaku peka terhadap lingkungan sosial dan dapat 

melaksanakan pendekatan secara komprehensif yang menyangkut aspek 

kesehatan yang berkaitan dengan gerak dan fungsi (Kemenkes RI No 

1537/Menkes/SK/X/2005 tentang Kurikulum Pendidikan Fisioterapi). 

Di Kabupaten Sragen banyak berdiri pusat pelayanan kesehatan 

meliputi Rumah Sakit Negeri dan Swasta, Puskesmas yang tersebar diseluruh 

kecamatan serta marak berdirinya klinik- klinik dokter swasta. Salah satu 

diantaranya adalah Klinik dr. Nety Triwahyuni. Klinik tersebut merupakan 

pusat pelayanan kesehatan khusus melayani pasien rawat jalan baik pasien 

umum dan JAMSOSTEK. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan 

medis, pelayanan penunjang medis (pelayanan obat dan fisioterapi), pelayanan 

administrasi. Klinik dr Nety Triwahyuni didukung dengan jumlah tenaga 

kesehatan 12 orang terdiri dari 2 dokter umum, 1 farmasi, 3 fisioterapist dan 6 

perawat. 
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Berikut data jumlah pasien yang pernah mendapatkan pelayanan di 

Klinik dr Nety Triwahyuni. 

Tabel 1.1. 

Data Pasien Klinik dr Nety Triwahyuni 

No Tahun Pelayanan 
medis 

Pelayanan non 
medis/fisioterapi

Jumlah 
pasien 

Prosentase 
pelayanan  
non medis 

1 2009 3187 2300 5487 41,92 % 

2 2010 2857 2250 5107 44,06 % 

3 2011 3577 2761 6338 43,56 % 

Sumber: Klinik dr Nety Triwahyuni 2012, diolah. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pasien dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuatif. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh kepuasan pasien terhadap pelayanan tenaga terapistnya. 

Kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Suatu pelayanan 

dikatakan baik oleh pasien, ditentukan oleh kenyataan apakah jasa yang 

diberikan bisa memenuhi kebutuhan pasien, dengan menggunakan persepsi 

pasien tentang pelayanan yang diterima (memuaskan atau mengecewakan, 

juga termasuk lamanya waktu pelayanan). Ketidakpuasan pasien diartikan 

sama dengan keluhan terhadap rumah sakit, berikut pelayanan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatannya dan struktur sistem perawatan kesehatan (biaya, 

sistem asuransi, kemampuan dan prasarana pusat kesehatan dan lain-lain). 

Indikator profesionalitas petugas (fisioterapist) menurut Widyarini 

(2005) adalah keterampilan assesment dan intervensi, keterampilan 

komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan human caring dan 
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relasi sosial, keterampilan manajemen, keterampilan kepemimpinan, 

keterampilan pengajaran, dan keterampilan mengintegrasikan pengetahuan.  

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Profesionalitas Petugas (Fisioterapist) Terhadap Kepuasan 

Pasien Khusus Fisioterapi  Di Klinik Praktek Dr. Nety Triwahyuni  Kabupaten 

Sragen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data jumlah pasien yang berkunjung dari waktu ke waktu 

selalu mengalami peningkatan, baik yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

secara medis maupun non medis/penunjang medis (fisioterapi). Jumlah pasien 

rata-rata per hari adalah 75 pasien dari jumlah tersebut 11 % diantaranya 

adalah mendapatkan pelayanan fisioterapi. Melihat data pendukung jumlah 

pengunjung tersebut apakah dengan tersedianya petugas yang profesional 

mempunyai pengaruh nyata terhadap kepuasan pasien. Berdasarkan uraian 

diatas maka penulis dapat merumuskan masalah :  

1. Apakah profesionalitas fisioterapist yang terdiri dari variabel keterampilan 

assesment dan intervensi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir 

kritis, keterampilan human caring dan relasi sosial, keterampilan 

manajemen, keterampilan pengajaran, dan keterampilan mengintegrasikan 

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien khusus 

fisioterapi. 

2. Diantara variabel-variabel profesionalitas fisioterapist, variabel manakah 

yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pasien khusus 

fisioterapi. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Menganalisis pengaruh profesionalitas fisioterapist yang terdiri dari 

variabel 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 khusus 

fisioterapi.  

2. Menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien khusus fisioterapi. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan pihak manajemen untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di masa mendatang.  

2. Secara akademis atau teoritis manfaat penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya tentang perkembangan manajemen sumber daya 

manusia.  

 


