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Abstrak 

 
Praktik pelayanan medis di Indonesia menerima pernyataan mengenai 

informed consent, yang tercantum dalam Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang 
persetujuan tindakan medik, informed consent didefinisikan sebagai persetujuan yang 
diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan 
medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Wawancara terhadap 4 orang 
pasien dan keluarga pasien operasi yang di berikan informed consent, ditemukan ada 
beberapa penjelasan yang belum lengkap mengenai bentuk tindakan, tujuan tindakan, 
risiko tindakan, manfaat tindakan dan alternative tindakan serta hal-hal yang 
berkaitan dengan tindakan yang akan diberikan kepada pasien operasi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien post operasi di RSUD 
Dr.Moewardi, untuk mengidentifikasi pemberian informed consent sebelum tindakan 
operasi di RSUD Dr.Moewardi. untuk menganalisa hubungan antara tingkat 
kepuasan pasien dan pemberian informed consent sebelum tindakan operasi di RSUD 
Dr.Moewardi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian analitik dengan 
rancangan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dengan jumlah sampel penelitian 49 responden, sedangkan instrumen 
penelitian menggunakan kuesioner. Analisa bivariat menggunakan uji Fisher Exact. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien 
operasi yang ada di RSUD Dr.Moewardi sebagian besar tingkat kepuasan pasien 
adalah puas, pemberian informed consent sebelum tindakan operasi di RSUD 
Dr.Moewardi  sebagian besar termasuk dalam kategori baik, ada hubungan antara 
tingkat kepuasan pasien dengan pemberian informed consent sebelum tindakan 
operasi dibuktikan dengan nilai χ2 hitung (7,528) > χ2

tabel (3,841) dengan angka 
signifikan (p= 0.047 < 0.05). 

 
 
Kata Kunci : Tingkat Kepuasan Pasien, Pemberian Informed Consent 
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Abstract 

 
Practice medical services in Indonesia received a statement regarding 

informed consent, which is listed in the Minister Regulation . 585 of 1989 regarding 
the approval of medical action, informed consent is defined as the consent given by 
the patient or his family on the basis of a description of the medical action to be 
performed on these patients. Interviews with the patient and family 4 surgery patients 
are given informed consent, found there are some incomplete explanation of the form 
of action, action goals, risk measures, the benefits of alternative actions and 
measures as well as matters relating to the action that will be given to the patient 
operation. The purpose of this study was to identify the level of postoperative patient 
satisfaction in hospitals Dr.Moewardi, ntuk identify giving informed consent before 
surgery in hospitals Dr.Moewardi. to analyze the relationship between the level of 
patient satisfaction and the provision of informed consent before surgery in hospitals 
Dr.Moewardi. The method in this study is an analytical study with cross sectional 
design. Sampling using purposive sampling with a sample of 49 research 
respondents, while the study used a questionnaire instrument. Bivariate analysis 
using the Fisher Exact test. The conclusion of this study indicate that the level of 
patient satisfaction in hospital operating Dr.Moewardi most patient satisfaction rate 
is satisfied, giving informed consent before surgery in hospitals Dr.Moewardi mostly 
included in either category, there is a relationship between the level of patient 
satisfaction with giving informed consent before surgery evidenced by the count 
value of χ2 (7.528) > χ2tabel (3.841) with a significant number (p = 0.047 > 0.05). 
 
 
Keywords : Patient satisfaction levels, Giving Informed Consent 
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Pendahuluan 
Praktik pelayanan medis di 

Indonesia pernyataan mengenai 
informed consent, telah dikeluarkan 
Permenkes No. 585 Th. 1989 tentang 
persetujuan tindakan medik, informed 
consent didefinisikan sebagai 
persetujuan yang diberikan oleh pasien 
atau keluarganya atas dasar penjelasan 
mengenai tindakan medik yang akan 
dilakukan terhadap pasien tersebut. 
Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Th. 
1992 Tentang Kesehatan menyatakan 
dengan jelas tentang hak-hak pasien, 
diantaranya adalah hak atas informasi 
dan hak memberikan persetujuan 
tindakan medik. Pelaksanaan kedua 
hak tadi diwujudkan dalam bentuk 
informed consent sehingga 
konsekuensinya, setiap tindakan 
medik yang dilakukan tanpa informed 
consent merupakan pelanggaran 
hukum dan dokter sendiri dapat 
dituntut pidana atau digugat secara 
perdata (Dahlan, 2002).  

Berdasarkan hasil survey yang 
sudah dilakukan di RSUD 
Dr.Moewardi, untuk pengeluaran 
persetujuan prosedur tindakan medik  
tidak terlepas dari informed consent. 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
sudah di lakukan oleh peneliti 
terhadap pasien dan keluarga pasien 
yang menerima informed consent 
untuk tindakan operasi. Dari 10 orang 
pasien dan keluarga pasien yang diberi 
informed consent  peneliti melakukan 
wawancara terhadap 4 orang pasien 
dan keluarga pasien oprasi yang di 
berikan informed consent, dari hasil 
wawancara tersebut ternyata 
ditemukan pernyataan dari petugas 
yang memberikan informed consent 
masih ada beberapa penjelasan yang 
belum begitu lengkap mengenai 
bentuk tindakan, tujuan tindakan, 

risiko tindakan, manfaat tindakan dan 
alternative tindakan serta hal-hal yang 
berkaitan dengan tindakan yang akan 
diberikan kepada pasien operasi. 

Kenyataan di atas menunjukan 
bahwa pelayanan kesehatan pasien 
masih belum mengedepankan hak-hak 
pasien seperti hak atas informasi, hak 
menetukan nasib sendiri maupun hak 
atas pendapat kedua. Hal tersebut akan 
menjadi resiko apabila terjadi kasus 
informed consent yang menimbulkan 
tuntutan maupun pengaduan pasien 
dari ketidak puasan terhadap tindakan 
medik yang dilakukan kepadanya. 

 
Tinjauan Pustaka 
Pengertian Informed Consent 

Pemberian Pelayanan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi 
dapat dilakukan dengan berbagai 
aspek kegiatan yang diantaranya 
adalah adanya persetujuan tindakan 
medis (Informed Consent). Informed 
Consent adalah persetujuan yang 
diberikan oleh klien dan atau 
keluarganya atas dasar informasi dan 
penjelasan mengenai tindakan medis 
yang akan dilakukan terhadap klien 
tersebut ( Soelistyawatie, 2011). 

Informed Consent adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien 
atau walinya yang berhak kepada 
dokter untuk melakukan suatu 
tindakan medis terhadap pasien 
sesudah pasien atau wali itu 
memperoleh informasi lengkap dan 
memahami tindakan itu (Suprapti, 
2001).  

Informed Consent berasal dari 
bahasa latin : “consensio, consentio.” 
Kemudian dalam bahasa inggris 
menjadi “consent” yang berarti : 
persetujuan, izin, menyetujui, 
memberi izin (persetujuan, wewenang) 
kepada seseorang untuk melakukan 



4 
Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pemberian  Informed Consent  

Sebelum Tindakan Operasi Di RSUD Dr.Moewardi 

 
 

 
 

sesuatu. Dengan demikian informed 
consent berarti suatu izin (consent) 
atau pernyataan setuju dari pasien 
yang diberikan dengan bebas dan 
rasional, sesudah mendapatkan 
informasi dari dokter dan yang sudah 
dimengertinya (Guwandi, 2003). 

Informed Consent adalah suatu 
proses komunikasi, bukan suatu 
formulir. Formulir itu hanya 
merupakan suatu perwujudan, 
pengakuan atau pendokumentasian 
belaka tentang apa yang telah 
disepakati bersama sewaktu pasien 
diperiksa atau terjadi dialog antara 
dokter dan pasien.  

Informed Consent adalah 
persetujuan pasien untuk dilakukan 
perawatan atau pengobatan oleh 
dokter setelah pasien tersebut 
diberikan penjelasan yang cukup oleh 
dokter mengenai berbagai hal, seperti 
diagnosis dan terapi. Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 
585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang 
persetujuan tindakan medis, memberi 
batasan tentang informed consent yang 
menyatakan bahwa “persetujuan 
tindakan medis /informed consent 
adalah persetujuan yang diberikan 
oleh pasien atau keluarganya atas 
dasar penjelasan mengenai tindak 
medis yang akan dilakukan terhadap 
pasien tersebut” (Chazawi, 2004). 
 
Fungsi Informed Consent 

Perkembangan ilmu kesehatan 
begitu pesat dan kondisi sosial 
masyarakat sudah semakin kritis 
dalam menuntut hak pelayanan 
kesehatan, sehingga dunia kesehatan 
harus memiliki atran dan standar 
pelayanan yang profesional sesuai 
dengan aspek hukum yang berlaku. 
Hak asasi manusia itu menjadi dasar 
utama pengadaan informed consent di 

dalam pelayanan kesehatan untuk 
kemanusiaan. Penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan selalu diharapkan 
terlaksananya hubungan yang lancar 
antara pasien dan tenaga kesehatan, 
terutama dengan dokter. Keterlibatan 
masyarakat dalam memajukan prinsip 
otonomi sebagai suatu nilai social dan 
mengadakan pengawasan dalam 
penyelidikan biomedik. Menurut 
Suprapti (2001), Informed Consent itu 
sendiri menurut jenis tindakan/ 
tujuannya dibagi tiga, yaitu : (a) Yang 
bertujuan untuk penelitian (pasien 
diminta untuk menjadi subjek 
penelitian); (b) Yang bertujuan untuk 
mencari diagnosis; (c) Yang bertujuan 
untuk terapi 

Informed  consent mempunyai 
fungsi bagi petugas kesehatan, pasien 
dan masyarakat. Fungsi tersebut antara 
lain (Guwandi, 2003) : (a) Promosi 
dari hak otonomi perorangan; (b) 
Proteksi dari pasien dan subjek; (c) 
Mencegah terjadinya penipuan dan 
paksaan; (d) Menimbulkan rangsangan 
kepada profesi medis untuk 
mengadakan instropeksi terhadap diri 
sendiri (self secrunity); (e) Promosi 
dari keputusan-keputusan yang 
rasional; (f) Keterlibatan masyarakat 
dalam memajukan prinsip otonomi 
sebagai suatu nilai sosial dan 
mengadakan pengawasan dalam 
penyelidikan biomedik  

Dasar hukum yang mendasari 
informed consent adalah hubungan 
dokter dengan pasien atas dasar 
kepercayaan, hak pasien untuk 
menentukan apa yang dikehendaki 
terhadap dirinya sendiri, adanya 
hubungan terapeutik antara dokter dan 
pasien. Tujuan informed consent 
adalah (Guwandi, 2004) : (a) 
Memberikan perlindungan pasien 
terhadap tindakan dokter yang 
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sebenarnya tidak diperlukan dan 
secara medik tidak ada dasar 
pembenarannya yang dilakukan tanpa 
sepengetahuan pasien; (b) Memberi 
perlindungan hukum kepada dokter 
terhadap suatu kegagalan dan bersifat 
negatif karena setiap prosedur medis 
melekat suatu risiko. 
 
Bentuk-bentuk Informed Consent 

Secara umum Informed Consent 
dibagi menjadi dua bentuk (Achadiat, 
2007): (a) Yang dinyatakan 
(expressed), secara tertulis (written) 
maupun secara lisan (oral); (b) 
Dianggaap diberikan, yakni yang 
dikenal sebagai implied or tacit 
consent. 

Izin pasien yang paling 
sederhana adalah dalam bentuk lisan. 
Izin lisan inilah yang kemudian 
menjadi dasar izin tertulis, yaitu 
sebagai penegasan dan memudahkan 
dalam kaitan dengan pembuktian 
kelak bahwa pasien telah memberi 
izin. Izin lisan biasanya untuk tindak 
medis yang rutin, misalnya, 
penyuntikan. Hal-hal khusus, misalnya 
suatu pemeriksaan dalam terhadap 
seorang wanita, izin lisan ini masih 
perlu diperkuat lagi dengan kehadiran 
saksi tertentu (misalnya perawat atau 
bidan). Izin lisan juga diperlukan pada 
tindakan pembedahan ringan yang 
tidak memerlukan pembiusan umum 
lainya, diperlukan izin tertulis 
mengingat pada setiap pembedahan 
selalu melekat resiko yang kadang-
kadang tidak dapat atau tidak mungkin 
diperhitungkan sebelumnya. Keadaan 
seperti inilah izin tertulis diperlukan 
untuk memudahkan pembuktian kelak 
dan melindungi dokter dari 
kemungkinan pengingkaran izin oleh 
pasien. 

 

Aspek Hukum dari Informed 
Consent 

Persetujuan tindakan medik 
berpedoman pada peraturan hukum 
kedokteran maupun kesehatan. 
Menurut Achadiat (2007), Standar 
Profesi Medik (SPM) dan informed 
consent merupakan 2 unsur pokok 
yang harus dipenuhi dalam 
pelaksanaan profesi kedokteran. 
Semua perselisihan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan profesi 
kedokteran, akan dikembalikan kepada 
pemenuhan SPM dan informed 
consent tersebut.  

Berdasarkan sudut hukum 
pidana, informed consent harus 
dipenuhi dengan adanya pasal 351 
kitab undang-undang hukum pidana 
(KUHP), yaitu tentang penganiayaan. 
Suatu pembedahan yang dilakukan 
tanpa izin pasien dapat disebut sebagai 
penganiayaan dan merupakan 
pelanggaran terhadap pasal 351 
KUHP. 

Masalah informed consent sudah 
diatur dalam Permenkes No.585/ 
Menkes/Per/IX/1989 tentang 
Persetujuan Tindakan Medis 
(PERTINDIK). Undang-undang 
Praktik Kedokteran (UUPK) dan 
Permenkes merupakan payung hukum 
tenaga kesehatan dalam transaksi 
terapeutik sehingga meminimalkan 
terjadinya gugatan akibat kelalaian 
dalam informed consent. 

 
Hak dan Kewajiban Pasien 

Sampai saat ini masih sulit untuk 
merumuskan hak-hak pasien secara 
rinci, tetapi beberapa hak telah diakui 
dan dihormati dalam hubungan dokter-
pasien. Hak-hak tersebut adalah 
(Achadiat,2007) : (a) Hak atas 
informasi medik; (b) Hak memberikan 
persetujuan tindak medik; (c) Hak 
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untuk memilih dokter atau rumah 
sakit; (d) Hak atas rahasia medik; (e) 
Hak untuk menolak pengobatan atau 
perawatan serta tindakan medik; (f) 
Hak atas second opinion; (g) Hak 
untuk mengetahui isi rekam medik 

Beberapa kewajiban pasien 
antara lain : (a) Kewajiban 
memberikan informasi medik; (b) 
Kewajiban menaati petunjuk atau 
nasihat dokter; (c) Kewajiban 
memenuhi aturan-aturan pada sarana 
kesehatan. 

 
Faktor-faktor Yang Berkaitan 
Dengan Pemberian Informed 
Consent 

Berdasarkan dalam pelaksanaan 
informed consent di rumah sakit 
diawali dengan kebijakan RS (Rumah 
Sakit) dan prosedur tindakan. Pemberi 
informed consent dalam operasi adalah 
dokter, sedangkan perawat tidak 
memberikan informed consent 
tindakan medis operasi pasien. Hal ini 
menggambarkan salah satu hak dokter 
adalah memberikan penjelasan kepada 
pasien atau keluarga pasien tentang 
prosedur tindakan dan kemungkinan-
kemungkinan yang dapat terjadi pada 
pasien. Proses informed consent 
dipengaruhi oleh metode penerapan, 
seperti : materi informasi, waktu/lama 
pemberian informasi, dan cara 
pemberian informasi (Soelistyawatie, 
2011).  

Secara rutin para dokter 
memberikan informasi kepada pasien 
tentang risiko-risiko dari tindakan 
medik yang diusulkan. Ini terutama 
merupakan bagian terpenting dari 
informed consent. Isu ini sebagian 
muncul untuk memenuhi persyaratan 
hukum, namun ditimbulkan juga 
karena berkembang terus pengobatan 

modern dan penelitian yang harus 
dilakukan secara pro-aktif. 

Hal yang menyangkut praktek 
medik, Hukum Kedokteran suda 
banyak menentukan cara bagaimana 
informed consent itu harus dijalankan. 
Namun memang tampaknya masih 
menghadapi banyak kendala. Di 
Indonesia kendala yang paling 
terutama yaitu terletak pada hal-hal 
yang menyangkut sosial-budaya, 
waktu pemberian informasi, 
kecerdasan pasien, faktor keuangan 
dan tingkat pendidikan dari pasien 
juga akan mempersulit dalam 
menerima dan mengerti apa yang telah 
diterangkan (Guwandi, 2004) 

 
Tingkat Kepuasan Pasien 

Menurut Prasetijo (2005) 
mengemukakan bahwa tingkat 
kepuasan adalah  perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul 
setelah membandingkan antara 
persepsi/kesannya terhadap kinerja 
(atau hasil) suatu produk dan 
harapanharapannya. Sukar untuk 
mengukur tingkat kepuasan pasien, 
karena menyangkut perilaku yang 
sifatnya sangat subyektif. Kepuasan 
seseorang terhadap suatu obyek 
bervariasi mulai dari tingkat sangat 
puas, puas, cukup puas, kurang puas, 
sangat tidak puas. 

Pasien merupakan individu 
terpenting di rumah sakit. Dia sebagai 
konsumen dan sekaligus produk 
rumah sakit. Sebagai pasien yang 
mempercayakan penyembuhan 
meialui rumah sakit tersebut. Harapan 
mereka dan pelayanan suatu rumah 
sakit dalam proses pengobatan akan 
menimbulkan suatu kepuasan yang 
diharapkan dapat mempercepat proses 
penyembuhan (Awinda. 2004).  
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Kepuasan pasien adalah tingkat 
kepuasan pelayanan pasien dan 
persepsi pasien/keluarga terdekat. 
Kepuasan pasien akan tercapai apabila 
diperoleh hasil yang optimal bagi 
setiap pasien dan pelayanan kesehatan 
memperhatikan kemampuan  
pasien/keluarganya, ada perhatian 
terhadap keluhan, kondisi lingkungan 
fisik dan tanggap kepada kebutuhan 
pasien. sehingga tercapai 
keseimbangan yang sebaikbaiknya 
antara tingkat puas atau hasil dan 
derita-derita serta jerih payah yang 
harus dialami guna rnempeoleh hasil 
tersebut (Awinda, 2004). Kepuasan 
pasien adalah suatu tingkat perasaan 
pasien yang timbul sebagai akibat dari 
kinerja pelayanan kesehatan yang 
diperoleh setelah pasien 
membandingkannya dengan apa yang 
diharapkannya (Imbalo, 2007). 
 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian analitik. 
Jenis penelitian ini dengan 
menggunakan jenis penelitian studi 
potong lintang (cross sectional), yaitu 
suatu penelitian dimana variabel 
independen dan variabel dependen 
dimana pengukurannya dikumpulkan 
dalam waktu yang bersamaan. Studi 
cross sectional adalah penelitian 
mencari hubungan faktor resiko 
dengan faktor efek dengan melakukan 
pengukuran sesaat (Sulistyaningsih, 
2011). 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Oktober 2013. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pasien di 
ruang mawar RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta sebanyak 495 pada bulan 
Januari – Desember 2013. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 49 
orang. 

Tehnik pengambilan sampel 
dengan menggunakan purposive 
sampling yaitu tehnik penentuan 
sampel berdasarkan pada kriteria 
tertentu yang sebelumnya ditetapkan 
oleh peneliti sehingga sampel tersebut 
bisa mewakili karakteristik populasi. 
Selanjutnya menggunakan kriteria 
inklusi dan eksklusi.  

 
Analisa Data 

Analisa ini dilakukan pada tiap 
variabel dari hasil penelitian. Peneliti 
menggunakan analisia univariate dan 
bivariate. Variabel yang dianalisa 
secara univariate adalah bertujuan 
untuk melihat mengidentifikasi dari 
tiap-tiap variable yang akan diteliti 
dan analisa bivariate yaitu bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara 
variable satu dan variable berikutnya. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Karakteristi Responden 
1. Jenis kelamin 

Untuk mengetahui hasil 
penelitian tentang hubungan antara 
tingkat kepuasan pasien terhadap 
pemberian informed consent sebelum 
tindakan operasi, karakteristik 
responden menurut jenis kelamin 
dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah 
ini : 

Tabel 4.1 Karakteristik 
responden menurut jenis kelamin 

No. Jenis 
Kelamin 

Jumlah Persentase

1 
2 

Laki-laki 
Perempuan

17 
32 

34, 7 % 
65, 3 % 

 Total  49 100 % 
Sumber : Data primer yang diolah 
tahun 2013 

Jenis kelamin dapat 
menunjukkan kondisi fisik dari 
seseorang. Dalam kaitannya dengan 
bidang kesehatan, jenis kelamin sering 
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kali memberikan arti akan kekuatan 
fisik seseorang, dalam penelitian ini 
pasien yang paling dominan ialah 
pasien operasi yang berjenis kelamin 
perempuan sebanyak 32 orang atau 65, 
3 %. 
2. Tingkat pendidikan  

Untuk mengetahui hasil 
penelitian tentang hubungan antara 
tingkat kepuasan pasien terhadap 
pemberian informed consent sebelum 
tindakan operasi, karakteristik 
responden menurut tingkat pendidikan 
dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah 
ini : 

Tabel 4.2 Karakteristik 
responden menurut tingkat pendidikan 

No
. 

Tingkat 
pendidik

an 

Jumla
h 

Persentas
e 

1 
2 
3 

Tamat SD 
Tamat 

SMP 
Tamat 

SMA 

24 
14 
11 

49, 0 % 
28, 6% 
22, 4 % 

 Total  49 100 % 
 Sumber : Data primer yang diolah 
tahun 2013 

Tingkat pendidikan 
mencerminkan tingkat intelektualitas 
dari seseorang. Kondisi ini seringkali 
juga mencerminkan pemilihan lokasi 
untuk pemeriksaan kesehatan, pasien 
operasi dengan tingkat pendidikan 
yang paling dominan dalam penelitian 
ini adalah pasien yang tamat SD 
sebanyak 24 orang atau 49.0%. 
3. Pekerjaan  

Untuk mengetahui hasil 
penelitian tentang hubungan antara 
tingkat kepuasan pasien terhadap 
pemberian informed consent sebelum 
tindakan operasi, karakteristik 
responden menurut pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3 Karakteristik 
responden menurut pekerjaan 

No
. 

Pekerjaan Jumla
h  

Persentas
e  

1 
2 
3 
4 
5 

IRT 
  
Swasta
  
Buruh
  
Tani 
Wiraswast
a 

26 
14 
1 
2 
6 

53,1 % 
28,6 % 
2,0  % 
4,1  % 
12, 2 % 

 Total  49 100 % 
Sumber : Data primer yang diolah 
tahun 2013 

Pekerjaan seringkali 
mencerminkan status sosial, pasien 
operasi dalam penelitian ini dengan 
pekerjaan sebagai ibu rumah tangga 
sebanyak 26 orang atau 53,1 %. 
Analisa Data Univariat 
1. Tingkat Kepuasan Pasien 

Tabel 4.4 
Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan tingkat kepuasan pasien 
bulan Oktober 2013  

 

No Tingkat 
Kepuasan 

Frekuensi 

1 Puas 35 

2 Tidak puas 14 

          Total 49 

 Sumber: Data Primer diolah tahun 
2013 

Dari Tabel 4.4 di atas 
menunjukkan sebagian besar dengan 
menyatakan puas, yaitu sebanyak 35 
responden yang total skor mempunyai 
nilai mean > 13,92 dan sebagian kecil 
dengan menyatakan tidak puas, yaitu 
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sebanyak 14 responden yang total skor 
mempunyai nilai mean < 13,92. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Utama (2005) yang 
menyatakan bahwa kondisi kesehatan 
pasien meliputi diagnosa perjalanan 
penyakit, proses pengobatan tindakan 
medis, dan hasil pelayanan. Indikator 
pelayanan kesehatan yang dipilih 
pasien prioritas ukuran kualitas 
pelayanan kesehatan, cenderung akan 
menjadi sumber utama terbentuknya 
tingkat kepuasan pasien. 
2. Pemberian  Informasi 

Tabel 4.5 
Distribusi frekuinsi responden 
berdasarkan pemberian informed 
consent  sebelim tindakan operasi 
bulan Oktober 2013  

No Pemberian 
Informed 
Consent 

Frekuensi  

1 Baik 27 

2 Tidak baik 22 

          Total 49 

Sumber: Data Primer diolah tahun 
2013 

Dari Tabel 4.5 di atas 
menunjukkan sebagian besar 
responden dengan pemberian informed 
consent, yaitu sebanyak 27 responden 
yang  total skor mempunyai nilai mean 
> 12,06 dan sebagian kecil dengan 
pemberian informed consent tidak 
baik, yaitu sebanyak 22 responden 
yang total skor mempunyai nilai mean 
< 12,06.  

Hal ini sesuai dengan penelitian 
dari Soelistyawatie (2010), yang 
menyebutkan bahwannya pemberi 

informed consent dalam operasi adalah 
dokter. 
Analisa Data Bivariate 
1. Analisa Hubungan 

Tabel 4.6 
Hubungan antara tingkat kepuasan 
pasien terhadap pemberian informed 
consent sebelum tindakan operasi 
bulan Oktober 2013 

 Tingkat 
Kepuasan 

Pemberian Invormed 
Consent 

Total P  

Value 
Tidak 
Baik 

Baik  

F % F % F %  

Tidak Puas 7 7,1 7 7,1 14 14,2 *0,047 

 

Puas 

 

15 

 

23,4 

 

20 

 

62,7 

 

35 

 

85,8 

 

Total 

 

22 

 

30,5 

 

27 

 

69,6 

 

49 

 

100 

        

Sumber: Data Primer diolah tahun 
2013 

Dari Tabel 4.6 menunjukkan 
distribusi tingkat kepuasan pasien 
terhadap pemberian informed consent 
sebelum tindakan operasi, responden 
dengan tingkat kepuasan puas 
sebanyak 35 responden (85,8 %) 
sebagian besar dengan pemberian 
informed consent yang baik 27 
responden (69,6 %). 

Hasil penelitian ini didukung 
oleh penelitian Amalina (2010)  bahwa 
ada hubungan tingkat kepuasan pasien 
dengan pemberian pelayanan 
kesehatan di ruang rawat inap, di mana 
semakin baik pemberian pelayanan 
kesehatan di ruang rawat inap maka 
akan meningkatkan tingkat kepuasan 
pasien.    
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Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Ruang Inap 
Mawar II dan Transit Room RSUD 
Dr. Moewardi dan uraian pada 
pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka kesimpulan yang dapat diambil 
antara lain :  

1. Tingkat kepuasan pasien operasi 
yang ada di RSUD Dr.Moewardi 
sebagian besar tingkat kepuasan 
pasien adalah puas. 

2. Pemberian informed consent 
sebelum tindakan operasi di 
RSUD Dr.Moewardi  sebagian 
besar termasuk dalam kategori 
baik. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara tingkat 
kepuasan pasien dengan 
pemberian informed consent 
sebelum tindakan operasi di 
RSUD Dr.Moewardi. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 

diatas, peneliti memberikan beberapa 
saran sebagai berikut:  Bagi Tempat 
Penelitian 
1. Bagi rumah sakit  

 diharapkandengan mengetahui 
tingkat kepuasan pasien terhadap 
pemberian informed consent sebelum 
tindakan operasi, dapat meningkatkan 
mutu pelayanan terutama dalam 
pemberian informed consent  pada 
pasien yang akan melakukan operasi . 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat 
menjadipengalaman bagi peneliti 
dalam mengimplementasikan dan 
mengembangkan pengetahuan yang 

diperolehnya selama duduk dibangku 
kuliah. Selanjutnya bagi penelitian lain 
peneliti sangat berharap kedepannya 
peneliti lain dapat melakukan 
penelitian yang lebih detail dengan 
variabel yang lebih beragam dan 
bervariasi. Seperti faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan 
pasien terhadap pemberian informed 
consent sebelum tindakan operasi. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Achadiat, M. C, 2007, Dinamika 

Etika, & Hukum Kedokteran, 
EGC, Jakarta 

Anggraini. Merry. T, dan Afiana. R, 
2012, Hubungan Kepuasan 
Pasien dengan Minat Pasien 
dalam Pemanfaatan Ulang 
Pelayanan Kesehatan pada 
Praktek Dokter Keluarga, Jurnal 
Unimus, Desember 2012, 
Semarang : Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah 
Semarang. 

Amalina. 2010. Hubungan Tingkat 
Kepuasan Pasien Dengan 
Pemberian Pelayanan 
Kesehatan Di Ruang Rawat 
Inap, Jurnal Ilmu Kesehatan 
Undip, Semarang : Fakultas 
Ilmu Kesehatan Diponegoro  

Azis, S dan Wahyuddin. M, (2005). 
Studi Tentang Kualitas 
Pelayanan dan Kepuasan 
Konsumen di Rumah Sakit Islam 
Manisrenggo Klaten, Surakarta: 
Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur 
Penelitian, Suatu Pendekatan 



11 
Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pemberian  Informed Consent  

Sebelum Tindakan Operasi Di RSUD Dr.Moewardi 

 
 

 
 

Praktik. Jakarta : PT Rinika 
Cipta 

Chazawi, A. 2007. Malpraktik 
Kedokteran, Jakarta : 
Bayumedia 

Dahlan, S. 2002. Hukum Kesehatan : 
Rambu-rambu Bagi Profesi 
Dokter, Semarang : Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro 

Departemen Kesehatan RI. 2009. 
Undang-Undang No. 36 Tahun 
1992 Tentang Kesehatan. 
Jakarta : Departemen Kesehatan 
RI 

Guwandi, J. 2003. Informed Consent 
& Informed Refusel, Edisi 3, 
Jakarta : Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 

                   . 2004, Informed Consent, 
Jakarta : Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 

Hidayat, A. 2011. Metode Penelitian 
Keperawatan dan Teknik 
Analisis Data. Jakarta : Salemba 
Medika 

Prasetijo, R. & Ihalauw, J. 2005. 
Perilaku konsumen. Yogyakarta 
: Andi Press 

Soelistyawatie, T. 2011. “ Penerapan 
Hukum Informed Consent 
Terhadap Pelayanan Keluarga 
Berencana di Rumah Sakit 
Tugurejo Semarang”. Jurnal 
Dinamika Kebidanan, vol.1, 
no.1, Januari 2011, Semarang : 
Akademi Kebidanan Abdi 
Husada 

Suprapti, S. 2001. Etika Kedokteran 
Indonesia, Edisi 2, Jakarta : 
Yayasan Bina Pustaka Sarwo 
Prawirohardjo 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian 
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
Bandung : CV Albfabeta 

Sulistyaningsih. 2011. Metodologi 
Penelitian Kebidanan, 
Kuantitatif & Kualitatif. Edisi 
Pertama, Yogyakarta : Graha 
Ilmu  

Ta’adi. 2013. Hukum Kesehatan : 
Sanksi & Motivasi Bagi 
Perawat, Edisi 2, Jakarta : EGC 

Utama, S. 2005. Memahami 
Fenomena Kepuasan Pasien 
Rumah Sakit. Jurnal Manajemen 
Pelayanan Kesehatan. Vol.9, 
no.1, Desember 2006, Bandung : 
ITB 

 

*Matris Trivel : Mahasiswa S1 
Keperawatan FIK UMS. Jln A Yani 
Tromol Post 1 Kartasura. 

**Bd. Sulastri, S.Kp., M.Kes : 
Dosen Keperawatan FIK UMS. Jln A 
Yani Tromol Post 1 Kartasura. 

***Dewi Listyorini, S.Kep., Ns : 
Dosen Keperawatan FIK UMS. Jln A 
Yani Tromol Post 1 Kartasura. 

 




