
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PERAWAT 

PASIEN RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

WONOGIRI 

 
 

 
 

 

 
Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  

Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

Disusun Oleh : 

LAMBANG NIAR ASMORO 
J 410 060 043 

 

 

 

 PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2008 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, pada dasarnya 

adalah organisasi jasa pelayanan umum. Oleh karenanya rumah sakit perlu 

memiliki karakter mutu pelayanan prima yang sesuai dengan harapan pasien, 

selain memberikan pelayanan medis yang bermutu. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mencantumkan 

bahwa setiap profesi kesehatan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

standar profesi.  

Kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yakni pelayanan perawat, 

dapat dinilai dari segi kompetensi teknis petugas, yang berhubungan dengan     

bagaimana petugas standar pelayanan yang telah ditetapkan. Segi hubungan 

manusia, yang berkaitan dengan interaksi antara petugas kesehatan dengan 

pasien dengan cara menanamkan kepercayaan dan kredibilitas. Pasien 

merupakan pengguna jasa rumah sakit mempunyai hak untuk menilai kinerja 

ketiga pelayanan tersebut. Semakin baik penilaian pasien, akan semakin baik 

pula mutu pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut (Sabarguna, 2004).  

Mutu pelayanan rumah  sakit  dapat dinilai  dari tiga hal yaitu : 1) 

struktur, yang meliputi sarana fisik, peralatan, dana, tenaga kesehatan dan non 

kesehatan, serta pasien, 2) proses,yang meliputi manajemen rumah sakit baik 

manajemen interpersonal, teknis maupun pelayanan keperawatan yang     

kesemuanya tercermin  pada  tindakan   medis dan  non  medis kepada pasien, 



dan 3)  outcome, yang merupakan  hasil akhir dari kegiatan dan tindakan  

tenaga  profesional  terhadap pasien. 

Rumah Sakit Husada pada 1999 melakukan kegiatan penilaian mutu 

memperhatikan tingkat kepuasan pasien. Didapatkan hasil sebanyak 25% 

belum puas dengan mutu pelayanan rumah sakit tersebut. RS Adi Husada 

Surabaya meningkatkan mutu melalui penampilan kerja perawat dan 

perilakunya, kemudian didapatkan hasil bahwa kurang baiknya mutu 

kesehatan rumah sakit tersebut adalah manajemen dianggap kurang 

memperhatikan kesejahteraan perawat (Kuswadi, 2005).  

Rumah Sakit Umum Derah Wonogiri sebagai rumah sakit pemerintah  

berkontribusi pada peningkatan kesehatan melalui penyediaan pelayanan 

medis maupun non medis yang bermutu. Menurut survey rumah sakit tersebut 

telah melakukan penilaian mutu pelayanan dari sudut pandang pasien. 

Penelitian mendapatkan hasil kinerja pelayanan dokter pada nilai cukup 

karena pada kategori pemberian informasi oleh dokter kepada pasien, 

sebanyak 21,28 % pasien menjawab kurang. Kinerja pelayanan perawat masih 

cukup pada kategori keramahan dimana sebanyak 22,64 % menjawab kurang 

dan cukup. Kinerja pelayanan makanan secara keseluruhan mendapatkan nilai 

cukup karena terdapat 45,74 % pasien menjawab cukup (RSUD Wonogiri, 

2004). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian  dengan judul “ Penilaian Kinerja Pelayanan Perawat 

Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri” 



B. Masalah Penelitian 

1. Masalah Umum  

 Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat terhadap pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri. 

2. Masalah khusus 

a. Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kemudahan menghubungi perawat oleh pasien rawat inap di 

RSUD Wonogiri? 

b. Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kecepatan tindakan perawat terhadap pasien rawat inap di RSUD 

Wonogiri? 

c. Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

keramahan perawat terhadap pasien rawat inap di RSUD 

Wonogiri? 

d. Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

ketrampilan menangani pasien rawat inap di RSUD Wonogiri? 

e. Bagaimana gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kejelasan informasi dari perawat terhadap pasien rawat inap di 

RSUD Wonogiri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran kinerja pelayanan perawat terhadap pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri. 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kemudahan menghubungi perawat oleh pasien rawat inap di 

RSUD Wonogiri. 

b. Menjelaskan gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kecepatan tindakan perawat terhadap pasien rawat inap di RSUD 

Wonogiri. 

c. Menjelaskan gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

keramahan perawat terhadap pasien rawat inap di RSUD 

Wonogiri. 

d. Menjelaskan gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

ketrampilan menangani pasien rawat inap di RSUD Wonogiri. 

e. Menjelaskan gambaran kinerja pelayanan perawat pada aspek 

kejelasan informasi dari perawat terhadap pasien rawat inap di 

RSUD Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Sebagai bahan informasi tentang perlunya kepuasan pasien dan 

masukan dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

b. Sebagai literatur perpustakaan bidang Quality Assurance rumah 

sakit. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman serta untuk menerapkan ilmu Clinical Quality Assesment. 



F. Ruang Lingkup Penelitian 

Menyadari adanya keterbatasan sarana, dana dan tenaga serta waktu, materi 

pada penelitian ini dibatasi pada penilaian  kinerja pelayanan  pasien rawat 

inap yang berorientasi pada kepuasan pasien yang meliputi kinerja 

pelayanan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri. 

 


