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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepuasan merupakan perasaan seseorang yang senang atau 

kecewa yang dihasilkan dari membandingkan suatu kinerja yang 

dirasakan sesuai dengan harapannya (Kotler, 2000). Kualitas pelayanan 

rumah sakit dapat mempengaruhi persepsi pasien tentang pelayanan 

rumah sakit yang merupakan faktor penting penentu kepuasan pasien 

(Utama, 2003). Pasien dapat merasakan kepuasan apabila pelayanan 

diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sebaliknya dapat 

merasakan kekecewaan jika pelayanan kesehatan yang diperoleh tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

pasien cenderung memilih pelayanan kesehatan yang mengutamankan 

kepuasan pasien (Pohan,2006).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien menurut 

Hickson et al (2007), Naithani et al (2008), O’Flynn J et al (2005) adalah 

faktor lingkungan, faktor personal dan sosial budaya sebelum, selama 

dan sesudah pasien dirawat inap. Faktor personal yang dimaksud adalah 

pelayanan makan yang diberikan oleh ahli gizi dan pramusaji yang 

berinteraksi secara langsung dengan pasien. Hal tersebut telah 

diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting dalam penerimaan 

makanan dan dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi pangan. Nor 

(2010) menjelaskan bahwa staff yang berinteraksi secara langsung 
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dengan pasien merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan 

pasien. 

Staff yang mempengaruhi kepuasan pasien diantaranya dokter, 

perawat, ahli gizi, pramusaji dan apoteker (Arora, 2010). Ahli gizi 

merupakan seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan 

pendidikan akademik dalam bidang gizi. Ahli gizi dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien dengan sikap, pengetahuan serta keterampilan 

yang baik untuk mencapai status kesehatan pasien yang optimal dalam 

kondisi sehat atau sakit (Aritonang, 2012). Sedangkan pramusaji 

merupakan staff yang setiap hari berinteraksi dengan pasien, pada saat 

mengantarkan makanan dan minuman. Sikap dan perilaku ahli gizi dan 

pramusaji yang sopan, santun dan ramah dapat memberikan pengaruh 

secara psikologis terhadap pasien (Ernalia,2014). 

Menurut Tjahyadi (2006) kepuasan merupakan sebuah titik awal 

tumbuhnya loyalitas pelanggan sehingga penting untuk penilaian 

terhadap kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan sangat 

mempengaruhi keputusan untuk menggunakan kembali jasa yang  

ditawarkan (Oktaviani dan Suryana, 2005). Konsumen atau pasien yang 

tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan akan memutuskan 

untuk menghentikan pembelian pelayanan, mengeluh kepada atasan atau 

instansi yang terkait dengan pelayanan tersebut, dan menyebarkannya 

kepada konsumen lain dengan mengatakan keburukan pelayanan 

tersebut (Hoyer dan Maclnnis, 2001). 

Program pelayanan gizi bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan rumah sakit melalui upaya penyediaan pelayanan gizi. Salah 
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satu peningkatan kualitas pelayanan gizi yaitu dengan meningkatkan 

kepuasan pasien yang meliputi produksi atau pengolahan makanan, 

pelayanan gizi di ruang perawatan, konsultasi gizi, dan penelitian dan 

pengembangan gizi. Pelayanan gizi di ruang perawatan rawat inap ini 

dilakukan langsung oleh pramusaji dan ahli gizi (Padmiari, 2013).  

Hal ini memberikan pesan bahwa pelayanan gizi di rumah sakit 

tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun harus ada kerjasama antar 

bidang kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan apotekker untuk 

memberikan pelayanan yang optimal. (Hartwell et al, 2006). Kepuasan 

pelayanan makanan dipengaruhi oleh sikap ahli gizi dan pramusaji, dan 

makanan yang disajikan kepada pasien. Pasien mendapatkan makanan 

yang aman, sehat dan bervariasi adalah hak asasi yang fundamental, 

pelayanan gizi di rumah sakit untuk mempercepat tingkat kesembuhan 

dan untuk kualitas hidup pasien yang lebih baik (Kondrup, 2004).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sudian (2011) mengemukakan 

bahwa ada hubungan antara sikap ahli gizi dan pramusaji terhadap 

kepuasan pasien di Rumah Sakit Cut Mutia Kab Aceh Utara (p=0,000). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anjaryani (2009) didapatkan 

hasil bahwa ada hubungan antara sikap ahli gizi dan pramusaji terhadap 

kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo dengan nilai p=0,012.  

Salah satu indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah 

dengan melihat sisa makanan pasien. Sisa makanan pasien ini akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan dari pasien. Data sisa makanan di 

RSUD Salatiga tergolong masih tinggi, untuk nasi 43,39%, lauk hewani 
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37% lauk nabati 58,3% dan sayur 43,75%. Tingginya sisa makanan di 

RSUD Kota Salatiga ini mendorong peneliti untuk meneliti mengenai 

hubungan sikap ahli gizi dan pasien terhadap kepuasan pasien kelas III di 

RSUD Kota Salatiga. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu apakah ada hubungan sikap ahli gizi dan pramusaji 

terhadap tingkat kepuasan pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Salatiga.   

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis adanya hubungan sikap ahli gizi dan pramusaji 

terhadap tingkat kepuasan pasien kelas III Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kota Salatiga.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pendapat pasien terhadap sikap ahli gizi dalam 

memberikan pelayanan pada pasien kelas III di RSUD Kota 

Salatiga. 

b. Mendeskripsikan pendapat pasien terhadap sikap pramusaji 

dalam memberikan pelayanan pada pasien kelas III di RSUD Kota 

Salatiga. 

c. Mendeskripsikan kepuasan pasien kelas III terhadap sikap ahli gizi 

di RSUD Kota Salatiga. 

d. Mendeskripsikan kepuasan pasien kelas III terhadap sikap 

pramusaji di RSUD Kota Salatiga. 
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e. Menganalisis hubungan antara sikap ahli gizi dengan kepuasan 

pasien kelas III di RSUD Kota Salatiga. 

f. Menganalisis hubungan antara sikap pramusaji dengan kepuasan 

pasien kelas III di RSUD Kota Salatiga. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi RSUD Kota 

Salatiga sebagai masukan dan sebagai evaluasi secara berkala 

mengenai hubungan sikap ahli gizi dan pramusaji terhadap tingkat 

kepuasan pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 

Salatiga. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan mengenai penyelenggaraan makanan di rumah sakit, 

khususnya mengenai hubungan sikap ahli gizi dan pramusaji terhadap 

tingkat kepuasan pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kota Salatiga. 

 


