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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang bekualitas dari tenaga kesehatan yang profesional. Namun, 

pengguna jasa masih mengeluhkan perilaku dan skill tenaga kesehatan 

(Sumarsono, 2012). Oleh karena itu, perguruan tinggi keperawatan harus 

mempersiapkan mahasiswanya supaya mempunyai bekal ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan yang cukup saat memberikan pelayanan kesehatan secara 

langsung kepada masyarakat, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas. 

(Kuswati, et.al., 2013). Mahasiswa keperawatan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang profesional nantinya, hal ini memerlukan 

penataan dan pengembangan pendidikan keperawatan yang memiliki landasan 

wawasan keilmuan, orientasi pendidikan serta kerangka konsep pendidikan. 

(Nursalam, 2015).  

Laboratorium yang fasilitasnya persis dengan tempat pelayanan 

kesehatan menjadi hal yang vital bagi perguruan tinggi keperawatan. 

Laboratorium yang ideal akan menggambarkan laboratorium sebagai tempat 

untuk mempraktekkan teori sebelum mahasiswa menangani pasien secara 

langsung. (Gudayu, et. al., 2015).  Pengamatan tim Standard Operasional 

Precedures (SOP), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjukkan 

bahwa kualitas laboratorium di Perguruan Tinggi belum optimal, yaitu kondisi 
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peralatan laboratorium yang kurang mendapat perhatian, jarang digunakan, 

penerapan Standard Operasional Procedure (SOP) yang belum 

dimaksimalkan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum dimanfaatkan 

secara maksimal (Melati, et al, 2011; Lukum dan Paratama, 2015). 

Salah satu upaya yang sedang dilakukan agar pelayanan 

laboratorium dapat mencapai sasaran yaitu dengan mengoptimalkan 

layanan laboratorium kepada mahasiswa. Manajemen kualitas pelayanan harus 

diterapkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, Program 

Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berupaya 

membenahi aspek-aspek yang dapat membantu dalam meningkatkan mutu 

lulusannya.  

Berdasarkan penelitian oleh Harti dan Dewi (2016) yaitu tentang 

Gambaran Tingkat Kepuasan Mahasiswa S1 Keperawatan terhadap 

Pelaksanaan Osca di Laboratorium Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta penelitian menunjukkan bahwa dari lima kategori yang di teliti, 

yaitu kepuasan mahasiswa terhadap fasilitator OSCA, kepuasan mahasiswa 

terhadap sistem penilaian OSCA , kepuasan mahasiwa terhadap diri sendiri 

dalam proses OSCA , kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas OSCA, dan 

kepuasan mahasiswa terhadap proses OSCA secara keseluruhan distribusi 

terbesar adalah cukup memuaskan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 200 mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Surakarta Jurusan Kebidanan oleh Kuswati, et al (2013) 

menunjukkan ada hubungan antara persepsi diri dengan kepuasan terhadap 
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pembelajaran praktek laboratorium kebidanan. Selanjutnya, riset terkait 

kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan laboratorium juga dilakukan 

oleh Nikolic, et. al (2015) di Fakultas Tehnik dan Informatika di Universitas 

Wollongong, Australia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa staf 

laboratorium dan kualitas peralatan yang digunakan adalah faktor yang paling 

berpengaruh pada kepuasan mahasiswa.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa 

jurusan keperawatan, sebanyak 6 dari 10 mahasiswa menyatakan pelayanan 

laboratorium sudah cukup baik dan 4 orang mahasiswa menyatakan baik. 

Walaupun laboratorium keperawatan sudah berdiri seiring dengan 

didirikannya program studi keperawatan di UMS, namun belum ada 

penelitian tentang kualitas pelayanan laboratorium dengan kepuasan 

mahasiswa. Selain itu, pentingnya penelitian ini adalah membantu 

mengidentifikasi sejauh mana laboratorium mampu memberikan rasa puas 

kepada mahasiswa dengan fasilitas dan layanan yang diberikan, sehingga 

dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, penulis meneliti 

apakah ada hubungan antara pelayanan laboratorium dengan kepuasan 

mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah, adakah hubungan antara pelayanan laboratorium dengan kepuasan 

mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pelayanan 

laboratorium dengan kepuasan mahasiswa Jurusan Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui gambaran pelayanan laboratorium keperawatan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mengetahui gambaran tingkat kepuasan mahasiswa tentang pelayanan 

laboratorium keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan pelayanan laboratorium dengan kepuasan 

mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah 

keilmuan dalam bidang pelayanan laboratorium terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan evaluasi kepada Program Studi Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta mengenai kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan dan sarana prasarana yang telah diberikan 
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b. Memberikan gambaran rencana tindak lanjut laboratorium untuk 

memperbaiki pelayanan kepada mahasiswa 

c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian serupa serta pengembangan lebih lanjut. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sumarsono (2012) judul penelitian : “Faktor yang mempengaruhi 

kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan laboratorium”. Hasil 

penelitian ini antara lain : faktor kualitas layanan jasa pegawai 

laboratorium Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik 

Universitas Mataram (AP FIP UM) sudah baik, mahasiswa memandang 

kualitas produk/fisik laboratorium AP FIP UM sudah cukup baik dan perlu 

adanya peningkatan, mahasiswa memandang performansi pegawai 

laboratorium AP FIP UM sudah baik, dan faktor yang paling banyak 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan 

Laboratorium Jurusan AP FIP UM adalah faktor kualitas layanan jasa 

pegawai laboratorium. Persamaan penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan tehnik random sampling. Perbedaan penelitian ini yakni 

menggunakan variabel univariat dan penempatan kepuasan mahasiswa 

sebagai variabel terikat serta kualitas layanan laboratorium sebagai 

variabel terikatnya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, menempatkan pelayanan laboratorium sebagai variabel terikat dan 

kepuasan mahasiswa sebagai variabel bebasnya. Selanjutnya, perbedaan 

penelitian ini terdapat pada populasi yang diambil, yaitu seluruh 
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mahasiswa Jurusan AP FIP UM, sedangkan pada penelitian ini, 

populasinya adalah mahasiswa jurusan keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, pada penelitian Sumarsono (2012), 

menggunakan  jenis penelitian eksploratori. 

2. Kuswati, et.al (2013), judul penelitian : “Persepsi Pembelajaran tentang 

Laboratorium Kaitannya dengan Kepuasan Mahasiswa Poltekkes 

Surakarta Jurusan Kebidanan”.  Hasil penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan  ada hubungan antara persepsi diri dengan kepuasan terhadap 

pembelajaran praktek laboratorium kebidanan. Persamaan penelitian ini 

adalah keduanya menggunakan variabel kepuasan mahasiswa sebagai 

variabel terikatnya. Kedua penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, 

dengan rancangan penelitian korelasional (non-eksperimen)dan jenis 

penelitian ini adalah deskriptif relation dengan pendekatan waktu cross 

sectional, dimana variabel diteliti dalam waktu bersamaan 

(Sugiyono,2010). Perbedaan penelitian ini terdapat pada variable bebasnya 

yaitu persepsi pembelajaran tentang laboratorium populasi yang diambil, 

yaitu mahasiswa Poltekkes Surakarta Jurusan Kebidanan, sedangkan pada 

penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa jurusan keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 


