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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berkomunikasi dengan orang lain tampaknya merupakan hal yang 

sederhana, tetapi jika dipikir-pikir terkadang tidak mudah untuk dapat 

berkomunikasi dua arah secara lancar. Terkadang hal-hal yang ingin kita 

sampaikan diterima secara berbeda oleh orang lain. Perbedaan persepsi 

antara si pemberi pesan dan si penerima pesan sering kali membuat 

hubungan diantara keduanya menjadi “kurang harmonis”. Hal seperti ini 

juga sering terjadi dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. 

Kelancaran komunikasi antara dokter dengan pasien merupakan 

salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan. Artinya pelayanan 

kesehatan bukan hanya berorientasi pada pengobatan secara medis saja, 

melainkan juga berorientasi pada komunikasi karena pelayanan melalui 

komunikasi sangat penting dan berguna bagi pasien, serta sangat 

membantu pasien dalam proses penyembuhan. Komunikasi antara dokter 

dengan pasien dapat terjadi karena suatu tujuan. Tujuan pasien adalah 

memberikan keterangan tentang keluhan yang dirasakan supaya dokter 

mengetahui jenis penyakit dan bagaimana melakukan pengobatan. 

Sedangkan tujuan dokter adalah menerangkan rencana pengobatan untuk 

mendapatkan persetujuan dari pasien (Azwar, 2002). Komunikasi akan 
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sia-sia bila tidak mencapai tujuan yaitu dokter tidak melakukan apa yang 

diharapkan pasien begitu pula pasien tidak melakukan apa yang 

diharapkan oleh dokter. Kondisi tersebut apabila berlarut-larut maka akan 

berdampak pada munculnya berbagai tuntutan malpraktik terhadap dokter. 

Sebaliknya, apabila tujuan komunikasi antara dokter dengan pasien 

tercapai maka akan dapat memberikan kepuasan pada dokter maupun pada 

pasien (Djauzi & Supartondo, 2004). 

Keterkaitan antara komunikasi dengan kepuasan pasien dalam 

menerima pelayanan kesehatan telah banyak menaruh perhatian para 

peneliti. Situasi ini terlihat dari hasil penelitian Liowelyn (Abraham, 1992) 

yang menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi konflik antara petugas 

kesehatan (dokter) dengan pasien sebagai akibat komunikasi yang jelek 

atau tidak komunikatif antara pihak kesehatan (dokter) dengan pasien yang 

akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan, serta 

kepercayaan yang rendah dari pasien. 

Sebuah penelitian di Denver, Colorado yang dilakukan selama 20 

tahun menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan dalam komunikasi antara 

dokter dengan pasien. Dokter dianggap gagal dalam memahami keinginan 

pasien, kurang empati, kurang terbuka dalam memberikan informasi 

tentang penyakit dan pengobatannya, gagal dalam mengklarifikasi riwayat 

kesehatan pasien, kurang sensitif pada keluhan pasien, adanya persoalan 

pribadi dokter dan kurang ramahnya dokter dalam memberikan pelayanan. 

Sedangkan pasien dianggap kurang menghormati dokter, 
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mempermasalahkan tarif pembayaran dan mengikuti kebiasaan yang 

merugikan kesehatan seperti merokok (Platt & Brown, 1995). 

Faktor lain yang menjadi tantangan dokter dalam memberikan 

pelayanan kesehatan adalah sulitnya membentuk persamaan persepsi 

dalam berkomunikasi  antara dokter dengan pasien (Darmansjah, 2001). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mishler (Charles dkk, 2000) 

bahwa dokter dan pasien memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap 

pengobatan penyakit. Dokter berpendapat bahwa pengobatan medis 

berkaitan dengan : terminologi penyakit, gejala-gejala fisik yang 

dideskripsikan secara objektif dan mengklasifikasi penyakit melalui model 

biomedis (intervensi untuk mengontrol penyakit). Sebaliknya pasien 

berpendapat bahwa pengobatan penyakit berkaitan dengan pengalaman 

sakit seseorang secara subjektif. Akibatnya pasien merasa pendapat 

mereka tidak dihargai dan pendapat mereka disamakan dengan pendapat 

orang-orang pada umumnya. 

Demikian juga penelitian yang telah dilakukan oleh Byrne dan 

Long  (Abraham, 1992) yang mempelajari sejumlah besar sampel 

konsultasi praktik umum. Mereka menemukan bahwa dokter secara 

individual menunjukkan suatu gaya komunikasi yang konsisten pada 

semua pasien yang berbeda sehingga gagal beradapatasi dengan kebutuhan 

pasien. Gaya ini terdiri atas dokter membuat keputusan, memberi 

informasi, instruksi dan kemudian mengakhiri konsultasi. Sebagian besar 

pasien sebagai penerima pasif bagi keputusan dan arahan dokter.  
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Menurut Bor & Llyord (2004), kepuasan komunikasi antara dokter 

dengan pasien dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang berorientasi pada 

dokter dan gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien. Penelitian 

Armstrong & Savage (1990) yang dilakukan di Inggris menemukan bahwa 

oleh gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter lebih banyak 

menimbulkan kepuasan pada pasien dibandingkan dengan gaya 

komunikasi yang berorientasi pada pasien. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh 

Aria mangunkusumo, dokter Indonesia yang bekerja di Singapura, 

menyatakan bahwa setiap harinya berpuluh-puluh pasien dari Indonesia 

(kebanyakan dari Jakarta, Surabaya dan Medan) memenuhi klinik di 

sebuah restructured hospital (tempat Aria mangunkusumo bekerja) disalah 

satu pojokan wilayah barat Singapura. Mereka yang berobat ke Singapura 

mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka mendambakan servis 

yang lebih akomodatif dan lebih friendly dari yang telah mereka dapat di 

Indonesia. Sebagian lain datang dengan rujukan dari dokter di Indonesia 

karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana diagnosa. 

(Mangunkusumo, 2006). 

Penyebab ketidakpuasan pasien lainnya adalah adanya 

keterlambatan dokter dalam melayani pasien, dokter sulit ditemui, dokter 

kurang komunikatif dan informatif (Suryawati dkk, 2006). Pendapat yang 

senada juga dikemukakan oleh konsultan dan ahli hukum kedokteran serta 

staf pengajar pada Fakultas Hukum Unpad, DR. Veronica Komaladewi, 
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SH, MH, yang menyatakan bahwa keluhan yang paling umum 

disampaikan pada pasien beserta keluarganya di RS terletak pada 

kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien dan keluarganya 

(Komaladewi, 2004). 

Menurut Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), hal yang 

paling sering menjadi pokok sengketa adalah kelemahan komunikasi 

antara dokter dengan pasien. Kendala yang kerap muncul dalam 

komunikasi antara dokter dengan pasien adalah keterbatasan waktu untuk 

bertemu atau pertemuan yang tidak efektif karena yang terjadi adalah 

komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah dokter merasa pasien 

sudah paham akan keterangan yang diberikan padahal pasien sebenarnya 

tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dokter. Penting untuk diingat 

bahwa hubungan dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan 

membuat pasien merasa sungkan dan enggan untuk bertanya pada dokter, 

pasien hanya mengikuti saja apa yang disampaikan dokter. Akibatnya 

kerjasama antara dokter dengan pasien dalam menentukan arah 

pengobatan tidak berjalan (Sudiyatmo, 2007). 

Akibat lainnya yang terkait dengan ketidakpuasan pasien adalah 

banyak bermunculannya pengaduan kasus malpraktik. Berdasarkan data 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) DKI Jakarta, terdapat 99 

kasus pengaduan terhadap profesi dokter dari tahun 1998-2006 

(Sudiyatmo, 2007). Selain terjadi peningkatan pada kasus pengaduan 

malpraktik, juga terdapat peningkatan pada jumlah pasien Indonesia yang 
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berobat ke luar negeri. General Manager National Health Care Group 

International Business Development Unit (NHG IBDU) Kamaljeet Singh 

Gill mengungkapkan, sebanyak 50% penduduk internasional yang berobat 

ke Singapura adalah warga Indonesia. Berdasarkan data yang berobat ke 

Singapura, setiap tahunnya, wisatawan medis yang berobat ke Singapura 

mencapai 200.000 per tahun. Artinya terdapat sekitar 100.000 warga 

Indonesia yang berobat ke Singapura tiap tahunnya atau sekitar 273 pasien 

setiap harinya. Beberapa pasien mengungkapkan berobat di Singapura 

sangat puas karena dapat berkonsultasi dengan dokter hingga 1 jam. Di 

Indonesia, seorang pasien bisa masuk ruang praktek dokter 15 menit saja 

sudah menjadi hal yang langka. Selain itu, umumnya komunikasi yang 

terjalin di Indonesia bersifat satu arah (Sudiyatmo, 2007). 

Data lainnya menyebutkan jumlah pasien Indonesia yang berobat 

di RS Lam Wah Ee Malaysia mencapai 12.000 per tahun atau sekitar 32 

pasien per hari. Sementara, di RS Adventist Malaysia jumlah pasien 

Indonesia yang terjaring mencapai 14.000 per tahun atau sekitar 38 pasien 

per hari. Sementara jumlah warga Sumatera Utara dan sekitarnya yang 

berobat ke Penang, Malaysia, mencapai seribu orang setiap bulannya. Hal 

tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak pada 

penurunan devisa negara secara drastis. Data tahun 2006 menyebutkan 

jumlah devisa negara yang tersedot ke RS luar negeri mencapai US$600 

juta setiap tahunnya (Sudiyatmo, 2007). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Society of 

Internal Medicine komunikasi dokter pasien yang baik ternyata berhasil 

menurunkan angka keluhan dan tuntutan terhadap dokter. Sebagian pasien  

mengeluhkan layanan dokter bukan karena kemampuan dokter yang 

kurang namun karena pasien merasa tidak diperhatikan oleh dokter (Djauzi 

& Supartondo, 2004). Fenomena-fenomana tersebut jika dibiarkan maka 

akan berdampak pada penurunan kualitas, kuantitas, gengsi maupun 

prestise di mata masyarakat. Apalagi kalau para dokter enggan 

menegakkan kembali kode etik kedokteran dan menjadikan kesehatan 

sebagai jasa pelayanan yang bersifat sosial kemasyarakatan, penurunan 

tersebut akan semakin cepat terjadi (Iman, 2007). Mengacu pada latar 

belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

orientasi komunikasi dokter yang dapat menimbulkan kepuasan pada 

pasien? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui orientasi komunikasi dari dokter  yang dapat 

menimbulkan kepuasan pada pasien. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi dokter 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi mengenai 

bagaimana gambaran komunikasi yang terjalin antara dokter dengan 

pasien dan mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pasien ketika 

berkomunikasi dengan dokter terutama yang terkait dengan orientasi 

komunikasi dokter sehingga para dokter dapat lebih termotivasi untuk 

meningkatkan pelayanan. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kepuasan pasien yang berkaitan dengan komunikasi dokter sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 

3. Bagi ilmu Psikologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana 

ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu Psikologi khususnya Psikologi 

Klinis.  

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 

 

 


