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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, serta 

meningkatnya kemampuan dan tuntutan masyarakat luas terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas memacu keperawatan sebagai salah satu disiplin 

ilmu yang terkait langsung dalam pelayanan kesehatan untuk dapat 

memberikan pelayanan yang lebih professional. Rumah sakit merupakan salah 

satu sektor kesehatan yang sangat berpengaruh dengan adanya persaingan 

bebas dalam menyongsong globalisasi, sehingga komponen didalamnya 

mencari eksistensi yang terbaik. Menurut GATS (trade in health service) 

rumah sakit meliputi tenaga medis, paramedis, perawat, tenaga laboratorium, 

tenaga radiologi, dan ahli anestesi. 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa 

hidup sendiri sehingga membentuk kesatuan hidup yang dinamakan 

masyarakat (Notoatmojo, 2005). Manusia adalah individu yang holistik, yang 

terdiri dari komponen fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya. Manusia 

secara umum perlu hidup bersama orang lain dan saling kerjasama untuk 

memenuhi lingkungan dan tuntutan hidupnya yang dipengaruhi oleh budaya. 

Kebudayaan akan mempengaruhi pengertian sehat dari seseorang karena 

masing-masing budaya mempunyai prinsip sehat tersendiri dan individu sering 
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menjaga dan memilih sesuatu hal yang di anggap bertentangan dan sering 

dipengaruhi oleh budaya (Pratiwi, 2007). 

Klien terdiri dari individu, keluarga, kelompok, sosial, atau masyarakat 

dengan kemungkinan kebutuhan fisik, psikologi, sosial, spiritual dalam 

konteks budaya mereka yang menerima perawatan dari perawat. Klien yang 

datang ke rumah sakit mempunyai berbagai macam latar belakang yang 

berbeda, sehingga sebagai seorang perawat harus berfokus pada pembelajaran 

kooperatif dan analisa dari perbedaan budaya dan sub budaya yang merespon 

pada perawatan tingkah laku mereka, kepedulian perawat dalam menilai sehat 

sakit, kepercayaan dan pola tingkah laku dengan tujuan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan manusia dari ilmu untuk menambah kebudayaan 

khususnya dalam praktek berdasarkan budaya universal (Widodo, 2007). 

Latar belakang budaya dan etik mengajarkan seseorang bagaimana 

sakit, mengenal sakit, mengenai penyakit, dan menjadi sakit. Dengan 

demikian perawat perlu memahami latar belakang budaya yang dimiliki klien. 

Latar belakang budaya akan mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan 

individu, termasuk sistem pelayanan kesehatan dan cara pelayanan kesehatan 

pribadi serta pemilihan terhadap pelayanan kesehatan (Widodo, 2007). 

Dari data didapatkan bahwa pasien yang mendapatkan pengobatan 

tradisional lebih banyak dibandingkan yang datang ke dokter umum, di 

wilayah Asia khususnya di Taiwan 90% pasien mendapat terapi konvensional 

yang dikombinasi dengan pengobatan tradisional Cina dan di Cina sekitar 

40% masyarakatnya juga memakai pengobatan tradisional (Turana, 2005). 
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Menurut Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH (Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat) 

mengatakan dari hasil sensus tahun 2001 menunjukkan sekitar 31,7% 

masyarakat Indonesia menggunakan pengobatan tradisional dan 9,8% 

masyarakat mencari pengobatan dengan cara tradisional untuk mengatasi 

masalah kesehatannya. 

Perawat yang professional dan mempunyai kode etik keperawatan 

seharusnya tidak boleh memihak  salah satu kebudayaan yang dianut pasien, 

karena nilai yang ada pada suatu budaya menunjukkan nilai-nilai suatu waktu 

yang hanya berlaku untuk suatu kelompok sehingga suatu budaya tidak bisa 

dinilai. Tidak ada suatu kebudayaan itu lebih rendah atau tinggi melainkan 

masing-masing kebudayaan itu mempunyai nilainya sendiri-sendiri. 

Kebudayaan terus berlangsung kontinyu dan kebudayaan masyarakat 

ditransfer kepada generasi selanjutnya melalui tanpa proses belajar (Tihami, 

2007). 

RSUI Kustati merupakan rumah sakit umum Islam yang terakreditasi  

C Madya, dengan dilengkapi alat-alat medis yang komplit dan terletak di kota 

Surakarta. Rumah sakit Kustati terdiri dari poliklinik umum, poliklinik 

spesialis dan 15 ruang  perawatan yang terdiri dari 12 ruang rawat inap dengan 

kapasitas tempat tidur 177 buah, 1 IGD (instalasi gawat darurat), 1 kamar 

operasi umum dan 1 kamar operasi bedah (IKB Orthopedi). Dari semua 

pelayanan yang ada di RSUI kustati ada pelayanan unggulan traumatologi 

khususnya bedah tulang. Dari banyaknya pasien yang datang ke RSUI Kustati 

ternyata terdapat suatu fenomena yang unik yaitu adanya beberapa pasien 
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yang menggunakan pengobatan tradisional sebagai kombinasi dalam 

pengobatan mereka selain pasien mendapatkan pengobatan dari tim medis 

rumah sakit. 

Dari hasil observasi selama 2 minggu yang dilakukan peneliti dalam 

waktu 24 jam didapatkan 15 orang menggunakan pengobatan tradisional  dari 

89 pasien yang diambil dari ruang As-Shifa, An-Nur, An-Nissa, As-Salwa, 

dan Az-Zaitun yang terdiri dari kelas II dan III sehingga peneliti dapat 

menarik kesimpulan terdapat sekitar 13% pasien masih menggunakan 

pengobatan tradisional sebagai tambahan atau kombinasi dalam pengobatan 

mereka  di rumah sakit. 

Dari adanya fenomena-fenomena yang ditemukan di RSUI Kustati 

Surakarta, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul Hubungan Karakteristik Personal Dengan Kombinasi Pengobatan 

Tradisional Ketika Menjalani Rawat Inap Pada Pasien di RSUI Kustati 

Surakarta tahun 2008.  

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah 

untuk mengkaji lebih jauh : apakah ada hubungan antara karakteristik personal 

dengan kombinasi pengobatan tradisional ketika menjalani rawat inap pada 

pasien di RSUI Kustati Surakarta tahun 2008 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui apakah ada hubungan antara karakteristik personal 

dengan kombinasi pengobatan tradisional ketika menjalani rawat inap 

pada pasien di RSUI Kustati Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara agama dengan kombinasi pengobatan 

tradisional ketika menjalani rawat inap pada pasien di RSUI Kustati 

Surakarta. 

b. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kombinasi 

pengobatan tradisional ketika menjalani rawat inap pada pasien di 

RSUI Kustati Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara umur dengan kombinasi pemakaian 

pengobatan tradisional ketika menjalani rawat inap pada pasien di 

RSUI Kustati Surakarta. 

d. Mengetahui hubungan antara sosial ekonomi (pendapatan keluarga) 

dengan kombinasi pengobatan tradisional ketika menjalani rawat inap 

pada pasien di RSUI Kustati Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan dalam penelitian 

yang akan di lakukan. 
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b. Bagi Rumah Sakit 

a. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi rumah 

sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan 

mempertimbangkan aspek budaya pasien. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan 

dalam menentukan kebijaksanaan operasional RSUI Kustati 

Surakarta agar mutu pelayanan keperawatan dapat terus ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




