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ABSTRACT 

 

Health services by hospitals in Indonesia at the era of globalization will be a competition 

between government and private hospital. Quality of nursing care greatly affect the quality of 

health care, even becoming one of the develpmen of image of health care institutions in the 

public. 

Nursing is a profession with plurality, the front and the closest to the suffering of others, 

pain,  misery experienced by the community. Nurse is a member of the professional groups who 

use the phrase nursing care, care and caring at most, every day, are settling and continuous 

This research was conducted to determine the effect of the satisfaction of patients in the 

internist room at hospital of  bima city. Researchers used a correlation study with cross-sectional 

design to investigate the effect of two variables of the study. The sampling technique is to 

purpusiv sampling with a sample of respondents was 30. Then the data of analysis performed 

using Spearman's rho, test. 

From the results of statistical tests found that the influence of the quality of caring for a 

significant level of patient satisfaction with  = 0.036 <p = 0.05 and the correlation coefficient 

(r) 0.384. 

From these results it was found that there is a positive influence on the quality of the 

nurse caring for the hospitalized patient satisfaction in internist room at the Hospital Bima, the 

better the quality of caring that will increase patient satisfaction, and vice versa caring less and 

less quality then decreased patient satisfaction. Thus the researchers suggested that further 

improve the quality of nursing care through the application of the nursing process properly, 

especially the quality of nursing caring in nursing practice which in turn will be able to satisfy 

the patient. 
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PENGARUH KUALITAS CARING TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI 

RUANG PENYAKIT DALAM RSUD BIMA 

H.AHMAD,SH,S.Kep,Ns,M.Pd. 
 

ABSTRAK 

 

Pelayanan kesehatan oleh rumah sakit di Indonesia dalam era globalisasi ini akan menjadi 

persaingan antara rumah sakit pemerintah maupun swasta. Mutu  pelayanan keperawatan  sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, bahkan menjadi salah satu faktor pencentus citra 

institusi pelayanan kesehatan di mata masyarakat.  

Keperawatan merupakan kelompok profesi dengan jumlah terbanyak, paling depan dan 

terdekat dengan penyakit yang diderita oleh pasien, kesakitan, kesengsaraan yang dialami 

masyarakat. Perawat merupakan anggota dari kelompok profesi yang menggunakan ungkapan 

nursing care, care dan caring paling banyak, setiap hari, secara menetap dan terus menerus 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pasien diruang Penyakit 

Dalam RSUD Bima. Peneliti menggunakan studi korelasi dengan desain cross sectional untuk 

mengetahui pengaruh  kedua variabel penelitian. Teknik pegambilan sampel yaitu dengan 

purpusiv sampling dengan jumlah sampel adalah 30 responden. Kemudian analisa data  

dilakukan dengan menggunakan uji statistik Spearman rho.  

Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa pengaruh  kualitas caring terhadap tingkat 

kepuasan pasien cukup signifikan dengan  = 0,036 < p = 0,05 dan koefesien korelasi (r) sebesar 

0,384. 

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif  kualitas caring 

perawat terhadap tingkat kepuasan pasien yang rawat di Ruang Penyakit Dalam RSUD Bima, 

semakin baik kualitas caring maka akan semakin meningkat kepuasan pasien, begitu pula 

sebaliknya semakin kurang kualiatas caring maka semakin menurun kepuasan pasien . Maka dari 

itu peneliti menganjurkan agar lebih meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui 

penerapan proses keperawatan dengan baik dan benar, khususnya kualitas caring perawat dalam 

praktek keperawatan yang selanjutnya akan dapat memuaskan pasien. 

 

 

Kata Kunci :  kualitas caring, kepuasan pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LATAR BELAKANG 

Perawat merupakan anggota dari kelompok profesi yang menggunakan ungkapan nursing 

care, care dan caring paling banyak, setiap hari, secara menetap dan terus menerus. Pakar 

keperawatan seperti Watson (1979), Leininger (1984), Benner (1989), menempatkan caring 

sebagai pusat dan sangat mendasar dalam praktek keperawatan. Diperkirakan bahwa ¾ 

pelayanan kesehatan adalah caring sedangkan ¼ adalah curing. Jika perawat sebagai suatu 

kelompok profesi yang bekerja selama 24 jam di rumah sakit lebih menekankan caring sebagai 

pusat dan aspek yang dominan dalam pelayanannya maka tak dapat disangkal lagi bahwa 

perawat akan  membuat suatu perbedaan yang besar  antara caring dan curing (Marriner 

A.Tomey, 1994). Berdasarkan hasil survey kepuasan pasien yang dilakukan oleh Depkes RI pada 

beberapa rumah sakit di Jakarta, menunjukkan bahwa 14% pasien tidak puas terhadap pelayanan 

kesehatan yang diberikan, sedangkan petugas dalam memberikan pelayanan umumnya telah baik  

dimana sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan ada di ranking ke-2(84%) 

setelah dokter (86%)(IDI, 1996). 

Sedangkan di RSUD Bima dari hasil survey kepuasan pasien didapatkan baru 46 % saja 

pasien mengaku puas dengan pelayanan kesehatan yang didapatkan terutama pelayanan 

keperawatan. Dari data ini menunjukkan bahwa masih ada pasien yang tidak puas terhadap 

pelayanan keperawatan yang diberikan, dimana salah satu penyebabnya adalah perilaku caring 

yang diberikan masih kurang memuaskan (Survey kepuasan pasien RSUD Bima, 2010). 

Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah bahwa kebanyakan perawat terlibat secara aktif 

dan memusatkan diri pada fenomena medik seperti cara diagnostik dan cara pengobatan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medik, memaksa perawat memberikan perhatian 

lebih pada tugas-tugas cure daripada care. Dalam praktek keperawatan beberapa perawat 

mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan pasien, memberi 

dukungan, kenyamanan dan tindakan caring lainnya. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab 

perawat pada dokter yaitu mengerjakan tugas-tugas dokter. Suatu klise yang saat ini berkembang 

di masyarakat bahwa perawat dalam tindakannya keras, tanpa perasaan, terlalu birokratis dan 

juga sebagai pembantu dokter.  

Pemecahan yang dianjurkan adalah perawat harus memiliki pengetahuan tentang respon 

manusia terhadap sehat, sakit, keterbatasanya dan keterampilan praktek professional. Perawat 

dituntut memiliki pengetahuan tentang manusia, aspek tumbuh kembang, respon terhadap 

lingkungan yang terus berubah, keterbatasan dan kekuatan serta kebutuhan-kebutuhan manusia . 

Selain itu juga keahlian menggunakan proses keperawatan dalam praktek keperawatan untuk 

menerapkan caring  harus dilaksanakan oleh perawat. 

Melihat gejala di atas, menunjukkan adanya masalah ketidakpuasan pasien dalam hal 

perilaku caring perawat. Sehubungan dengan itu maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ pengaruh kualitas caring perawat terhadap tingkat Kepuasan Pasien Dalam 

Praktek Keperawatan di Ruang Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bima”. 

 

METODE PENELITIAN 

A.Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Ruangan Penyakit dalam RSUD Bima selama 3 bulan yaitu 

mulai bulan September sampai dengan bulan November 2012 

B. Desain  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional yaitu mengungkapkan 

Pengaruh  antara variabel independen dengan variabel dependen . 



C.Populasi dan Sampel Penelitian 

1.Populasi Penelitian      

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang dirawat di Ruangan Penyakit Dalam 

RSUD Bima sebanyak 30 responden 

2.Sampel Penelitian 

 Mengingat jumlah tempat tidur yang ada diruang perawatan penyakit dalam sedikit maka 

peneliti mengambil seluruh populasi diambil untuk dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 

tempat tidur/30 responden  

        Kriteria  Sampel: 

           a). Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target  

yang terjangkau yang akan diteliti ( Nursalam,2003) 

              Kriteria inklusi dalam penelitian ini: 

          b) Klien yang di rawat di ruangan penyakit dalam RSUD Bima 

          c). Bersedia diteliti dan menandatangani inform concent 

          d) Umur 15 – 60 tahun. 

            Kriteria Eksklusi adalah menghilangkan / mengeluarkan subyek yang memenuhi criteria 

inklusi dari studi karena pelbagai sebab (nursalam, 2003). Kriteria eksklusi dalam 

penelitian ini adalah : 

            a) Klien yang di rawat dengan tidak sadar di ruangan penyakit dalam RSUD Bima  

            b). Klien tidak bersedia diteliti . 

            c) Umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 60 tahun. 

 

D. Variabel dan cara pengumpulan data 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

    1. Variabel independen adalah suatu stimulus aktivitas yang diamati, di  manipulasi dan 

diukur untuk dapat diketahui hubungan pada variabel dependent (Nursalam, 2001) dalam 

penelitian ini variabel independennya adalah  kualitas caring. 

    2. Variabel dependen adalah variabel respon atau output sebagai hasil dari suatu variabel 

independent (Nursalam, 2001). Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependennya 

adalah kepuasan pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil penelitian ini menggambar beberapa variable sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu mengidentifikasi  kualitas caring perawat  dalam praktek keperawatan dan 

mengidentifikasi kepuasan pasien dalam menerima asuhan keperawatan selama pasien  di rawat 

di ruang penyakit dalam RSUD Bima serta mencari pengaruh kualitas caring terhadap kepuasan 

pasien. 

Menurut pakar keperawatan Watson 1979 bahwa perawat merupakan anggota dari 

kelompok profesi yang menggunakan ungkapan nursing care, care dan caring yang paling 

banyak setiap hari secara menetap dan terus menerus. 

Dari hasil penelitian IDI tahun 1996 menunjukan bahwa sekitar 14 % pasien itu tidak 

puas terhadap pelayanan kesehatan  sedangkan sikap perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan berada di urutan ke dua. 

 

 

 



A. Hasil Penelitian 

     Hasil penelitian di kelompokan menjadi data umum dan data khusus. Data umum   

menjelaskan karakteristik lokasi penelitian, umur responden, jenis kelamin responden, 

pendidikan dan pekerjaan 

Ruangan Penyakit Dalam RSUD Bima merupakan salah satu ruang perawatan di 

RSUD Bima, yang terdiri dari ruang kelas I terdiri dari 1 tempat tidur, II   terdiri dari 2 

tempat tidur dan Kelas III sejumlah 27 tempat tidur  dengan kapasitas seluruhnya 30 tempat 

tidur. Jumlah tenaga perawat sebanyak 24 orang, dengan kualifikasi D-III keperawatan 

sebanyak 22 orang dan S1 Keperawatan  2 orang . 

 

 

1. Data Umum 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.1 : Distribusi jumlah responden berdasarkan Umur di ruang Penyakit 

Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No U m u r Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 20 tahun 

20 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

> 40 tahun 

2 

7 

16 

5 

6,7 

23,3 

53,3 

16,7 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 4.1  Terlihat bahwa mayoritas responden memiliki umur  antara 31-40 

tahun sebanyak 16 orang (53,3%). Sedangkan terkecil adalah umur responden kurang 

dari 20 tahun yaitu sebanyak 2 orang (6,7%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 : Distribusi jumlah responden berdasarkan Jenis Kelamin  di Ruang 

Penyakit Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

18 

12 

60 

40 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 4.2 diatas tampak bahwa sebanyak 18 orang (60%) responden memiliki 

jenis kelamin lakiilaki dan 12 orang (40%) responden memiliki jenis kelamin perempuan. 

 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.3 : Distribusi jumlah responden berdasarkan Pendidikan di Ruang Penyakit 

Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

SD 

SMP 

SMA 

D-III/PT 

7 

9 

12 

2 

23,3 

30 

40 

6,7 

Jumlah 36 100 

 



Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa paling banyak tingkat pendidikan responden 

adalah SMA yaitu sebanyak 12 orang (40%) dan paling sedikit adalah Perguruan Tinggi 

yaitu sebanyak 2 orang (6,7%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 : Distribusi jumlah responden berdasarkan Pekerjaan di Ruang Penyakit 

Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

PNS 

Swasta 

Petani 

Pelajar/mahasiswa 

6 

11 

10 

3 

20 

37 

33 

10 

Jumlah 30 100 

 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang paling banyak 

adalah  swasta yaitu masing-masing 11 orang (37%) kemudian Petani 10 orang (33%)dan 

Pelajar/mahasiswa 3 orang (10%) responden.  

 

 

 

2. Data Khusus 

Tabel 4.5 : Distribusi jumlah responden berdasarkan kualitas caring perawat di  

Ruang Penyakit Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No Kualitas Caring Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

Baik 

Kurang 

18 

12 

60 

40 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa 18 orang (60%)responden menilai baik 

kualitas caring perawat, dan 12 orang diantaranya(46,7%) responden menilai kualitas 

caring perawat masih kurang.  

a. Tingkat Kepuasan pasien  

Tabel 4.6 : Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkat kepuasan pasien di 

Ruang Penyakit Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No Tingkat Kepuasan  Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 
Puas 

Kurang Puas 

17 

13 

56,7 

43,3 

Jumlah 30 100 

Menurut hasil dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa 17 orang (56,7%)responden 

merasa puas terhadap  kualitas caring perawat dan 13 orang diantaranya 

(43,3%)responden merasa kurang puas terhadap  kualitas caring perawat. 

 



b. Pengaruh kualitas caring terhadap kepuasan pasien 

Tabel 4.7 : Tabulasi silang pengaruh kualitas caring perawat terhadap kepuasan 

pasien di Ruang Penyakit Dalam RSUD Bima, Tahun 2012. 

No. 
Kualitas caring 

perawat 

Kepuasan pasien 

Frek. % Puas Kurang 

N % n % 

1. Baik  13 43,3 5 16,7 18 60 

2. Kurang 4 13,3 8 26,7 12 40 

Jumlah 17 100 13 100 30 100 

Spearman rho    = 0,036     r =  0,384 

 

Dari hasil tabulasi silang pada tabel 4.7 diatas terlihat bahwa dari 18 responden 

yang menilai kualitas caring perawat yang baik terdapat 43,3% memiliki pengaruh baik 

terhadap kepuasan pasien, dan 16,7% memiliki pengaruh kurang terhadap kepuasan 

pasien. Kemudian dari 12 responden yang menilai kualitas caring perawat masih kurang 

baik, terdapat 26,7% memiliki pengaruh kurang terhadap kepuasan pasien, dan hanya 

13,3% memiliki pengaruh baik terhadap kepuasan pasien. 

Kemudian dilakukan uji statistik “Korelasi Spearman rho” untuk mengetahui 

apakah kualitas caring perawat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien, 

dengan tingkat penerimaan p < 0,05. Dan didapat  hasil  = 0,036 artinya H1 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara kualitas 

caring perawat terhadap tingkat kepuasan pasien. Sedangkan nilai korelasinya 0,384 yang 

berarti pengaruh kedua variabel tersebut dalam taraf rendah 

B. Pembahasan 

1. Kualitas caring perawat 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa sebagian besar responden menilai baik kualitas caring 

perawat, hal ini disebabkan karena perawat telah mampu memberikan asuhan keperawatan 

yang baik pada pasien sehingga memberikan dampak pada kualitas caring yang diberikan 

perawat. Hal ini terlihat hasil pengisian kuisioner oleh responden yang menyatakan bahwa 

sebanyak 60% menilai baik kualitas caring perawat. 

Perawat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai dasar 

dalam melakukan caring. Dalam hal ini adalah kondisi-kondisi pasien yang membutuhkan 

tindakan caring perlu dijelaskan seperti mendengarkan dengan aktif, mendidik pasien, 

menjadi penasehat pasien, menyentuh, menemani pasien dan kemampuan tekhnik, atau juga 

caring bisa meliputi tindakan-tindakan keperawatan (prosedur/intervensi keperawatan) yang 

membantu pasien (Wedho U.M, 2000). Sehingga apabila kesemua komponen tersebut 

dijalankan dengan baik maka dapat dipastikan seorang perawat dapat memberikan caring 

yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Kepuasan pasien terhadap perilaku caring perawat 

Menurut hasil dari tabel 4.6 terlihat bahwa 56,7% responden merasa puas terhadap 

perilaku caring perawat, ini menunjukkan bahwa perawat telah memberikan asuhan 

keperawatan yang baik pada pasien sehingga mendapatkan respon yang positif dari penerima 

jasa caring keperawatan. Hal ini terlihat hasil pengisian kuisioner oleh responden yang 

menyatakan bahwa sebanyak 56,7% merasa puas dengan perilaku  dan kualitas caring 

perawat. 



Kepuasan pasien merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas (Tjiptono, 1997). 

Tingkat kepuasan pelayanan pasien dari persepsi pasien atau keluarga terdekat. 

Kepuasan pasien akan tercapai bila diperoleh hasil yang optimal bagi setiap pasien dan 

pelayanan kesehatan memperhatikan kemampuan pasien dan keluarganya, ada perhatian 

terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggap kepada kebutuhan pasien sehingga 

tercapai keseimbangan yang sebaik-baiknya antara tingkat rasa puas dan derita serta jerih 

payah yang harus dialami guna memperoleh hasil tersebut 

3. Pengaruh kualitas caring terhadap kepuasan pasien 

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa lebih dari separuh responden (60%) 

menilai baik terhadap kualitas caring yang dilakukan oleh perawat. Kemudian dari hasil uji 

statistik “Korelasi Spearman rho” didapatkan  hasil = 0,036 lebih kecil p < 0,05, artinya 

kualitas caring perawat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien. Maknanya 

semakin tinggi kualitas caring yang ditampilkan oleh perawat akan memberikan pengaruh 

yang semakin tinggi pula terhadap tingkat kepuasan pasien. Hal ini didukung oleh tingkat 

pendidikan perawat yang sebagian besar memiliki pendidikan D-III keperawatan sehingga 

telah memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang berkualitas. 

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Watson 1979 yaitu untuk mendapatkan kualitas 

yang baik dalam melakukan caring dalam perawatan perawat harus memiliki pengetahuan 

tentang respon manusia terhadap sehat, sakit, keterbatasannya dan keterampilan praktek 

profesional. Perawat dituntut memiliki pengetahuan tentang manusia, aspek tumbuh 

kembang, respon terhadap lingkungan yang terus berubah, keterbatasan dan  kekuatan serta 

kebutuhan-kebutuhan manusia. Selain itu perawat harus ahli dalam menggunakan proses 

keperawatan (pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dalam 

praktek keperawatan untuk menerapkan caring. Apabila perawat ingin menempatkan caring 

sebagai inti dalam praktek keperawatan maka perawat harus berjuang secara terus menerus, 

mengajarkan dan mensosialisasikan konsep caring dalam praktek keperawatan/pelatihan 

kesehatan kepada semua masyarakat (Wedho U.M, 2000). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik  

kesimpulan yakni : 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas caring perawat dengan kepuasan 

pasien dalam praktek  keperawatan di ruangan penyakit dalam RSUD Bima, semakin tinggi  

kualitas Caring maka semakin tinggi  kepuasan pasien dan sebaliknya semakin rendah kualitas 

Caring maka akan samakin menurun  kepuasan pasien 

 

B. Saran 

Mengacu dari kesimpulan tersebut di atas maka peneliti ingin memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 



1. Perawat rumah sakit agar meningkatkan kualitas caringnya agar lebih meningkatkan mutu 

pelayanan keperawatan melalui penerapan proses keperawatan dengan baik dan benar,  yang 

selanjutnya akan dapat memberikan kepuasan yang lebih maksimal kepada pasien. 

2.  Pengelola rumah sakit agar hasil penelitian ini menjadikan  salah satu sumber informasi 

dalam meningkatkan kualitas caring perawat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


