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ABSTRAK 
 

  Sejalan berkembangnya pandangan bahwa kesehatan juga merupakan 
fenomena sosial, maka disadari bahwa pelayanan merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan harus mampu 
memberikan bentuk pelayanan yang sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien. Kepuasan 
pasien bisa tercapai apabila pelayanan yang diberikan oleh dokter sesuai dengan 
ekspektasi harapan  dan kebutuhan pasien. Hubungan dokter dan pasien menjadi 
sorotan karena pelayanan dokter merupakan suatu pertanda bahwa sebagian 
masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi dokter di 
masyarakat. Berangkat dari asumsi ini, penelitian dimaksudkan untuk 
menggambarkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter 
dihubungkan dengan social performance dokter di dalam proses penyembuhan 
pasien. 
  Rumusan tersebut diatas dikaji oleh peneliti dengan menggunakan teori 
parson yang didukung dengan teori mengenai sosiologi kesehatan lainnya. 
Dimaksudkan dengan menggunakan teori tersebut, peneliti juga melihat pelayanan 
kesehatan dari kepuasan dari pelayanan dokter. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. 
M Soewandhi Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik 
pengambilan sampel systematic random sampling dimana sampel pertama saja yang 
diambil secara acak, sedangkan sampel berikutnya ditentukan dengan pola tertentu 
yang menggunakan interval dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. 
  Hasil dilapangan yang ditemukan oleh peneliti ialah kepuasan pasien terhadap 
pelayanan dokter meliputi efektivitas pelayanan dan partisipasi sosial. Efektivitas 
pelayanan yang mencangkup kesesuaian pelayanan yang diberikan dokter kepada 
pasien yang menimbulkan kepuasan terhadap pelayanan dokter. Kepuasan pasien 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter di RS Dr Soewandi pada umumnya 
cukup puas. Faktor utama yang membuat pasien datang untuk mendapatkan 
perawatan dan pengobatan di rumah sakit ini karena rumah sakit ini melayani pasien 
yang mengikuti program JPS dan Jamkesmas. Dengan adanya program tersebut maka 
pasien akan mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan biaya yang murah. 
Dengan terpenuhinya harapan pasien sebagai pengguna jasa kesehatan maka pasien 
akan mencapai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter. 
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