
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Rumah Sakit merupakan instansi di bidang pelayanan kesehatan yang 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan medik dasar maupun 

spesialistik yang bermutu, merata, efektif, efisien, terjangkau, dapat 

dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini 

tertuang pada visi pelayanan medik dasar dan spesialistik yaitu terselenggaranya 

pelayanan prima. Pelayanan prima menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

kepuasan pasien dan keluarga. Semakin tinggi kepuasan berarti semakin baik 

kualitas pelayanan rumah sakit, sebaliknya semakin rendah  kepuasan 

menandakan bahwa ada hak-hak pasien yang belum terpenuhi dengan baik  

(Reny, 2010). Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 

1 menyebutkan bahwa : 

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan, dan gawat darurat.” 

 
Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai bagian dari ruang lingkup 

promosi kesehatan, rumah sakit termasuk institusi yang mempunyai posisi kuat 

dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung promosi kesehatan rumah sakit. 

Pada umumnya, pelanggan yakni pasien dan keluarga akan memberi penghargaan 

yang tinggi atas kepuasan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit.    Kepuasan 
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didapat dari terpenuhnya hak pasien dan keluarga, sebagaimana tercantum dalam 

Akreditasi Rumah Sakit tahun 2012. Pelaksanaan Promosi Kesehatan Rumah 

Sakit meliputi 3 bagian yang tertuang dalam instrumen Akreditasi Rumah Sakit 

(ARS) Tahun 2012, yaitu : 

1. Hak Pasien dan Keluarga 
 

2. Pendidikan Pasien dan Keluarga 
 

3. Manajemen Komunikasi dan Informasi. 
 

Dalam pemenuhan 3 bagian tersebut, yakni terpenuhinya hak, pendidikan 

dan informasi pasien, maka kepuasan pelangganlah yang menjadi tujuan utama 

dalam pelayanan di rumah sakit. Salah satu upaya peningkatan kepuasan yakni 

melalui penyelenggaraan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Indonesia, hal 

ini dimulai pada tahun tahun 1994, dengan istilah Penyuluhan Kesehatan 

Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). Kemudian pada tahun 2003 istilah PKMRS 

berubah menjadi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS). Berbagai kegiatan 

telah dilakukan untuk pengembangan PKRS seperti penyusunan pedoman PKRS, 

advokasi dan sosialisasi PKRS kepada Direktur Rumah Sakit Pemerintah, 

pelatihan PKRS, pengembangan dan distribusi media serta pengembangan model 

PKRS antara lain di Rumah Sakit Pasar Rebo di Jakarta dan Syamsuddin, SH di 

Sukabumi. Namun demikian pelaksanaan PKRS dalam kurun waktu lebih dari 15 

tahun belum memberikan hasil yang maksimal dan kesinambungannya di Rumah 

Sakit tidak terjaga dengan baik tergantung pada kuat tidaknya komitmen Direktur 

Rumah Sakit (Kemenkes, 2010). 
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Menurut Kemenkes (2010) beberapa isu yang muncul terkait pelaksanaan 

Promosi Kesehatan di Rumah Sakit, antara lain : 

1. Sebagian besar Rumah Sakit belum menjadikan PKRS sebagai salah 

satu kebijakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

2. Sebagian besar Rumah Sakit belum memberikan hak pasien untuk 

mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pengobatan yang 

berhubungan dengan penyakitnya 

3. Sebagian besar Rumah Sakit belum mewujudkan tempat kerja yang 

aman, bersih dan sehat Sebagian besar Rumah Sakit kurang 

menggalang kemitraan untuk meningkatkan upaya pelayanan yang 

bersifat Preventif dan Promotif 

Promosi Kesehatan di Rumah Sakit membantu pasien dan keluarganya 

untuk dapat berpatisipasi serta berperan lebih dalam perawatan dan pengambilan 

keputusan-keputusan perawatan di rumah sakit. PKRS ini dilaksanakan oleh 

seluruh staf rumah sakit meliputi tiga komponen, yakni : manajemen komunikasi 

dan informasi, hak pasien dan keluarga, dan pendidikan pasien dan keluarga. 

ketiga komponen ini, dalam implementasinya di dunia kesehatan, saling berkaitan 

antara satu dengan yang lain dalam proses rumah sakit memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggan rumah sakit, yakni pasien dan keluarga. Sasaran 

promosi kesehatan di rumah sakit adalah pasien, kelompok atau individu yang 

sehat (keluarga pasien dan pengunjung), dan petugas kesehatan serta karyawan 

yang bekerja di rumah sakit. 
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Pendidikan pasien dan keluarga diberikan pada saat pasien dan keluarga 

betinteraksi selama masa perawatan dibawah tenaga medis dan tenaga non medis 

sesuai ketentuan yang ada hingga pasien keluar dari rumah sakit. Pendidikan 

pasien antara lain pada saat mereka memberikan layanan-layanan khusus, seperti 

rehabilitasi atau terapi nutrisi, atau saat mempersiapkan pasien untuk pulang dan 

perawatan lanjutan. Sedangkan manajemen komunikasi dan informasi 

dibutuhkan.dalam menyampaikan informasi kepada sivitaas rumah sakit, 

termasuk dalam proses pengambilan keputusan dalam tata laksana tindakan  

medis sehingga terpenuhinya hak pasien dan keluarga. Penelitian tentang promosi 

kesehatan rumah sakit pernah dilakukan di RSU Dr Saiful Anwar Malang  

berjudul Analisis Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Reny, 2010). Pada 

penelitian tersebut, Reny menganalisis indikator input, proses, output, dan 

dampak kegiatan PKRS. 

Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada presentasi yang 

berjudul “Paparan AEC, AFTA 2014”, pada tahun 2013 terdapat 344 rumah sakit 

yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan rincian pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Rumah Sakit di Jawa Timur 
Jenis RS Berdasarkan Kepemilikan Jumlah 

 
 
RS Publik 

Kementrian Kesehatan 1 
Pemerintah Provinsi 11 
Pemerintah Kabupaten/Kota 51 
TNI/POLRI 27 
Kementrian Lain 2 

RS Privat Swasta/lainnya 239 
BUMN 13 

Total  344 
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013 
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Survei pendahuluan dilakukan peneliti pada Maret dan Juni 2015 di 

Rumah Sakit Islam Surabaya. Peneliti menemukan terdapat keluhan pasien yang 

menyatakan kurang puas terhadap pelayanan dikarenakan keramahan serta 

komunikasi petugas yang kurang baik terhadap pasien dan kekurang jelasan 

informasi pelayanan di Rumah Sakit Islam Surabaya. Keluhan pasien muncul 

karena pasien merasa adanya hak pasien yang belum terpenuhi. PKRS berperan 

penting dalam memenuhi hak pasien dan keluarga (HPK) serta  kurang 

optimalnya pelaksanaan pendidikan pasien dan keluarga (PPK) di rumah sakit. 

Beberapa keluhan yang diungkapkan pasien dan pendamping pasien pada survei 

pendahuluan antara lain sebagai berikut : 

 
“….info jam dokternya kadang nggak jelas, mbak. Datang 
kesini ternyata dokternya belum dateng…” 
(Pernyataan pendamping pasien 1) 

 
“…untuk informasi penyampaiannya lebih kekeluargaan 
saja, karena pemberitahuan informasi yang sangat 
sederhana lebih mudah dicerna kata-katanya..” 
(Pernyataan pasien 2) 

 
 

Menurut Huda (2010) salah satu dari kepuasan klien adalah bila klien 

memperoleh informasi sesuai dengan informasi yang mereka inginkan. Hal ini 

dapat terealisasi jika manajemen komunikasi informasi di rumah sakit yakni 

antara petugas dengan klien berjalan efektif. 

“…pelayanan sudah baik, untuk ketenangan pasien waktu 
istirahat ditingkatkan dengan memberi pengertian kepada 
pengunjung agar tidak ramai dan mengganggu pasien 
yang lain….” (Pernyataan pendamping pasien 3) 
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“…tetep dipertahankan untuk lebih ramah lagi biar pasien 
atau keluarganya ikut senang..” (Pernyataan pendamping 
pasien 4) 

“…cukup memuaskan, tetapi lebih baik lagi apabila 
ditingkatkan kebersihan ruangan dan lingkungan juga 
perhatian dan kepedulian terhadap pasien dengan 
ramah.” (Pernyataan pasien 5) 

 
 

Berdasar cuplikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Rumah 

Sakit Islam Surabaya cukup memuaskan, namun masih perlu ditingkatkan dalam 

hal pemeliharaan kebersihan lingkungan di rumah sakit dan hospitality atau 

keramahtamahan petugas RS. Pelaksanaan PKRS yang baik akan berdampak 

pada peningkatan kepuasan pasien dan keluarga, sehingga secara tidak langsung 

meningkatkan promosi rumah sakit itu sendiri. Oleh karena hampir seluruh staf 

rumah sakit merupakan pelaksana utama PKRS, maka staf rumah sakit perlu 

mengkoordinasikan kegiatan mereka dan memfokuskan diri pada apa saja yang 

perlu dipelajari pasien dan keluarga pasien. RS Islam Surabaya sudah 

melaksanakan kegiatan PKRS, namun belum terkoordinasi dan baru terbentuk 

tim PKRS. Sehingga peneliti menyimpulkan perlu dilakukan analisis mengenai 

pemenuhan standar PKRS Rumah sakit Islam Surabaya. Hal inilah yang menjadi 

dasar peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian dengan judul; 

“Analisis Pemenuhan Standar Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS) 

Rumah Sakit Islam Surabaya.” 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 
 

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, memenuhi hak pasien 

dan keluarga, dan meningkatkan pelaksanaan pelayanan rumah sakit, maka  

rumah sakit wajib melaksanakan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit 

(PKRS). Rumah Sakit Islam Surabaya merupakan Rumah sakit kelas C yang 

sudah memiliki program terkait promosi kesehatan rumah sakit di RSI Surabaya. 

Sekitar tahun 2000 sudah terbentuk PKMRS (Promosi Kesehatan Masyarakat 

Rumah Sakit) yang kegiatannya berlangsung sendiri-sendiri, tidak terkooordinasi 

dan bentuk pelaporan belum tersedia secara sistematis. Kegiatan promosi 

kesehatan berlangsung di unit masing-masing dan belum ada target atau standar 

yang jelas, yang terpenting adalah tersedianya info tertulis dan penyuluhan  

kepada pasien rumah sakit. Pada Juli 2015 ketika penelitian ini dilaksanakan, 

PKMRS berganti nama menjadi Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) 

berdasar SK Direksi RS Islam Surabaya AY.A.SKR.1014.07.15 tentang Tim 

Promosi Kesehatan Rumah Sakit Islam Surabaya pada 10 Juli 2015. 

Oleh karena itu dibutuhkan analisis pemenuhan standar PKRS di  RS 

Islam Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

serta agar peneliti mendapat gambaran untuk masukan terhadap pemenuhan 

standar promosi kesehatan di RS Islam Surabaya maupun bagi rumah sakit lain. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 
 

Penelitian ini dibatasi pada gambaran umum pemenuhan standar PKRS di 

Rumah Sakit Islam Surabaya berdasar standar PKRS oleh Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia tanpa melakukan intervensi pada rumah sakit. Hal ini karena 

Tim PKRS masih baru terbentuk, namun pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan  

di RS Islam Surabaya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan masalahnya yakni : “Bagaimana pemenuhan standar Promosi Kesehatan 

di Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Islam Surabaya tahun 2015 ? “ 

 
 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Tujuan Umum Penelitian 
 

Melakukan analisis pemenuhan standar PKRS Rumah Sakit Islam 

Surabaya tahun 2015. 

 
 

1.4.2 Tujuan Khusus Penelitian 
 

1. Mendeskripsikan gambaran umum RS Islam Surabaya 
 

2. Mendeskripsikan pemenuhan standar PKRS RS Islam Surabaya 
 

3. Menganalisis pemenuhan standar PKRS di RS Islam Surabaya 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 
 

1. Bagi rumah sakit, sebagai bahan masukan dan dasar pertimbangan 

serta perbaikan dalam pemenuhan standar PKRS demi terwujudnya 

pelayanan Rumah Sakit yang lebih baik dan menigkatnya kepuasan 

pelanggan. 

2. Bagi peneliti, hal ini untuk meningkatkan pengilmuan, pengamalan, 

dan pengalaman di lapangan atas ilmu yang telah didapat selama masa 

perkuliahan. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan tentang PKRS. 
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