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ABSTRAK 

 

Salah satu pelayanan yang harus disediakan oleh rumah sakit adalah rawat 

inap. RSI Jemursari Surabaya adalah salah satu rumah sakit swasta di Surabaya 

yang mengalami peningkatan kunjungan rawat inap selama tiga tahun terakhir. Ada 

sistem antrian untuk pasien rawat inap kasus bedah elektif, namun ada angka pasien 

batal dilayani selama tiga bulan terakhir di tahun 2016. Penelitian dilakukan untuk 

mengidentifikasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasien yang telah 

melakukan inden rawat inap kasus bedah elektif. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat 

deskriptif. Rancang bangun penelitian ini adalah cross sectional. Teknik sampling 

yang digunakan adalah simple random sampling. Variabel yang diteliti adalah 

faktori individu, persepsi terhadap rumah sakit, faktor sosial, pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Distribusi hasil akan 

ditunjukkan melalui tabulasi silang antara faktor yang diteliti dengan keputusan 

responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

beberapa kesamaan pada faktor individu, persepsi terhadap RSI Jemursari 

Surabaya, faktor sosial dan proses pengambilan keputusan. Perbedaan terletak pada 

persepsi terhadap waktu tunggu inden rawat inap kasus bedah elektif bagi pasien 

yang mengambil keputusan untuk batal dan tidak batal. Sebagian besar responden 

penelitian ini mengambil keputusan untuk tidak membatalkan inden rawat inap 

kasus bedah elektif di RSI Jemursari Surabaya, sehingga tidak terlalu terlihat 

perbedaan yang signifikan dari hasil penelitian. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah  pengambilan keputusan terhadap 

pemanfaatan inden rawat inap kasus bedah elektif dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, terutama faktor persepsi pasien terhadap rumah sakit. Tidak seluruh 

responden melakukan melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik dan 

lengkap. Saran dari penelitian ini adalah perlu ada peninjauan kembali mengenai 

sistem inden rawat inap kasus bedah elektif dan membuat penilaian kepuasan pasien 

yang melakukan inden rawat inap kasus bedah elektif . 
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