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KATA PENGANT

Dengan mengucap syukur ke hadirat yang Maha Kuasa,

akhirnya kerja keras untuk menerbitkan buku Kumpulan Penelitian

Departemen Anestesiologi dan Reanimasi dapat terlaksana. Edisi

pertama kami terbitkan bersamaan dengan penyelenggaraan Tribute to:

- Prof. Karjadi Wirjoatmodjo, dr.,SpAn., KlC,

- Prof. Herlien H. Megawe, dr.,SpAn.,K|C.,KAP.,PGD Pall.Med (ECU),

- Prof. Siti Chasnak Saleh, dr.,SpAn.,KlC.,KNA,

sebagai bukti penerusan spirit keilmuan yang diberikan oleh ketiga Guru

kami.

Tujuan penerbitan ini, selain suatu bentuk penghargaan untuk

para peserta PPDS I dan staf pengajar yang telah melakukan penelitian,

juga untuk memberi iklim pelayanan Anestesi dan Reanimasi

berbasiskan bukti demi peningkatan kualitas pelayanan. Kami berharap

agar kumpulan penelitian ini dapat pula memberikan informasi keilmuan

dan inspirasi kepada sejawat-sejawat lain untuk melakukan penelitian

selanjutnya.

Edisi yang pertama ini masih jauh dari sempurna, namun

merupakan titik awal untuk melangkah ke edisi berikutnya yang lebih

baik.

Semoga bermanfaat.

Surabaya, Juli2013

Tim Editor
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KATAPENGANTAR .

KEPALA DEPARTEMEN
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI
RSUD DR.SOETOMO SURABAYA

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,salam sejahtera bagi kita semua.

PPDS pada tugas akhirnya diwajibkan untuk membuat suatu

karya akhir penelitian, rnengapa harus demikian? Seorang dokter ahli

apapun spesialisnya pada akhirnya akan bekerja diunit pelayanan suatu

rurnah sakit. Sebagai dokter ahli dia ditugaskan untuk lebih menjalankan

terapi kuratif dibandingkan dokter umum yang lebih kepreventif. Diunit

dimana dia bekerja seharusnya dokter ahli tersebut dapat menilai

seberapa jauh dia telah beker.ja secara professional dalam arti kata

efektif, efisien, pasien safety, fi,;mely, komunikasi yang baik, equitable

yang semuanya akan disajikan dalam bentuk yang informatif artinya

dapat dibaca oleh direktur rumah sakit dan pada akhirnya tentunya

masyarakat.

Jadi seorang dokter ahli harus tahu cara bagaimana dia menilai

kinerjanya melalui pengumpulan data yang benar, dianalisa dan ditulis

menjadi kajian karya yang dapat dibaca sebagai suatu

informasi.lnformasi ini akan menjadi dasar dari kebijakan kedepan

pelayanan kesehatan dibidang dokter spesialis tersebut untuk menjadi

lebih baik. Fakta dari data dilapangan tempat dia bekerja akan disajikan

dalam kaidah akademis dan professional dan tidak hanya berdasar

kebiasaan semata atau opini dari dokter tersebut.

Dengan demikian memang penting seorang dokter spesialis

mengerti dan .tahu caranya bagaimana meneliti dan memberikan

informasi berdasar kumpulan data dilapangan dimana dia bekerja.

Sekian Wassalam.

Puger Rahardjo, dr., SpAn, KlC, KAKV
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KATAPENGANTAR O

KETUA PROGRAM STUDI
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI
RSUD DR.SOETOMO SURABAYA

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas

selesainya penyusunan buku KUMPULAN PENELITIAN DEPARTMEN

ANESTESIOLOGI & REANIMASI. Sesuai dengan namanya' maka tujuan

penerbitan buku ini adalah menjadi pedoman dan semangat bagi para

peserta didik, dosen di lingkungan Anestesiologi & Reanimasi bahwa

penelitian merupakan komponen penting bagi kemajuan dan

kemakmuran suatu bangsa. Dewasa ini, negara-negara ma.iu di dunia

adalah negara - negara yang sangat maJu dalam penelitian, baik dasar

maupun rekayasa.

Buku ini disusun berdasarkan visi, misi dan rencana strategis

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANESTESIOLOGI & REANIMASI

SURABAYA. Dengan demikian, kegiatan penelitian berkualitas

merupakan sebuah keniscayaan, agar Indonesia dapat eksis dan

bertahan di dunia yang semakin sempit dan berubah cepat ini.

Perwujudan penelitian berkualitas internasional disamping mampu

meningkatkan daya saing bangsa, iuga secara khusus akan mengangkat

nama perguruan tinggi, sejajar dengan perguruan tinggi penelitian

terkemuka di dunia. Untuk itu, institusi sebagai lembaga perguruan tinggi

perlu rnengembangkan kebijakan-kebijakan pen.iaminan mutu agar hasil

peneliiian berkualitas, dapat direproduksi, serta terdokumentasi dengan

baik.

Akhir kata, penghargaan dan terimakasih kami sampaikan

kepada penulis dan semua pihak yang telah berperan, secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini, dan dicatat sebagai

amal ibadah oleh Allah SWT. Sernoga buku ini memberikan pencerahan,

meningkatkan harapan dan semangat bagi peserta didik maupun dosen

dilingkungan institusi, sangat diharapkan agar upaya penjaminan mutu,
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baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat

berhasil demi terwujudnya visi dan misi perguruan tinggi utamanya di

institusi pendidikan Anestesiologi & Reanimasi Surabaya.

Dr. Arie Utariani, dr., SpAn., KAP
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ANALISIS KEPUASAN PASIEN OPERASI ELEKTIF GBPT RSU DR.
SOETOi'O ATAS PELAYANAN ANESTESI PRE.DURANTE-POST

OPERATIF

A.K Wisnu Baroto S.P, Teguh Sylvaranto, Arie Utariani

ABSTRAK

Latar Belakang: Kepuasan pasien telah menjadl hal penting dan

sebagai sasaran utama pelayanan kesehatan, suatu kunci yang

menentukan kualitas pelayanan dan juga sebagai suatu indikator
outcome pelayanan. Pengukuran kepuasan pasien dalam pelayanan

anestesi yang ada saat ini masih kurang baik, validitas dan reliabilitasnya

tidak pasti.

Tujuan: Penelitian ini menganalisis tjngkat kepuasan pasien operasi

elektif GBPT RSU dr.Soetomo.

Metode Penelitian: Penelitian bersifat observasional dengan deslgn

cross-sectional study yang menganalisis tingkat kepuasan pasien operasi

elektif di GBPT RSU dr.Soetorno terhadap petayanan anestesi

preoperatif, durante operatif dan post operatif. Data berasal dari survei

atas pasien yang telah menjalani operasi elektif dan mendapatkan

pelayanan anestesi.

Hasil penelitian: Menunjukkan ketidakpuasan pasien atas pelayanan

anestesi baik saat preoperatif, perioperatif maupun post operatif relatif

masih tinggi. Saran penting dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan

suatu bentuk evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengukur

tingkat kepuasan pasien atas pelayanan anestesi preoperatif, perioperatif

dan post operatif.

Kata kunci: kepuasan, pelayanan anestesi
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PENDAHULUAN

Selama dekade terdahulu, kepuasan pasien telah menJadi hal
penting dan sebagai sasaran utama perayanan kesehatan, suatu kunci
yang menentukan kualitas pelayanan dan juga sebagai suatu indikator
outcome perayanan (BeI et ar 2004). Kepuasan pasien merupakan
bagian yang esensial dari manajemen kualitas (Singh et at 2OO7).
Kualitas pelayanan kesehatan dapat ditentukan pada derEat mana
outcome pelayanan kesehatan konsisten sesuai dengan pengetahuan
profesionat terkini (Donabedian .198g; Lohr et al 1992).

Kebanyakan pasien (8S%) mengharapkan tidak rnendapatkan
kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan anestesi (Ward&Gordon
1994). Meskipun demikian, pemurihan dari anestesi dan pembedahan
kadangkala terkomplikasi oleh residu dari sedasi, nyeri, nausea, dan
vomiting dan berbagai variasl dan baik komplain mayor maupun minor
lainnya (Dodds et at .1985).

Walaupun banyak gambaran atraktif terkait kepuasan paslen,
pengukuran kepuasan pasien dalam pelayanan anestesi yang ada saat
ini masih kurang baik, validitas dan reliabilitasnya tidak pasti. Dalam
survei cross secfiona/ yang hanya memberikan item tunggal pertanyaan
dan jawaban yaltidak atau forrnat Likert menghasilkan skor seragam
(lebih 80% puas atau sangat puas). Sayangnya, hal tersebut tidak jelas,
masih terlalu global. Apakah pasien benar-benar puas dengan petayanan
anestesi atau hanya mengekspresikan kepuasan mereka atas ahli bedah
atau pelayanan rumah sakit? Apakah dasar pasien memberi nilai positif
atas satu faktor saja (seperti kelangsungan hidup) atau atas banyak
kriteria (seperti persahabatan, sensitivitas, kasih sayang, informasi dan
komunikasi)? Apakah raporan kepuasan pasien terpengaruh oreh rasa
hormat, percaya, keyakinan atau rasa bersyukur kepada dokter atau
perawat (biasa disebut .hallo effecf)? Ketidakmampuan menJawab
berbagai pertanyaan di atas
kepuasan pasren daram ane","", ;:;T::1"ffi#,:"" 

pensu kuran
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Data jumlah operasi elektif di GBPT RSU dr.Soetomo mulai
bulan Januari sampai dengan Juni 2OlZ dapat diketahui bahwa jumtah
rata-rata pasien yang nenjarani operasi erektif di GBpr RSU dr.soetomo
per burannya adarah sekitar 710 pasien. Jumrah tersebut sangaflah
besar, akan tetapi hingga sekarang belum ada langkah evaluasi tingkat
kepuasan pasien atas tindakan anestesi yang telah dilakukan, baik pada
tahap pre, durante maupun post anestesi. Metode evaluasi yang tepat
hingga kini belum ada dan hal itu bisa jadi merupakan penyebab tidak
terlaksananya kegiatan tersebut.

MATERI DAN METODE

Pelayanan Anestesi

Tim pelayanan anestesiologi dan reanimasi terkait dengan
pasien dalam tiga periode, yaitu :

1. Pra anestesia atau pembedahan

2. Selama anestesia atau pembedahan dan
3. Pasca dnestesia atau pembedahan.

Ketiga periode di atas dapat diperpanjang bila perlu selama pasien masih
dalam ancaman bahaya terhadap fungsi vital (jalan napas, pernapasan,
sirkulasi dan kesadaran) dan atau masih adanya rasa nyeri dan
kecemasan berlebihan akibat pembedahan, trauma atau penyakit lain
(Sub Direktorat penunjang Medik j991).

Konsep Kepuasan

Kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diterima atau
dlrasakan (perceived peiomance) sama atau melebihi apa yang
diharapkan (Supriyanto 2002).

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang
yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya
terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan berbagai harapannya
(Kotler 2002).
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Kepuasan adalah keadaan psikologis dari emosional seseorangyang menunjukkan adanya diskonformasi atau konformasi terhadap
layanan yang diterimanya dengan harapannya dan rnenjadikan

l:l:ataman 
setelah mengkonsumsinya (Otiver 1980 datam Rtchard

2000)

Kepuasan pasien dan pelayanan anestesi
Ahli anestesi ingin mampu rnengukur kepuasan pasien dengan

Monitored Anesthesia Care (MAC) untuk setidaknya tiga alasan, ya,tu :'1. Kualitas pelayanan seharusnya dinilai oleh pasien tidak hanya oleh
ahli anestesi.

2. Kepuasan dengan skala anestesi dapat digunakan untuk mengukur
pilihan pasien atas berbagai obat anestesi yang berbeda.3. Skala kepuasan dapat digunakan untuk bela.lar kapan dan
bagaimana Monitored Anesthesia Care (MAC) rneningkatkan
kepuasan pasien (Dexter el al 1997).

Kepuasan pasien atas pelayanan anestesi merupakan
keseimbangan antara ekspetasi dan persepsi atas apa yang diterimayang menjadi titik perhatian. Dan tenaga anestesi harusnya
melanjutkannya dengan mengidentif,kasi, memantau dan memodifikasi
berbagai faktor yang mungkin meningka tkannya (Capuzzo et al ZOOT).

METODE

penelitian ini merupakan penelitan observasional dengan
rancangan penelitian secara o
tinskat kepuasan er.i", "p"r:ri"""::ffi'fl Xf 'ilt,Ti:::ffi;
terhadap pelayanan anestesi preoperatif, durante operatif dan post
operatif. penelitian ini menganalisis data yang berasal dari survei ataspasien yang terah menjarani operasi erektif di GBpr RSU dr.soetomodan telah mendapatkan pelayanan anestesi. Survei tersebut
mengumpurkan data primer yang berupa karakteristik sosio_dernografi
(umur, jenis kelamin, dan pendidikan), penilaian pasien atas
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kepuasannya terhadap pelayanan anestesi preoperatif, pelayanan

anestesi durante operatif (premedikasi, induksi, maintenance, post

operatif dini), dan pelayanan anestesi post anestesi. Data sekunder

berupa telaah peneliti atas semester pelaksana tindakan anestesi

berdasarkan pembagian pasien yang dilakukan oleh chrbf PPDS I

Anestesiologi dan Reanimasi GBPT RSU dr.Soetomo.

Sampel diambil dengan cara systematic sampling, yaitu setiap

sampel nomor ke sekian yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan ke

dalam penelitian. Dalam preeliminari studi didapatkan bahwa rata-rata

jumlah pasien yang menjalani operasi elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

per bulan sebesar 700 pasien. Sedangkan jumlah sampel yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebesar 96 sampel. Berdasarkan

metode systematic sampling, maka dilakukan penghitungan 700/96 =

7,29 (dibulatkan menjadi 7) dan karenanya setiap pasien ke-7 dipilih

sampai terpenuhi 96 sampel.

HASIL

Tabulasi silang variabel usia dikaitkan variabel tingkat kepuasan

p?sien atas pelayanan anestesi preoperatif tersebut di bawah ini :

Tabel 1. Tabulasi Silang Variabel Usia Dikaitkan Variabel Tingkat
Kepuasan Pasien atas Pelayanan Anestesi Preoperatif pada Pasien
Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Tingkat Kepuasan
Pasien atas Pelayanan
Anestesi Preoperatif

Remaia Dewasa Lansia
Total

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

8112
(11,8%) (7,1%) (12,5o/o)

37 11 56
(54,4Yo) (78,6%) (58,3%)

21226
(30,9%) (14,3o/o) (27j%)

202
(2,9o/o) (0,0%) (2,1Yo)

68 14 96
(7 0,B'/")___(7-,6"/,)_ ( 1 00%)

3
(21,4%)

8
(57,1o/o)

3
(21,4%)

0
(0,0%)

14
(14,6Yo)

Sumber : Survei Peneliti
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Berdasarkan pada tabel .l di atas, maka dapat diambil
kesimpuran bahwa prosentase tertinggi ketidakpuasan pasien ataspelayanan anestesi pre operatif ada pada pasien gorongan usia ransia,yaitu sebesar Tg,6vo. Dan juga pada kedua golongan usia yang lain,
separuh rebih pasien baik pada pasien bergorongan usia remaja (57,1%)
maupun pasien bergorongan usia dewasa (54,4%) menyatakan
ketidakpuasannya atas perayanan anestesi pre operatif. Kepuasan
terbesar atas perayanan anestesi pre operatif ada pada pasien gorongan
usia dewasa, tetapi itu pun hanya sebesar 30,go/o.

Taburasi sirang variaber usia dikaitkan variaber kepuasan ataspelayanan anestesi durante operatif seperti tersebut di bawah ini :

Tabel2. Taburasi sirang Variaber Usia Dikaitkan Variaber Kepuasan atas
8B3ii3l, flS:,:,:#,.,,t" opJ,I[r"r,o, pasien op"i,!i er"ktir di

Kepuasan Atas Usia Total
Pelayanan Anestesi

Perioperatif
Remaffi

Sangat tiOaT puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

0

(0,0%)

3

(21,4%)

11

(78,6%)

0

(0,0o/o)

14

(14,6%)

0

(0,0%)

22

(32,4o/o)

37

(54,4o/o)

I
(13,2o/o)

68

(70,8%)

0

(0,0%)

I
(57,1%)

4

(28,6%)

2

(14,3%)

14

(14,6%)

0

(0,0%)

33

(34,4o/o)

52

(54,2%)

11

(11,s%)

96

(100o/o)

Total

SumOer : Survei penetiti

Berdasarkan pada data-data dari tabel 2 dapat diketahui bahwasebagian besar pasien gorongan usia remaja, yaitu sebesar 7g,60/omenyatakan kepuasannya atas pelayanan anestesi durante operatif.
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Demikian juga halnya dengan separuh lebih pasien gotongan usia
dewasa, yaitu sebesar s4,4yo- Namun sebariknya pada separuh rebih
pasien gorongan usia ransia, yaitu sebesar 57,1% menyatakan
ketidakpuasan nya atas pelayanan anestesi durante operatif.

Taburasi sirang antara variaber usia dikaitkan sub variaber tingkat
kepuasan atas perayanan anestesi post operatif seperti yang tersebut di
bawah ini:

Tabel 3. Taburasi sirang Variaber usia Dikaitkan Variaber Tingkat
5:?y:..11:tas 

petayananAnestesi post Operarif p"O" Fr"Ln OperasiElektif diGBPT RSU dr,soetomo

XepuasanEas Usia
Pelayanan Anestesi

Post Operatif Remalaffi
Total

Tidak puas.

Puas

Sangat puas

Sangat tiOak puas 6

(42,9o/o)

5

(35,7o/o)

2

(14,3o/o)

1

(7,1o/o)

14

(14,6%)

29

(42,60/o)

18

(26,5%)

17

(25,0o/o)

4

(5,s%)

68

(70,8%)

6

(42,e%)

6

(42,9o/o)

2

(14,3%)

0

(o,0yo)

'14

('14,60/o)

41

(42,7o/o)

29

(30,2%)

21

(21,e%)

5

(5,2%)

96

(100%)

Total

Berdasarkan pada data dari taber 3 di atas diketahui bahwa
sebagian besar pasien golongan usia pasien bergolongan usia remaja
(78,6%), sebagian besar pasien gotongan usia dewasa (69,1%) maupun
sebagian besar pasien gorongan usia ransia (g5,g%) menyatakan sangat
tidak puas sampai dengan sangat tidak puas atas perayanan anestesi
Kumpulan penelitian
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post operatif. sebagai catatan tambahan di sini adalah tidak satu pun

pasien dari golongan usia lansia merasa sangat puas atas pelayanan

anestesi post operatif.

Tabulasi sitang variabel jenis kelamin dikaitkan variabel tingkat
kepuasan pasien atas pelayanan anestesi preoperatif berikut ini :

Tabel 4. Tabulasi silang Variabel jenis kelamin Dikaitkan Variabel
Tingkat Kepuasan Pasien atas Pelayanan Anestesi preoperatif pada
Pasien Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Tingkat Kepuasan Pasien
atas Pelayanan Anestesi

Preoperatif

Jenis Kelamin

LakiJaki Perempuan

Total

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

7

(13,7%)

27

(52,9Yo)

16

(31,4yo)

1

(2,0%)

51

(53,1olo)

5

(11,1%)

29

(64,4Yo)

10

(22,2%)

1

(2,2o/o)

45

(46,e%)

12

(12,5%)

56

(58,3%)

26

(27,1o/o)

2

(2,1%)

96

(100%)

Total

Sumber : Survei Peneliti

Berdasarkan pada tabel 4 di atas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa pada lebih separuh pasien berjenis kelamin lakilaki,
yaitu sebesar 66,6 o/o dan sebagian besar pasien yang berjenis kelarnin

perempuan, yaitu sebesar 75,5 % menyatakan sangat tidak puas sampai

dengan tidak puas atas pelayanan anestesi pre operatif. Di sisi lain,

pasien berjenis kelamin laki-iaki mempunyai prosentase kepuasan atas
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pelayanan anestesi pre operatif lebih tinggi dari prosentase pasien

berjenis kelamin perempuan.

Tabulasi silang antara variabel jenis kelamin dikaitkan dengan

variabel kepuasan atas pelayanan anestesi durante operatif seperti

tersebut di bawah ini :

Tabel 5. Tabulasi Silang Variabel Jenis Kelamin Dikaitkan Variabel
Kepuasan atas Pelayanan Anestesi Durante Operatif pada Pasien
Operasi Elektif diGBPT RSU dr.Soetomo

Kepuasan Atas
Pelayanan Anestesi Durante

Operatif

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Total

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

0

(0,0%)

17

(33,3%)

27

(52,9o/,)

7

(13,7%)

ct

(53,1%)

00
(0,0%) (0,0%)

16 33

(35,6%) (34,4%)

25 52

(55,6%) (54,2o/o\

411
(8,e%) (11,5%)

45 96

(46,e%) (100%)

Sumber: Suruei Peneliti

Berdasarkan pada data-data dari tabel 5 dapat diketahui bahwa

sebagian besar pasien berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 66,6 %

dan sebagian besar pasien berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar

64,5 yo menyatakan puas sampai dengan sangat puas atas pelayanan

anestesi durante operatif. Adapun prosentase terbesar kepuasarr pasien

terdapat pada kelompok pasien yang berjenis l<elamin perempuan, yaitu

sebesar 55,6%. Yang perlu dicatat disini adalah tidak ada satu pun
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pasien baik yang berjenis keramin raki-raki maupun yang berjenis keramin
perempuan yang menyatakan sangat tidak puas atas pelayanan anestesi
durante operatif.

. Tabulasi silang antara variabel jenis kelamin dikaitkan dengan
sub variabel tingkat kepuasan atas pelayanan anestesi post operatif
seperti yang tersebut berikut ini :

Tabel 6. Tabulasi silang Variabel jenis kelamin Dikaitkan variabel
Tingkat Kepuasan atas pelayanan Anestesi post operatif pada easien
Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Kepuasan alas
Pelayanan Anestesi

Post Operatif

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

26

(51,0%)

16

(31,4o/o)

8

(15,7o/o)

1

(2,0%)

51

(53,1%)

15

(33,3%)

13

(28,9%)

13

(28,9o/o)

4

(B,9yo)

45

(46,9%)

41

.(2,7Yo)

29

(30,2%)

21

(21,9%)

5

(5,2%)

96

(100%)

Total

Sumber 
=nruA 

%nelt'ti

Berdasarkan pada data dari tabel 6 di atas diketahui bahwa
sebagian.besar pasien baik yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar
82,4 0/o maupun yang berjenis kelamin perempuan, yaitu sebes ar 62,2 0/o

menyatakan tidak puas bahkan sangat tidak puas atas pelayanan
anestesi post operatif. Adapun prosentase ketidakpuasan yang terbesar
ada pada kerompok pasien berjenis keramin raki{aki, yaitu sebesar
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51,0o/o. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa prosentase

ketidakpuasan total masih tinggi, yaitu sebesar 32,9 o/o.

Tabulasi silang antara variabel tingkat pendidikan dikaitkan

variabel tingkat kepuasan pasien atas pelayanan anestesi preoperatif

sepertiyang tersebut di bawah ini :

Tabel 7. Tabulasi Silang Variabel Tingkat Pendidikdn Dikaitkan Variabel
Tingkat Kepuasan Pasien atas Pelayanan Anestesi Preoperatif pada
Pasien Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Tingkat Pendidikan TotalTingkat Kepuasan
Pasien atas
Pelayanan
Anestesi

Preoperatif

Tamat Tamat Tamat
SLTP SLTA PT

Tamat
SD

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

7

(35,0%)

12

(60,0%)

1

(5,0%)

0

(0,0%)

20

(20,8%)

2

(7,7o/o)

16

(61,5%)

8

(30,B%)

0

(o,o%)

26

(27,1%)

2

(4,g%o)

23

(56,1%)

15

(36,6%)

1

(2,4o/o\

41

(42,7V,)

1

(11,1%)

5

(55,6%)

2

(22,2%l

1

(11,1o/o)

o

(s,4%)

12

(12,5o/o)

56

(58,3%)

26

(27,1yo)

2

(2,1o/o\

96

(100%)

Sumber : Survei Peneliti

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa pada sebagian besar pasien, baik yang

berpendidikan tamat SD (85,0%), yang berpendidikan tamat SLTP

(69,20/0), yang berpendidikan tamat SLTA (61,0%) maupun yang

berpendidikan tamat PT (66,7%) menyatakan ketidakpuasannya atas

pelayanan anestesi pre operatif. Adapun prosentase kepuasan terbesar
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atas pelayanan anestesi pre operatif ada pada pasien berpendidikan
SLTA, tetapi itu pun hanya sebesar 36,6%.

Tabulasi silang antara variabel tingkat pendidikan
dengan variabel kepuasan atas pelayanan anestesi durante
seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 8. Tabutasi sitang variabel tingkat pendidikan Dikaitkan VariabelKepuasan atas Perayanan Anestesi ourante operatif paJa pasien
Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Kepuasan atas
Pelayanan Anestesi

Durante Operatif

Tingkat Pendidikan Total

Tamat -amat Tamat
SLTP SLTA PT

dikaitkan

operatif

Tamat
SD

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

0

(0,0%)

12

(60,0%)

8

(4O,Ao/o)

0

(0,0o/o)

20

(20,8o/o)

0

(0,0o/o)

5

(55,6%)

4

(44,4Yo)

0

(0,0%)

9

(9,4%)

0

(0,0%)

33

(34,4o/o)

52

(54,2%)

't1

(11,5%)

96

(100%)

(0,0%) (0,0%)

610
(23,1o/o) (24,4o/o)

14 26

(53,8%) (63,0olo)

6S
(23,1o/o) (12,0%)

26 41

(27,1%) (43,0%)

SumOei: Sunei penefiti

Berdasarkan pada data-data dari taber g dapat diketahui bahwa
separuh rebih pasien berpendidikan tamat sD, yaitu sebesar 60,0% dan
separuh'rebih pasien berpendidikan tarnat pr, yaitu sebesar 55,6 %
menyatakan ketidakpuasannya atas perayanan anestesi durante operatif.
Namun sebaliknya pada separuh lebih pasien berpendidikan tamat
SLTP, yaitu sebesar 53,g %o dan sebagian besar pasien berpendidikan
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tamat SLTA, yaitu sebesar 63,0% menyatakan kepuasannya atas
pelayanan anestesi durante operatif.

Tabulasi silang antara variabel tingkat pendidikan dikaitkan sub
variabel tingkat kepuasan atas pelayanan anestesi post operatif seperti
yang tersebut di bawah ini :

Tabel g. Tabulasi silang Variabet tingkat pendidikan Dikaitkan Variabel
Tingkat Kepuasan at?: perayanan Anestesi post operatif pada pasien
Operasi Elektif di GBpT RSU dr.Soetomo

Kepuasan atas
Pelayanan Anestesi

Post Operatif

Tingkat Pendidikan Total

Tamat Tamat Tamat
SD SLTP SLTA

Tamat
PT

I

I

Sangat tidak puas

Tidak puas

8917741

Puas

Sangat puas

Total

(40,0%) (34,6%) (41,5%) (77,8o/o) (42,7%)

8714029
(40,0vo) (26,e%) (34,1%) (0,0%) (30,2o/o

%)

21

(20,0o/o\ (30,8%) (19,5%) (11,1o/o) (21,s%)

(0,0%) (7,7%) (4,9%) (11J%) (5,2o/o)

26 41

Dari tabel 9 di atas diketahui bahwa pada sebagian besar pasien
dengan tingkat pendidikan tamat sD (80,0 %), separuh lebih pasien
dengan tingkat pendidikan tamat sLTp (61,5 %), sebagian besar pasien
dengan tingkat pendidikan tamat SLTA (Ts,6 o/o) dan sebagian besar
pasien dengan tingkat pendidikan tamat pr (77,9 o/o) menyatakan tidak
puas bahkan sangat tidak puas atas perayanan anestesi post operatif.

(20,8%) (27j%) (42,7%) (e,4%\ (100%)
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Tabulasi silang variabel tingkat semester PPDS dikaitkan

variabel tingkat kepuasan pasien atas pelayanan anestesi preoperatif

seperti yang tersebut di bawah ini :

Tabel 10. Tabulasi Silang Variabel tingkat semester PPDS Dikaitkan
Variabel Tingkat Kepuasan Pasien atas Pelayanan Anestesi Preoperatif
pada Pasien Operasi Elektif di GBPT RSU Dr. Soetomo

Tingkat Kepuasan
Pasien atas

Pelayanan Anestesi
Preoperatif

Semester PPDS

Awal Menengah 'Akhir

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

5

(13,2%)

21

(55,3%)

11

(28,9o/o)

1

(2,60/0)

38

(3e,6%)

5

(13,5%)

23

(62,ZYo)

B

(2',1,6%)

1

(2,7%)

37

(38,5%)

2

(e,5%)

12

(57,1%)

7

(33,3%)

.0

(0,0%)

21

(21,e%)

12

(12,5o/o)

56

(58,3%)

26

(27,1%)

2

(2,1o/o)

96

(100%)

Sumber: Survei Peneliti

Berdasarkan pada tabel 10 di atas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa sebagian besar pasien yang ditangani oleh PPDS

semester awal (68,5%), sebagian besar pasien yang ditangani oleh

PPDS semester menengah (75,7%) maupun sebagian besar pasien yang

ditangani oleh PPDS semester akhir (66,6%) menyatakan tidak puas

bahkan sangat tidak puas atas pelayanan anestesi pre operatif. Adapun

prosentase kepuasan terbesar atas pelayanan anestesi pre operatif ada
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pada kelompok pasien yang ditangani oleh ppDS tingkat semester akhir,
yaitu sebesar 33,3%.

Tabulasi silang

variabel kepuasan atas

tersebut di bawah ini :

variabel tingkat semester ppDS dikaitkan
pelayanan anestesi durante operatif seperti

Taber 1f ' Taburasi 
lilano^v.ariaber tingkat semester ppDS Dikaitkanvariabel Kepuasan atas_-p-elayanrn'ni"rt"si Durante operatif padaPasien Operasi Elektif di GBPT hSU Or.So""tor*

Kepuasan atas SgnrsslsrFFDs
Pelayanan Anestesi

Durante Operatif Awal Menengah Akhir
Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

0

(0,0%)

12

(31,6%)

19

(50,0%)

7

(18,4%)

38

(3e,6%)

0

(0,0%)

10

(27,0o/o)

24

(64,9%)

3

(8,1o/o)

37

(38,5%)

0

(0,0o/,)

11

(52,4%)

I
(42,e%)

1

(4,8o/o)

21

(21,9%)

0

(0,a%)

33

(34,4%)

52

(54,2%)

11

(11,5%)

96

(100%)

Berdasarkan pada data-data dari tabel 11 dapat diketahui bahwa
separuh pasien yang ditanganioreh ppDS rAnestesiorogi dan Reanimasi
semester awar, yaitu sebesar 50,o% dan sebagian besar pasien yang
ditangani oreh ppDS r Anestesiorogi dan Reanimasi semester
menengah' yaitu sebesar 64,g% menyatakan kepuasannya ataspelayanan anestesi durante operatif. Namun sebaliknya pada separuh
Iebih pasien yang ditangani oreh ppDS r Anestesiorogi dan Reanimasi
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semester akhir, yaitu sebesar 52,4o/o menyatakan ketidakpuasannya atas

pelayanan anestesi durante operatif.

Tabulasi silang antara variabel tingkat semester ppDS dikaitkan

sub variabel tingkat kepuasan atas pelayanan anestesi post operatif

seperti yang tersebut di bawah ini :

Tabel 12. Tabulasi silang variabel tingkat semester ppDS Dikaitkan
Variabel ringkat Kepuasan atas Pelayanan Anestesi post operatif pada
Pasien Operasi Elektif di GBPT RSU dr.Soetomo

Kepuasan atas
Pelayanan Anestesi

Post Operatif

Semester PPDS

Awal Menengah Akhir

Total

Sangat tidak puas

Tidak puas

Puas

Sangat puas

Total

15

(39,5%)

12

(31,6%)

7

(18,4Vo)

4

(10,5%)

38

(3e,6%)

18

(48,6%)

I
(24,3o/o)

I
(24,3o/o)

1

(2,7%)

37

(38,5%)

8

(38,1o/o)

8

(38,1%)

5

(23,8o/o)

0

(0,0%)

21

(21,e%)

41

(42,7%)

29

(30,2%)

21

(21,9o/o)

5

(5,2o/o)

96

(100o/o)

Sumber : Survei Peneliti

Berdasarkan pada data dari tabel 12 di atas diketahui bahwa

sebagian besar pasien yang ditangani PPDS semester awal (21,1%),

sebagian besar pasien yang ditangani PPDS semester menengah

(72,9%) maupun sebagian besar pasien yang ditangani ppDS semester

akhu (76,2%) nenyatakan tidak puas bahkan sangat tidak puas atas
pelayanan anestesi post operatif. Prosentase ketidakpuasan tertinggi ada
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pada kelompok pasien yang ditangani PPDS semester menengah, yaitu

sebesar 48,60/o.

PEMBAHASAN

Tingkat kepuasan pasien di semua golongan usia atas pelayanan

anestesi preoperatif masih rendah. Dengan kata lain masih banyak

pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan anestesi preoperatif. Bila

dirunut ke belakang hal itu bisa bermula dari masih tingginya angka

ketidakpuasan atas berbagai penjelasan yang diberikan dokter anestesi

selama preoperatif. Faktor keramahan saja ternyata tidak cukup mampu

meningkatkan kepuasan pasien di semua golongan usia.

Berdasarkan data hasil penelitian, tingkat kepuasan pasien atas

pelayanan anestesi durante operatif masih lumayan tinggi terutama untuk

pasien golongan usia remaja dan juga golongan usia dewasa. Hal

tersebut tidak terjadi pada pasien golongan usia lansia. Oleh karena itu,

perlu perhatian lebih pada pasien golongan usia lansia tidak hanya saat

pelayanan ahestesi preoperatif, tetapi juga saat pelayanan anestesi

durante operatif.

Secara keseluruhan hasil evaluasi tingkat kepuasan pasien atas

pelayanan anestesi post operatif terlihat bahwa mayoritas pasien di

semua golongan usia menyatakan ketidakpuasannya. Bita ditelusuri

kembali hal tersebut bisa disebabkan oleh tidak adanya kunjungan post

operatif maupun penanganan keluhan post operatif yang tidak

memuaskan mereka.

Tingginya angka ketidakpuasan atas pelayanan anestesi pre

operatif terlihat pada masih besarnya prosentase yang sangat tidak puas

sampai dengan tidak puas baik pada pasien berjenis kelamin laki-laki

maupun berjenis kelamin perempuan. Dan apabila dibandingkan antara

pasien berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin

perempuan, maka ketidakpuasan pasien berjenis kelamin perempuan ini

lebih tinggi. Bila ditelusuri dari awal, memang akan didapatkan pasien

berjenis kelamin perempuan ini selalu mempunyai angka ketidakpuasan
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lebih tinggi daripada pasien berjenis kelamin lakl-laki, kecuali dalam hal

penjelasan perlunya pemeriksaan preoperatif.

Sebagian besar pasien baik yang berjenis kelamin laki-laki

maupun yang berjenis kelamin perempuan menyatakan kepuasannya

atas pelayanan anestesi durante operatii Faktor yang dominan

menentukan kepuasan pasien atas pelayanan anestesi durante operatif

disini kemungkinan terkait erat dengan penanganan keluhan post operatif

dini pasien di Recovery Room.

Sebagian besar pasien baik dari jenis kelamin laki-laki maupun

perempuan menyatakan penanganan dokter anestesi terhadap keluhan
post operatif mereka di ruangan tidak sesuai harapan. Hal ini

dimungkinkan sekali oleh karena baik dari sisi sikap, kecepatan maupun

hasil penanganan masih jauh dari harapan mereka.

Pemberian informasi yang jelas dan lengkap yang dapat

dipahami oleh pasien akan membuat pasien tersebut semakin siap dan

tenang rnenghadapi operasi. Hal ini tidak terjadi pada penelitian ini pada

semua kelompok tingkat pendidikan yang dimungkinkan oleh karena baik
penjelagan tujuan pemeriksaan, persiapan operasi, penjelasan resiko

dan efek anestesi tidak tersampaikan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasien di semua

tingkat pendidikan merasa tadak puas atas pelayanan anestesi
preoperatif. Pada empat kelompok tingkat pendidikan mempunyai

tuntutan sama. Prosentase ketidakpuasan tertinggi muncul dari kelompok

tingkat pendidikan tarnat SD.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebenarnya

prosentase antara yang puas maupun tidak puas atas pelayanan

anestesi durante operatif tjdak berselisih banyak. Namun hal yang

demikian juga rnengandung arti ketidakpuasan yang terjadi atas
pelayanan anestesi perioperatif juga cukup besar. Hal ini dimungkinkan

karena faKor perhatian dokter anestesi baik sebelum ataupun sesudah I
operasi sedikit banyak mempunyai pengaruh. 
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ldealnya semua pasien post operatif yang dirawat di ruangan

mendapat kunjungan dokter anestesi. Kenyataan yang didapat dari

penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pasien yang tidak mendapat

kunjungan post operatif di berbagai tingkat pendidikan masih lumayan

besar. Hal tersebut memberi andil terhadap ketidakpuasan pasien atas

pelayanan anestesi post operatif.

Evaluasi atas kepuasan pasien atas pelayanan anestesi post

operatif menunjukkan bahwa mayoritas pasien dari berbagai tingkatan

pendidikan menyatakan tidak puas atas pelayanan anestesi post operatif.

Hal itu dipengaruhi oleh tidak adanya kunjungan post operatif dan juga

kualitas penanganan keluhan post operatif pasien di ruangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum

ketidakpuasan atas penielasan tujuan pemeriksaan anestesi, persiapan

operasi, resiko yang bisa terjadi selama proses anestesi dan efek dari

tandakan anestesi masih tinggi. Pertama, yang perlu dicatat disini adalah

ketidakpuasan tersebut terjadi pada semua kelompok pasien, baik yang

ditangani otiir ppOS semester awal, menengah maupun akhir.

Seharusnya dengan semakin tingginya level PPDS yang menangani,

kepuasan pasien semakin tinggi. Kedua, perlu diperhatikan bahwa

prosentase ketidakpuasan atas penjelasan resiko yang mungkin bisa

terjadi seiama proses anestesi maupun penjelasan efek tindakan

anestesi lebih tinggi daripada ketidakpuasan atas penjelasan tujuan

pemeriksaan maupun penjelasan tentang persiapan operasi. ldealnya,

keempat hal tersebut disampaikan secara sejelas-jelasnya kepada

pasien.

Akhirnya bila dilakukan analisis kepuasan pasien atas pelayanan

anestesi preoperatif didapatkan prosentase ketidakpuasan yang masih

tinggi. Faktor tingkat semester PPDS nampak tidak berdampak, artinya

ketidakpuasan tersebut mempunyai prosentase relatif sarna terjadi pada

semua tingkat semester PPDS. Harusnya dengan semakin tinggi level

PPDS, prosentase ketidakpuasan tersebut bisa ditekan.
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Evaluasi menyeluruh kepuasan pasien atas pelayanan anestesi

perioperatif menunjukkan hasil mayoritas pasien yang ditangani ppDS

semester akhir tidak puas. Sebaliknya mayoritas pasien yang ditangani

oleh PPDS semester awal dan menengah menunjukkan hasil mayoritas

puas atas pelayanan anestesi perioperatif. Hal tersebut dimungkinkan

bisa terjadi karena mulai dari masalah perhatian ke pasien saat

preoperatif maupun postoperatif dini, .iuga masalah penanganan keluhan

posl operatif dini untuk pasien yang ditangani PPDS semester akhir

cenderung menunjukkan ketidakpuasan yang tinggi. Hasil uji statistik

menunjukkan bahwa faktor tingkat semester PPDS I Anestesiologi dan

Reanimasi berperan secara signifikan terhadap kepuasan pasien atas

pelayanan anestesi penoperatif.

Dalam hal kepuasan atas kunjungan post operatif di ruangan,

mayoritas pasien baik yang ditangani oleh PPDS semester awal,

semester menengah maupun akhir menunjukkan prosentase

ketidakpuasan yang tinggi. Dengan kata lain, sebagian besar pasien

tidak mendapatkan kunjungan post operatif oleh dokter anestesi. Hal

tersebut terjadi pada semua level sernester PPDS. ldealnya, semua

pasien mendapatkan kunjungan pogt operatif di ruangan sehingga dapat

dilakukan evaluasi atas pasien tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan justru pada rnayoritas mayoritas

pasien yang ditangani oleh PPDS semester akhir menyatakan

mengalami keluhan saat dirawat di ruangan. Untuk penanganan keluhan

tersebut mayoritas pasien tidak dilakukan tindakan apa-apa oleh PPDS I

Anestesiologi dan Reanimasi. Maka tidak mengherankan bila mayoritas

pasien tidak puas atas hasil penanganan keluhan mereka di ruangan, Hal

yang menjadi catatan di sini adalah masih tingginya keluhan pasien di

ruangan dan itu terjadi pada semua pasien baik yang ditangani oleh

PPDS semester awal, menengah maupun akhir. Mayontas keluhan-

keluhan tersebut tidak mendapatkan penanganan dengan baik sehingga

tidak mengherankan bila prosentase ketidakpuasan atas penanganan
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keluhan post operatif di ruangan untuk semua level PPDS relatif masih

tinggi.

Hasil evaluasi akhir kepuasan pasien atas pelayanan anestesi

post operatif menunjukkan prosentase ketidakpuasan yang tinggi di

semua level semester PPDS. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan

oleh adanya ketidakpuasan dalam hal kunjungan post operatif di

ruangan dan juga ketidakpuasan atas penanganan keluhan post operatif.

S!MPULAN

Ketidakpuasan pasien atas pelayanan anestesi preoperatif,

perioperatif maupun post operatif baik berdasar usia, jenis kelamin,

tingkat pendidikan dan tingkat semester PPDS yang menangani relatif

masih tinggi. Perlu ditelusuri sumber terjadinya ketidakpuasan baik dari

sisi preoperatif (komunikasi, kejelasan informasi, keramahan), durante

operatif (perhatian dokter anestesi, kecepatan penanganan keluhan) dan

post operatif (kunjungan post operatif , sikap dan kecepatan penanganan

atas keluhan'di ruangan) untuk dapat melakukan tindakan pelayanan

anestesi yang lebih baik yang lebih dapat memberikan kepuasan pada

pasren.
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