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RINGKASAN PENELITIAN 

 

PENGARUH PERAN CASE MANAGER BERBASIS SPIRITUAL ISLAMI 

TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RSUD dr. R. KOESMA TUBAN 

Oleh: Lukman Hakim 

 

Case management adalah didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, 

koordinasi, pengelolaan, dan penelaahan asuhan seorang pasien. Tujuan umum 

adalah untuk mengembangkan cara-cara yang efisien dengan biaya efektif dalam 

mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan yang meningkatkan kualitas hidup 

(Ross, Curry, dan Goodwin, 2011). Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Case 

manager adalah profesional di Rumah Sakit yang melaksanakan manajemen 

pelayanan pasien. Manajemen Pelayanan Pasien adalah suatu proses kolaboratif 

mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan 

advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan 

keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang 

tersedia sehingga memberi hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya-efektif 

(CSMA, 2010). Case manager adalah seseorang yang membantu pasien sebagai 

penghubung antara pasien, keluarga dan para dokter. 

Berdasarkan data dan hasil wawancara pada beberapa perawat, kepala 

bidang keperawatan jumlah pasien selama bulan januari-maret sebesar 2.865 

pasien di 8 ruang rawat inap RSUD dr. R. Koesma Tuban dan sebesar 2% atau 62 

pasien dari 2.865 masuk kriteria tindakan case manager.  Dari peran case 

manager bahwa dari empat perawat, terdapat satu perawat yang mengetahui case 

manager, peran, dan dampak case manager pada pelayanan pasien, tiga perawat 

mengatakan peran case manager sama dengan kepala ruangan dan dari 20 pasien 

di dapatkan hari rawat inap lebih dari enam hari ada 6 pasien dengan tingkat 

kepuasan 18 pasien (90%) pasien mengatakan puas dan 2 pasien (10%) pasien 

mengatakan sangat puas. Pelaksanaan case manager di RSUD dr. R. Koesma 

Tuban telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan sampai saat ini dengan SK dari 

direktur rumah sakit, adapun jenis case manager yang diterapkan ada tiga jenis 

case manager, yang pertama case manager untuk perawat, case manager untuk 

pasien dan case manager untuk administrasi.  

Upaya untuk meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan dengan 

memaksimalkan peran case manager, di RSUD dr. R. Koesma Tuban sudah 

menggunakan pedoman dan tupoksi sesuai dengan standar case manager CMSA, 

dan struktur organisasi case manager sudah terbentuk dan yang menjadi 

penanggung jawab adalah direktur rumah sakit, akan tetapi pelaksanaan case 

manager belum di tunjang dengan standar oprasional prosedur (SPO) maka dari 

itu penelitian ini di harapkan dapan membantu pengoptimalan peran case 
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manager sebagai koordinator pelayanan keperawatan. Oleh karena itu rumah sakit 

memerlukan desain atau strategi agar dapat melakukan proses pelayanan yang 

berkelanjutan. Salah satu model asuhan tersebut adalah case manager. Case 

manager dengan pendekatan spiritual islami yang bertanggung jawab secara 

umum terhadap koordinasi dan kesinambungan pelayanan pasien selama di rawat 

di rumah sakit. 

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis eksperimental, dengan tipe 

quasy experimental. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap di 

RSUD dr. R. Koesma Tuban yang berjumlah 31 pasien kelompok perlakuan dan 

31 pasien kelompok kontrol. Tehnik pengambilan sampel dengan simple random 

sampling dan didapatkan sampel pada kelompok perlakuan sejumlah 31 

responden dan kelompok kontrol sejumlah 31 responden. Variabel independen 

dalam penelitian ini peran case manager berbasis spiritual islami, sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien. Alat ukur dalam 

penelitian ini adalah kuesioner dan check list, serta bahan penelitian ini 

menggunakan modul pelatihan case manager berbasis spiritual islami. 

Penelitian ini dilakukan selama 7 hari pada bulan april di RSUD. dr. R. Koesma 

Tuban. Hari pertama dan kedua adalah identifikasi kepuasan pasien sebelum di 

berikan case manager, hari ketiga identifikasi peran case manager di 8 ruangan 

rawat inap, hari ke empat melaksanakan pelatihan case manager berbasis spiritual 

islami  dengan 8 perawat sebagai case manager, selanjutnya peneliti melakukan 

observasi kepada case manager dalam melaksanakan perannya kepada pasien. 

Hari ke enam dan tujuh peneliti melakukan penggukuran tingkat kepuasan pasien 

dengan menggunakan kuisioner.  

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji mann whitney dan uji 

wilcoxon dengan tingkat kemaknaan α=<0,005. Hasil penelitian tentang kepuasan 

pasien dapat dinyatakan bahwa hampir seluruhnya kepuasan pasien yang 

diberikan case manager berbasis spiritual islami memiliki tingkat kepuasan sangat 

puas sebanyak 26 responden (83%) dan seluruhnya kepuasan pasien yang tidak 

diberikan case manager berbasis spiritual islami menyatakan puas sebanyak 31 

responden (100%). Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara peran case manager 

berbasis spiritual islami terhadap kepuasan pasien.  

Pelatihan peran case manager berbasis spiritual islami  memberikan dampak 

positif terhadap kepuasan pasien sehingga diharapkan peran case manager 

berbasis spiritual islami dapat digunakan sebagai panduan untuk pelayanan di 

rumah sakit baik di ruang rawat inap maupun pelayanan kesehatan yang lain 

dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE INFLUENCE OF THE ROLE CASE MANAGER BASED ISLAMIC 

SPIRITUAL TOWARD  SATISFACTION OF PATIENTS  

IN RSUD dr. R. KOESMA TUBAN 

 

By : Lukman Hakim 

 

Case management is defined as a process of planning, coordination, 

management, and review of the care of a patient. The general objective is to 

develop an efficient ways with cost effective in coordinating services that enhance 

the quality of life (Ross, Curry, and Goodwin, 2011). Patient Service Manager 

(MPP) Case manager is a professional in the hospital that carries out the 

management of patient service. Patient service management is a collaborative 

process regarding the assessment, planning, facilitation, coordination of care, 

evaluation and advocacy for options and services for the fulfillment of the needs 

of the patient and his family, through comprehensive communication and the 

resources available so as to give quality patient care outcomes with cost-effective 

(CSMA, 2010). Case manager is a person who helps a patient as a liaison 

between patients, families and doctors. 

 Based on the data and the results of the interviews on some nurses, head of 

nursing amount of patients during January-March amounted to 2,865 patients in 

inpatient hospitals space 8 RSUD dr R. Koesma Tuban and 2% or 62 patients of 

2,865 entry criteria action case manager.  The role of the case manager is that of 

the four nurses, one nurse who knows the case manager, roles, and impacts the 

case manager in patient service, three nurses say the role of the case manager is 

the same as the head of the room and of the 20 patients in the get today 

hospitalization of more than six days there are 6 patients with the level of 

satisfaction of 18 patients (90%) patients say satisfied and 2 patients (10%) of the 

patients say very satisfied. Implementation of a case manager at the RSUD Dr. R. 

Koesma Tuban has been implemented since the year 2016 with an until this time 

with decree from the Director of the hospital, as for this type of case manager are 

applied there are three types of case manager, the first case manager for nurses, 

case manager for the patient and case manager for Administration. 

 Efforts to improve patient satisfaction and quality of service by 

maximizing the role of case manager, at the RSUD Dr. R. Koesma Tuban already 

use guidelines and in accordance with the standard auth case manager CMSA, 

and organization structure case manager already formed and that becomes the 

person in charge is the Director of the hospital, but the execution of the case 

manager has not been in good with the standard oprasional procedure (SPO) 

therefore this study expect dapan help optimizers role case manager as 

Coordinator of nursing services. Therefore the hospital require design or strategy 

in order to perform the service of process. One of these is the model's case 

manager. Case manager with a spiritual approach to responsible Islamic in 

General towards the coordination and continuity of service for patients in the 

outpatient hospital. 
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 The design of this research uses experimental type, with the type of 

experimental quasy. The population in this study are inpatients in RSUD Dr. r. 

Koesma Tuban totalling 31 patient treatment group and the control group patients 

31. Sampling techniques with simple random sampling and the sample was 

obtained by a group of 31 respondents a number of treatment and control group a 

number of 31 respondents. The independent variable in this study the role of case 

manager-based Islamic spiritual, while the dependent variable in this study is the 

satisfaction of the patient. Measuring instrument in this study is a questionnaire 

and check list, as well as research material for this use case manager training 

module-based Islamic spiritual. 

 This research was conducted for 7 days in april at the RSUD. Dr. R. 

Koesma Tuban. The first day and the second is the identification of the patient's 

satisfaction before the given case manager, the third day of the identification of 

the role of the case manager in the inpatient room 8, four days into the carrying 

out of training Islamic spiritual-based case manager with 8 nurses as case 

manager, next the researchers conducting observations to case manager in 

performing its role to the patient. Day six and seven researchers doing 

penggukuran the level of satisfaction of patients with the use of a detailed 

questionnaire. 

 Data analysis in this study using mann whitney test and wilcoxon test with 

significance level α = < 0.005. The results of the research on the satisfaction of 

patients it can be stated that almost entirely satisfaction of patient case manager-

based Islamic spiritual level of satisfaction very satisfied as much as 26 

respondents (83%) and patient satisfaction are entirely not given case manager-

based Islamic spiritual States satisfied as much as 31 respondents (100%). This 

shows there are influences between the role of case manager-based Islamic 

spiritual toward satisfaction of the patient. 

 The training role of case manager-based Islamic spiritual gives a positive 

impact towards the satisfaction of the patients so that the expected role of the case 

manager-based Islamic spiritual can be used as a guide to services at the hospital 

either on the inpatient room as well as other health services in an effort to improve 

the quality of services and patient satisfaction. 
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ABSTRACT 

PENGARUH PERAN CASE MANAGER BERBASIS SPIRITUAL ISLAMI 

TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RSUD dr. R. KOESMA TUBAN 

 

By : Lukman Hakim 

 

Introduction: Peran case manager dalam sistem kesehatan nasional adalah 

berupaya mewujudkan sistem kesehatan yang baik, sehingga penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan (health service) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

kesehatan (health needs and demands) masyarakat, pada saat ini banyak 

ditemukan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan atau keperawatan di 

Indonesia salah satunya adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. 

Methods: Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain 

quasy eksperimental. Metode pengambilan sampel menggunakan nonprobability 

sampling dengan purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 62 pasien 

dirawat di RSUD dr. R. Koesma Tuban. Kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan dimensi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. 

Penelitian dilakukan dari Maret sampai dengan April 2018. Result and Analysis: 

Hasil  uji  statistik  dengan  menggunakan  wilcoxon  signed rank test dengan 

tingkat signifikansi α= 0,05 didapatkan hasil Z=-5,099 dan p=0,000. Terdapat 

pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap kepuasan pasien di 

RSUD dr. R. Koesma Tuban. Discuss and Conclution: Terdapat peningkatan 

kepuasan pasien, setelah diberikan tindakan case manager berbasis spiritual 

islami, case manager dapat diaplikasikan disemua pelayanan kesehatan mulai dari 

pasien masuk rumah sakit (administrasi) sampai dengan pasien pulang. 

 

Kata kunci: Case manager, spiritual islami, kepuasan 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF THE ROLE CASE MANAGER BASED ISLAMIC 

SPIRITUAL TOWARD  SATISFACTION OF PATIENTS  

IN RSUD dr. R. KOESMA TUBAN 

 

  

By : Lukman Hakim 

 

Introduction: The role of case manager nurses in the national health system is to 

create a good health system, so that the provision of health services in accordance 

with the needs and demands of society, at this time many public complaints on 

health services or nursing in Indonesia one of them is patient satisfaction to health 

service. Methods: This type of research uses quantitative research with 

experimental quasy design. Sampling method using nonprobability sampling with 

purposive sampling. The sample of the study were 62 patients treated in RSUD dr. 

R. Koesma Tuban. The questionnaire in this study uses dimension of patient 

satisfaction level to nursing service. The study was conducted from March to 

April 2018. Result and Analysis: Statistical test result using wilcoxon signed 

rank test with significance level α = 0,05 got result Z = -5,099 and p = 0,000. 

There is influence of the role of Islamic spiritual based case manager to patient 

satisfaction in RSUD dr. R. Koesma Tuban. Discuss and Conclution: There is an 

increase in patient satisfaction, after being given case-based Islamic-based case 

manager, case manager can be applied in all health services from patient to 

hospital (admition) dischart planing. 

 

Keywords: Case manager, spiritual islamic, satisfaction 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional 

sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit 

besar terhadap pembangunan bidang kesehatan (PPNI, 2012). Keperawatan 

sebagai profesi yang merupakan bagian dari masyarakat akan terus berubah 

sejalan dengan perkembangan masyarakat, salah satunya adalah tuntutan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga 

perawat diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

profesional untuk memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik kepada 

masyarakat (Nursalam, 2011). Peran perawat profesional dalam sistem kesehatan 

nasional adalah berupaya mewujudkan sistem kesehatan yang baik, sehingga 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan (health service) sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan kesehatan (health needs and demands) masyarakat. Sementara itu di 

sisi lain, biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi 

masyarakat. Akan tetapi perawat belum melaksanakan peran secara optimal. 

Disinilah letak masalahnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk 

pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidaklah 

mudah. Tidak mengherankan jika pada saat ini banyak ditemukan keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan atau keperawatan di Indonesia 

(Nursalam,2015).
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Perawat merupakan sumber daya manusia terbesar dalam pelayanan 

kesehatan dirumah sakit, di mana perawat bekerja selama 24 jam setiap harinya 

secara bergilir dan berkesinambungan untuk memberikan asuhan keperawatan 

yang komprehensif dan profesional dan siap membantu pasien setiap saat. 

Perawat memiliki posisi yang vital dimana selalu kontak langsung dan 

mempunyai waktu terbanyak dalam berinteraksi dengan klien sehingga tinggi 

rendahnya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat besar dipengaruhi 

oleh pelayanan keperawatan karena 90% pelayanan kesehatan dirumah sakit 

diberikan oleh perawat (Damayanti 2001); dimana mutu atau kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan pasien (Kucukarslan & 

Nadkarni, 2008). 

Ketidak puasan pasien terhadap pelayanan keperawatan dapat di pengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain : product yaitu mutu tidaknya produk atau jasa, 

price atau biaya yang harus harus dibayarkan oleh pasien terhadap pelayanan yang 

diterima, place yaitu tempat atau fasilitas yang diberikan, promotion yaitu 

kesesuaian antara produk atau jasa yang diterima dengan informasi yang 

diberikan, process atau mekanisme pelayanan dan people yaitu tenaga atau 

sumber daya yang memberikan pelayanan (Wiyono, 2007). Pengukuran kepuasan 

pengguna jasa kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui mutu 

pelayanan kesehatan. Kepuasan dan ketidakpuasan pelangan atas produk yang 

diberikan akan mempengaruhi pola perilaku seperti minat membeli ulang produk 

(Kotler, 2004). Untuk mengetahui mutu pelayanan yang dirasakan secara nyata 

oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasaan konsumen yang terletak pada 
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lima dimensi mutu pelayanan. Kelima dimensi tersebut, yaitu: Bukti fisik 

(tangibles), bukti langsung yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan material 

yang digunakan rumah sakit dan penampilan karyawan yang ada. Kehandalan 

(reability), berkaitan dengan kemampuan rumah sakit untuk memberikan 

pelayanan yang segera dan akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan memuaskan; Ketanggapan (responsiveness), sehubungan dengan 

kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pasien dan 

merespon permintaan mereka dengan tanggap, serta menginformasikan jasa secara 

tepat; Jaminan (assurance) yakni mencakup pengetahuan, keterampilan, 

kesopanan, mampu menumbuhkan kepercayaan pasiennya; Empati (empathy) 

berarti kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi dalam memahami kebutuhan pasien sebagai pelanggan dan bertindak demi 

kepentingan pasien. 

RSUD dr. R. Koesma Tuban terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

Tuban dan merupakan Rumah Sakit tipe B dengan staus akreditasi Paripurna 

KARS dan menjadi rujukan bagi bagi Rumah sakit pemerintah dan swasta di 

wilayah Tuban dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau 

masyarakat, sehinggah dapat mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

Kabupaten Tuban dan sekitarnya. RSUD dr. R. Kosema Tuban mempunyai 

kapasitas 301 tempat tidur dan  merupakan satu-satunya Rumah Sakit milik 

pemerintah Kabupaten Tuban yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

umum dan terbagi menjadi 14 ruangan, yaitu: Graha Aryo Tedjo, Ruang Anggrek 

(untuk pasien dengan penyakit saraf), Ruang Teratai (untuk pasien perempuan 
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dengan penyakit dalam), Ruang Asoka (untuk pasien laki-laki dengan penyakit 

dalam), Ruang Bougenfil (untuk pasien bedah laki-laki), Ruang Dahlia (untuk 

pasien bedah perempuan), Ruang Mawar (untuk pasien dengan penyakit paru-

paru), Ruang Melati (untuk pasien anak kelas 2 dan 3), Ruang Flamboyan (untuk 

pasien nifas), Ruang Anyelir (untuk pasien anak kelas 1), Ruang ICU, Ruang 

HCU, Ruang Perinatologi dan VK Obgyn.  

Hasil penelitian dari analisis deskriptif ditemukan 39%  komplain terjadi 

akibat perilaku staf, 26 % keluhan disebabkan hal klinis dan perilaku pasien lain, 

16 % keluhanya karena lingkungan fisik dan fasilitas, permasalahan lama hari 

rawat atau Length of Stay (LOS) dan high cost, berkaitan dengan penyakit-

penyakit stroke dan cerebrovaskuler (Haw Camila, 2008). Berdasarkan data dan 

hasil wawancara pada beberapa perawat, kepala bidang keperawatan jumlah 

pasien selama bulan januari-maret sebesar 2.865 pasien di 8 ruang rawat inap 

RSUD dr. R. Koesma Tuban dan sebesar 2% atau 62 pasien dari 2.865 masuk 

kriteria tindakan case manager.  Dari peran case manager bahwa dari empat 

perawat, terdapat satu perawat yang mengetahui case manager, peran, dan 

dampak case manager pada pelayanan pasien, tiga perawat mengatakan peran 

case manager sama dengan kepala ruangan dan dari 20 pasien di dapatkan hari 

rawat inap lebih dari enam hari ada 6 pasien dengan tingkat kepuasan 18 pasien 

(90%) pasien mengatakan puas dan 2 pasien (10%) pasien mengatakan sangat 

puas. Pelaksanaan case manager di RSUD dr. R. Koesma Tuban telah 

dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan sampai saat ini dengan SK dari direktur 

rumah sakit, adapun jenis case manager yang diterapkan ada tiga jenis case 
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manager, yang pertama case manager untuk perawat, case manager untuk pasien 

dan case manager untuk administrasi. Peran case manager di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban sudah menggunakan pedoman dan tupoksi sesuai dengan standar 

case manager CMSA, dan struktur organisasi case manager sudah terbentuk dan 

yang menjadi penanggung jawab adalah direktur rumah sakit, akan tetapi 

pelaksanaan case manager belum di tunjang dengan standar oprasional prosedur 

(SPO) maka dari itu penelitian ini di harapkan dapan membantu pengoptimalan 

peran case manager sebagai koordinator pelayanan keperawatan. Oleh karena itu 

rumah sakit memerlukan desain atau strategi agar dapat melakukan proses 

pelayanan yang berkelanjutan. Salah satu model asuhan tersebut adalah case 

manager. Case manager dengan pendekatan spiritual islami yang bertanggung 

jawab secara umum terhadap koordinasi dan kesinambungan pelayanan pasien 

selama di rawat di rumah sakit.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap 

kepuasan pasien di RSUD. dr. R. Koesma Tuban 

1.3. Tujuan  

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami 

terhadap Kepuasan Pasien di RSUD. dr. R. Koesma Tuban 
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 1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien sebelum pelatihan peran case 

manager berbasis spiritual islami diberikan di RSUD. dr. R. Koesma 

Tuban. 

2. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien setelah diberikan pelatihan peran 

case manager berbasis spiritual islami di RSUD. dr. R. Koesma Tuban. 

3. Menganalisis pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami 

terhadap kepuasan pasien di RSUD. dr. R. Koesma Tuban. 

1.4. Manfaat 

1.4.1 Teoritis  

1. Sebagai wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu 

keperawatan, khususnya dalam pengembangan ilmu manajemen 

keperawatan. 

1.4.1 Praktis  

1. Mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi KARS di RSUD. dr. 

R. Koesma Tuban tahun 2018. 

2. Meningkatnya derajat kesehatan pasien dan tercapainya kepuasan pasien 

terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem pelayanan kesehatan 

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan 

pelayanan kesehatan. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari 

berbagai komponen diantara perawat, dokter, atau tim kesehatan lain yang satu 

dengan yang lain saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas 

pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. Dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian penting dalam 

pelayanan kesehatan, para perawat diharapkan juga dapat memberikan pelayanan 

secara berkualitas.  

2.1.1 Sistem Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) 

Sistem Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) suatu kerangka 

kerja yang mendefenisikan empat unsur, yakni standar, proses keperawatan, 

pendidikan keperawatan dan sitem MAKP. 

Hoffart & Woods (1996) juga menyebutkan Sistem MAKP adalah sebagai 

suatu sistem (struktur, proses dan nilai- nilai) yang memungkinkan perawat 

profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk 

menopang pemberian asuhan tersebut. 
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2.1.1 Sistem Model Asuhan Keperawatan Profesional Model Kasus 

Setiap perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien saat 

perawat dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shif 

dan tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari 

berikutnya. Metode penugasan kasus biasa diterapkan satu pasien satu perawat, 

dan hal ini umumnya dilaksanakan untuk perawat privat atau untuk keperawatan 

khusus seperti isolasi, intensive care. Metode ini berdasarkan pendekatan holistik 

dari filosofi keperawatan. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan 

observasi pada pasien tertentu dan yang bertanggung jawab adalah manajer 

perawat (Nursalam, 2017). 

2.1.2 Konsep Delivery Nursing Care (Sistem Pemberian Asuhan Keperawatan) 

1. Case Methode (Metode Kasus) 

Metode kasus kadang-kadang disebut juga sebagai perawatan pasien total. 

Dalam metode ini perawat bertanggung jawab penuh terhadap perawatan 

pasien selama shift bekerja. Jumlah pasien yang ditugaskan bisa lebih dari 

satu. Metode ini sering dipraktekkan dalam pengaturan perawatan intensif 

atau dalam pengaturan perawatan kesehatan di rumah. 

Kelebihan : metode ini dianggap sebagai metode pemberian asuhan 

keperawatan yang komprehensif dan holistik. 

Kekurangan : metode ini memerlukan tenaga perawat yang cukup banyak 

dan kurangnya kotinuitas antara shift. 
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 Gambar 2.1 Metode kasus  

 

2. Functional methode (Metode Fungsional) 

Metode fungsional dilaksanakan oleh perawat dalam pengelolaan 

asuhan keperawatan sebagai pilihan utama pada saat perang dunia 

kedua. Pada saat itu karena masih terbatasnya jumlah dan kemampuan 

perawat maka setiap perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi 

keperawatan kepada semua pasien dibangsal. 

Kelebihan :  

1) Manajenen klasik yang menekankan efisiensi, pembagian tugas 

yang jelas dan pengawasan yang baik. 

2) Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. 

3) Perawat senior menyibukkan diri dengan tugas manajerial, 

sedangkan perawat pasien diserahkan kepada perawat junior dan 

atau belum berpengalaman. 

 

 

 

Kepala ruang 

perawat perawat perawat perawat perawat 

Pasien 

(1/ lebih) 

Pasien 

(1/ lebih) 

 

Pasien  

(1/ lebih) 

 

Pasien 

(1/ lebih) 

 

Pasien  

(1/ lebih) 
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Kekurangan : 

1) Tidak memberikan kepuasan kepada pasien maupun perawat. 

2) Pelayanan keperawatan terpisah-pisah, tidak dapat menerapkan 

proses keperawatan . 

3) Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan 

dengan ketrampilan saja.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode Fungsional 

 

3. Team Nursing (Keperawatan Tim) 

Metode tim merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan 

dimana seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga 

keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan kelompok klien 

melalui upaya kooperatif dan kolaboratif (Douglas, 1984). Model tim 

didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anggota kelompok 

mempunyai kontribusi dalam merencanakan dan memberikan asuhan 

keperawatan sehingga timbul motivasi dan rasa tanggung jawab 

perawat yang tinggi sehingga diharapkan mutu asuhan keperawatan 

meningkat. Menurut Kron & Gray (1987) pelaksanaan model tim 

harus berdasarkan konsep berikut: 

Kepala Ruang 

Perawat : 

pengobatan 

Perawat : 

merawat luka 

 

Perawat : 

pengobatan 

 

Perawat : 

merawat luka 

 

Pasien/klien 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PERAN CASE... LUKMAN HAKIM



11 

 

 

 

1. Ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan 

tehnik kepemimpinan. 

2. Komunikasi yang efektif penting agar kontinuitas rencana 

keperawatan terjamin. 

3. Anggota tim menghargai kepemimpinan ketua tim. 

4. Peran kepala ruang penting dalam model tim. Model tim akan 

berhasil baik bila didukung oleh kepala ruang. 

Metode ini menggunakan tim yang terdiri dari anggota yang berbeda-

beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien. 

Perawat ruangan dibagi menjadi 2-3 tim/ group yang terdiri dari tenaga 

professional, tehnikal dan pembantu dalam satu grup kecil yang saling 

membantu. Dalam penerapannya ada kelebihan dan kelemahannya yaitu 

(Nursalam, 2002): 

Kelebihan : 

1. Memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh. 

2. Mendukung pelaksanakaan proses keperawatan. 

3. Memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah 

diatasi dan memberi kepuasan kepada anggota tim. 

Kekurangan : 

Komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam bentuk 

konferensi tim, yang biasanya membutuhkan waktu dimana sulit untuk 

melaksanakan pada waktu-waktu sibuk. 

Tanggung jawab anggota tim : 
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1. Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di bawah 

tanggung jawabnya 

2. Kerjasama dengan anggota tim dan antar tim 

3. Memberikan laporan 

Tanggung jawab ketua tim : 

1. Membuat perencanaan 

2. Membuat penugasan, supervisi, dan evaluasi 

3. Mengenal atau mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai 

tingkat kebutuhan pasien 

4. Mengembangkan kemampuan anggota 

5. Menyelenggarakan konferensi 

Tanggung jawab kepala ruang : 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Keperawatan Tim 

Kepala ruang 

Ketua Tim Ketua Tim Ketua Tim 
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4. Primary Nursing (Keperawatan Primer) 

Menurut Gillies (1986) perawat yang menggunakan metode 

keperawatan primer dalam pemberian asuhan keperawatan disebut 

perawat primer (primary nurse). Pada metode keperawatan primer 

terdapat kontinutas keperawatan dan bersifat komprehensif serta 

dapat dipertanggung jawabkan, setiap perawat primer biasanya 

mempunyai 4–6 klien dan bertanggung jawab selama 24 jam 

selama klien dirawat dirumah sakit. Perawat primer bertanggung 

jawab untuk mengadakan komunikasi dan koordinasi dalam 

merencanakan asuhan keperawatan dan juga akan membuat 

rencana pulang klien jika diperlukan. Jika perawat primer sedang 

tidak bertugas, kelanjutan asuhan akan didelegasikan kepada 

perawat lain (associate nurse). 

Metode penugasan dimana satu orang perawat bertanggung jawab 

penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien mulai 

dari pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Mendorong praktik 

kemandirian perawat, ada kejelasan antara pembuat rencana asuhan 

dan pelaksana. Metode primer ini ditandai dengan adanya 

keterkaitan kuat dan terus menerus antara pasien dan perawat yang 

ditugaskan untuk merencanakan, melakukan dan koordinasi 

keperawatan selama pasien dirawat. 
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Kelebihan : 

1. Bersifat kontinuitas dan komprehensif 

2. Perawat primer mendapatkan akontabilitas yang tinggi terhadap 

hasil dan memungkinkan pengembangan diri 

3. Keuntungan antara lain terhadap pasien, perawat, dokter, dan 

rumah sakit. 

4. Keuntungan yang dirasakan adalah pasien merasa dimanusiawikan 

karena terpenuhinya kebutuhan secara individu. Selain itu asuhan 

yang diberikan bermutu tinggi dan tercapai pelayanan yang efektif 

terhadap pengobatan, dukungan, proteksi, informasi, dan advokasi. 

Dokter juga merasakan kepuasan dengan model primer karena 

senantiasa mendapatkan informasi tentang kondisi pasien yang 

selalu diperbarui dan komprehensif. 

Kekurangan : 

Hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang memadai dengan kriteria asertif, self direction, 

kemampuan mengambil keputusn yang tepat, menguasai keperawatan 

klinik, akontabel, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai 

disiplin. 

Konsep dasar metode primer : 

1. Ada tanggung jawab dan tanggung gugat 

2. Ada otonomi 

3. Ketertiban pasien dan keluarga   
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Tugas perawat primer: 

1. Menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara 

komprehensif. 

2. Membuat tujuan dan rencana keperawatan 

3. Melaksanakan rencana yang telah dibuat selama ia dinas 

4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang 

diberikan oleh disiplin lain maupun perawat lain. 

5. Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai 

6. Menerima dan menyesuaikan rencana 

7. Menyiapkan penyuluhan untuk pulang 

8. Melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga 

sosial di masyarakat. 

9. Membuat jadwal perjanjian klinik 

10. Mengadakan kunjungan rumah 

Peran kepala ruang dalam metode primer: 

1. Sebagai konsultan dan pengendalian mutu perawat primer 

2. Orientasi dan merencanakan karyawan baru 

3. Menyusun jadwal dinas dan memberi penugasan pada perawat 

asisten  

4. Evaluasi kerja 

5. Merencanakan atau menyelenggarakan pengembangan staf 

6. Membuat 1-2 pasien untuk model agar dapat mengenal hambatan 

yang terjadi 
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Ketenagaan Metode Primer : 

1. Setiap perawat primer adalah perawat “bed side.” 

2. Beban kasus pasien 4-6 orang untuk satu perawat 

3. Penugasan ditentukan oleh kepala bangsal 

4. Perawat primer dibantu oleh perawat profesional lain maupun non 

profesional sebagai perawat asisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 metode primer 

5. Nursing Case Management 

Setiap perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan 

pasien saat ia dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang 

berbeda untuk setiap shift dan tidak ada jaminan bahwa pasien akan 

dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Metode 

penugasan kasus biasa diterapkan satu pasien satu perawat, dan hal 

ini umumnya dilaksanakan untuk perawat privat atau untuk 

Dokter  Kepala Ruang  Sarana RS 

Perawat Primer 

                

Pasien 

Perawat 

pelaksana 

sore 

Perawat 

pelaksana 

malam 
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keperawatan khusus seperti isolasi, intensive care.Metode ini 

berdasarkan pendekatan holistik dari filosofi keperawatan. Perawat 

bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien 

tertentu (Nursalam, 2002). 

Kelebihan : 

1. Perawat lebih memahami kasus per kasus 

2. Sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. 

Kekurangan : 

1. Belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab  

2. Perlu tenaga yang cukup banyak  dan mempunyai kemampuan 

dasar yang sama 

6. Patient Focus Care 

 Yaitu pengorganisasian pelayanan/asuhan keperawatan dimana 

perawat mampu memberikan asuhan keperawatan mencakup 

seluruh aspek keperawatan yang dibutuhkan. 

 Perawat memberikan asuhan keperawatan kepada seorang pasien 

secara menyeluruh, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan 

pada pasien dengan baik. Dalam metode ini dituntut kualitas serta 

kuantitas yang tinggi dari perawat, sehingga metode ini sesuai jika 

digunakan untuk ruangan ICU ataupun ICCU. 
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Kelebihan : 

 Yaitu pengorganisasian pelayanan/asuhan keperawatan dimana 

perawat mampu memberikan asuhan keperawatan mencakup 

seluruh aspek keperawatan yang dibutuhkan. 

Kekurangan : 

1. Sederhana dan langsung 

2. Garis pertanggung jawaban jelas 

3. Kebutuhan pasien cepat terpenuhi 

4. Memudahkan perencanaan tugas 

2.2 Konsep Dasar Keperawatan Holistik 

Betty Neuman (dalam, Marriner-Tomey, 1994) mengubah istilah holistik 

menjadi wholistik yang makna dan pengertiannya sama, yaitu memandang 

manusia (klien) sebagai suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling 

mempengaruhi dan berinteraksi secara dinamis. Bagianbagian tersebut meliputi 

fisiologis,  psikologis, sosiokultural dan spiritual. Perubahan istilah tersebut untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap manusia secara keseluruhan. 

Kozier (1995), mengemukakan bahwa dalam holistik, memandang semua 

kehidupan organisme sebagai interaksi. Gangguan pada satu bagian akan 

mengganggu sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain adanya gangguan pada 

salah satu bagian akan menimbulkan dampak pada keseluruhan.  Erikson, Tomlin 

dan Swain (dalam holistik, memandang semua kehidupan organisme sebagai 

interaksi. Gangguan pada satu bagian akan mengganggu sistem secara 
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keseluruhan. Dengan kata lain adanya gangguan pada salah satu bagian akan 

menimbulkan dampak pada keseluruhan.  

Erikson, Tomlin dan Swain (dalam Marriner-Tomey, 1994) juga 

mengemukakan tentang holism, yang memandang bahwa manusia adalah individu 

secara keseluruhan yang terdiri dari banyak subsistem yang saling ketergantungan 

dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini terkait dengan pembawaan yang  berhubungan 

dengan keturunan dan pengendalian spiritual. Tubuh, pikiran, emosi dan semangat 

merupakan unit keseluruhan yang sifatnya dinamis. Bersifat saling mempengaruhi 

dan mengendalikan satu sama lain. Interaksi dari berbagai subsistem ini tidak  

dapat dipisahkan, yang akhirnya menghasilkan holism. Holistik berkaitan dengan 

kesejahteraan (wellness) yang diyakini mempunyai dampak terhadap status 

kesehatan manusia. Anspaugh (dalam Kozier, 1995)  menyatakan bahwa untuk 

mencapai kesehatan dan kesejahteraan, ada lima dimensi yang saling terkait dan 

ketergantungan dan dimiliki oleh tiap  individu, yaitu: 

1. Dimensi fisik 

Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 

pencapaian kehehatan, memelihara nutrisi secara adekuat dan berat badan 

ideal, terhindar dari ketergantungan obat dan alkohol atau rokok serta 

secara umum melakukan kebiasan hidup positif.  

2. Dimensi sosial 

Terkait dengan kemampuan seseorang berinteraksi secara baik dengan 

orang lain dan lingkungan, membina dan memelihara keakraban dengan 
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orang lain serta menghargai dan toleransi terhadap kepercayaan yang 

berbeda.  

3. Dimensi emosional 

Menekankan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menghadapi 

stres dan mengekspresikan emosi dengan baik. Kesejahteraan emosional, 

bila dapat mengenal, menerima dan mengekspresikan perasaan dan 

kekurangan orang lain.  

4. Dimensi intelektual 

Terkait dengan kemampuan seseorang untuk belajar dan menggunakan 

karier. Kesejahteraan intelektual meliputi usaha meneruskan 

pertumbuhan dan belajar menghadapi masalah baru secara efektif. 

5. Dimensi spiritual 

Terkait dengan keyakinan dalam beberapa hal seperti: alam, ilmu, agama 

atau kekuatan yang lebih tinggi yang membantu manusia mencapai 

tujuan kehidupan. Meliputi moral, nilai, dan etik yang dimiliki seseorang. 

Berdasarkan konsep di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang perawat dalam 

merawat pasien harus memandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Bagian-

bagian atau dimensi saling berinteraksi dan apabila terjadi gangguan pada salah 

satu bagian akan mempengaruhi keseimbangan dan keutuhan kesatuan tersebut. 
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2.3 Konsep Case management dan case manager 

2.3.1 Definisi case management 

Case management adalah didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, 

koordinasi, pengelolaan, dan penelaahan asuhan seorang pasien. Tujuan umum 

adalah untuk mengembangkan cara-cara yang efisien dengan biaya efektif dalam 

mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan yang meningkatkan kualitas hidup 

(Ross, Curry, dan Goodwin, 2011). Suatu model klinis untuk manajemen strategi 

kendali mutu dan biaya, dibuat untuk memfasilitasi hasil pasien yang diharapkan 

dalam lama perawatan yang layak atau patut dan dengan manajemen sumber daya 

yang sesuai (Cesta, 2009). 

2.3.2 Definisi Case manager/Manajer Pelayanan Pasien (MPP) 

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Case manager adalah profesional di 

Rumah Sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien. Manajemen 

Pelayanan Pasien adalah suatu proses kolaboratif mengenai asesmen, 

perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan 

pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang 

komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga 

memberi hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya-efektif (CSMA, 2010). 

Case manager adalah seseorang yang membantu pasien sebagai penghubung 

antara pasien, keluarga dan para dokter. Seorang case manager harus mengerti 

kondisi pasien dan pengobatannya agar dapat membantu pasien memahaminya.  
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2.3.3 Kualifikasi Manajer Pelayanan Pasien / Case manager 

Kualifikasi yang harus ada pada seorang case manager berdasarkan KARS 

(2012) yaitu: 

1. Kualifikasi 

1) Dokter umum atau perawat dengan pendidikan S1  

2) Pengalaman minimal 3-5 tahun dalam pelayanan klinis  

(1) Dokter : sebagai dokter ruangan  

(2)  Perawat : sebagai kepala ruangan  

2. Pelatihan Tambahan  

1) Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klinis terkait dengan 

penyusunan dan penerapan SPO Pelayanan Kedokteran yang terdiri dari 

Panduan Praktik Klinis, Alur Klinis (Clinical Pathway), Algoritme, 

Protokol, Standing Order.  

2) Pelatihan Pelayanan Fokus pada Pasien (PFP) PCC  

3) Pelatihan tentang perasuransian, jaminan kesehatan nasional, INA-CBG’s  

4) Pelatihan tentang Perencanaan Pulang (Discharge Planning) untuk 

kontinuitas pelayanan  

5) Pelatihan Manajemen Risiko  

6) Pelatihan untuk meningkatkan soft skill (pengetahuan aspek psiko-sosial, 

hubungan interpersonal, komunikasi, dan sebagainya). 
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2.3.4 Peran Case manager 

Adapun peran dari case manager Menurut CMSA (2010) antara lain: 

1. Melakukan pengkajian komprehensif pada kesehatan pasien dan 

kebutuhan  psikologis pasien, dan mengembangkan perencanaan case 

management dengan berkolaborasi dengan pasien dan keluarga 

2. Membuat perencanaan dengan pasien, keluarga, DPJP, atau pemberi 

pelayaan yang lain, penanggung biaya, untuk meningkatkan respon 

perawatan, kualitas, cost effective 

3. Memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi antara tenaga 

kesehatan, termasuk pasien dalam proses pengambilan keputusan 

4. Memberikan edukasi ke pasien, keluarga, dan tim pemberi pelayanan 

kesehatan terkait pilihan terapi, manfaat asuransi, case management, 

sehingga keputusan dapat diambil pada saat itu 

5. Memberdayakan pasien untuk terlibat dalam pengambilan keputusan  

dengan mengeksplorasi pilihan perawatan yang akan dilakukan, rencana 

alternative terkait kondisi kesehatan pasien 

6. Mendorong penggunaan layanan keperawatan kesehatan yang tepat 

untuk meningkatkan kualitas perawatan dan mempertahankan cost 

effective pada tiap-tiap kasus 

7. Membantu pasien dalam masa transisi untuk menuju tahap selanjutnya 

8. Memperjuangkan untuk melakukan advokasi ke pasien 

9. Melakukan advokasi antar pasien dan pemberi pembayaran, dan tim 

kesehatan   
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2.3.5 Fungsi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) / Case manager 

1. Asesmen utilitas  

2. Perencanaan  

3. Fasilitasi & Advokasi  

4. Koordinasi Pelayanan  

5. Evaluasi  

6. Tindak Lanjut Pasca Discharge  

Adapun uraian fungsi case manager berdasarkan KARS (2012) dijelaskan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Fungsi Case manager 

Fungsi Case manager Uraian Tugas 

1. Asesmen utilitas  

Mampu mengakses semua informasi 

dan data untuk mengevaluasi 

manfaat/utilisasi, untuk kebutuhan 

manajemen pelayanan pasien  

1. Melakukan asesmen diperluas dan 

lengkap terhadap pasien dan 

keluarga yang diperlukan pada 

saat admisi. Asesmen psikososial 

lengkap 

2. Perencanaan  

Disusun rencana untuk pelaksanaan 

manajemen pelayanan pasien.  

Perencanaan tersebut mencerminkan 

kelayakan/kepatutan, mutu & 

efektivitas-biaya dari pengobatan 

klinis serta kebutuhan pasien utk 

mengambil keputusan 

1. Perencanaan proses asuhan pasien 

(yang “personalized”/unik) selama 

rawat inap sampai kembali ke 

komunitas/rumah dgn outcome yg 

terbaik. 

2. Rencana pemulangan (Discharge 

Planning) pasien adalah salah satu 

fungsi manajemen kasus (case 

management)  

3. Fasilitasi & Advokasi  

Fungsi ini mencakup interaksi antara 

MPP dan para anggota PPA, 

perwakilan pembayar, serta 

pasien/keluarga untuk menjaga 

kontinuitas pelayanan. Mewakili 

kepentingan pasien adalah inti dari 

peran MPP, namun peran ini juga 

1. Memastikan bahwa pemeriksaan-

pemeriksaan pasien adalah tepat 

dan perlu serta dilakukan dalam 

kerangka waktu yang sudah 

ditetapkan  

2. Berkomunikasi dengan dokter-

dokter secara berkala selama 

hospitalisasi dan mengembangkan 
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menjangkau pemangku kepentingan 

lain. MPP melakukan advokasi untuk 

opsi pengobatan yang dapat diterima 

setelah berkonsultasi dengan DPJP, 

termasuk rencana pemulangan yang 

aman 

suatu hubungan kerja yang efektif. 

Membantu para dokter utk 

menjaga biaya, kasus, dan hasil 

pasien yang diharapkan  

3. Mempromosikan utilisasi sumber-

sumber klinis agar efektif dan 

efisien  

4. Menawarkan bentuk-bentuk 

asuhan alternatif kepada pasien 

sesuai kebutuhannya, baik karena 

pasien sudah mau dipulangkan 

atau membutuhkan asuhan 

jangka-panjang yang rentan 

terhadap peraturan keuangan 

Rumah Sakit (RS). 

5. Memberikan advokasi kepada 

pasien. Meningkatkan hubungan 

kolaboratif untuk memaksimalkan 

kemampuan pasien dan keluarga 

untuk membuat keputusan-

keputusan medis  

6. Bekerja dengan para administrator 

RS dan para dokter, memberikan 

advokasi atas nama pasien untuk 

menentukan pelaksanaan layanan 

terbaik bagi pasien sambil 

mengkomunikasikan kepada 

pasien sarana bermutu yg tersedia  

7. Memberikan informasi klinis 

kepada para pembayar, 

mencarikan otorisasi asuhan yang 

perlu  

8. Membantu pasien dan keluarga 

mengembangkan suatu discharge 

planning, termasuk koordinasi 

dengan pelayanan medis di 

komunitas dan, bila perlu, admisi 

ke fasilitas pelayanan kesehatan 

asuhan pasca rawat inap, antara 

lain pelayanan rehabilitasi, atau 
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fasilitas perawatan trampil.  

4. Koordinasi pelayanan  

  

1. Melakukan koordinasi dan 

integrasi pelayanan sosial/fungsi 

case management ke dalam 

asuhan pasien, proses discharge 

maupun planning dirumah  

2. Mengkoordinasikan pemberian 

pelayanan sosial kepada pasien, 

keluarga, dan orang2 lain yang 

penting untuk memampukan 

mereka menghadapi dampak 

penyakit terhadap fungsi terhadap 

keluarga pasien dan untuk 

memperoleh manfaat maksimum 

dari pelayanan kesehatan  

5. Evaluasi 1. Melakukan telaah utilisasi 

(utilization review), melalui tugas 

evaluasi Clinical Parthway (CP). 

Telaah utilisasi adalah mekanisme 

kendali biaya, dan ketepatan, 

kebutuhan dan mutu pelayanan 

kesehatan yang dimonitor oleh 

para pembayar dan provider. 

2. Melaksanakan telaah atas utilisasi 

pelayanan secara tepat sejak 

admisi sampai discharge. 

Mengevaluasi kepuasan pasien 

dan mutu layanan yg diberikan  

3. Memantau Length of Stay (LOS) 

6. Tindak Lanjut Pasca Discharge  

 

1. Tindak lanjut, pemantauan, 

pelayanan dan asuhan pasca 

discharge 

2. Reimbursement  
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2.3.6 Jenis Case Management 

Menurut Kasim (2008), jenis case management antara lain: 

1. Acute care case management (unit based, disease based, continuity of 

care, primary nursing) – Di Indonesia  

2. Large case management 

3. Disease management 

4. Insurance case management 

5. Hospice case management 

6. Home health care case management 

7. Community based cased management 

Perkembangan case manager mengikuti perkembangan “landscape” pada tempat 

bekerjanya, antara lain: 

1. Perawat kepala ruangan difungsikan sebagai case manager  

2. Nurse case manager 

3. Case manager dari profesi social worker  

4. Case manager dengan kualifikasi dari profesi kesehatan lainnya  

5. Bidang case management 

6. Direktur case management 

2.3.7 Ruang Lingkup Case management 

Adapun lingkup dari case management berdasarkan KARS (2012) yaitu: 

1. Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care)  

Inti konsep PFP terdiri dari 4 elemen: Martabat dan Respek, Berbagi 

Informasi, Partisipasi, Kolaborasi/kerjasama.  
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2. Tujuan  

Tujuan MPP adalah untuk melibatkan pasien dalam asuhan yang 

dialaminya, menjaga kontinuitas pelayanan.  

3. Hubungan Profesional  

Para MPP harus mempunyai hubungan kerja profesional dengan para 

dokter dan staf klinis.  

4. Hubungan dengan Pasien  

Penting bagi para MPP untuk memiliki relasi yang kondusif dengan 

pasien dan keluarga.  

5. Kelompok Pasien  

MPP melakukan skrining pasien, kelompok: anak-anak, usia lanjut, dan 

yang dengan penyakit kronis.  

6. Fungsi Manajer Pelayanan Pasien (MPP)  

Asesmen utilitas, Perencanaan, Fasilitasi, Advokasi.  

7. Tanggung jawab  

MPP bertanggungjawab ke direktur medis.  

2.3.8 Proses Nurse Case manager  

Adapun proses Nurse Case manager menurut Case management society of 

America CMSA (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan skrining awal tentang pasien yang mempunyai masalah-

masalah beresiko tinggi 
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2. Melakukan asesment utilitas dengan mengumpulkan berbagai informasi 

klinis, psiko-sosial, sosio-ekonomi, maupun sistem pembayaran yang 

dimiliki pasien 

3. Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien tersebut, berkolaborasi 

dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) serta anggota tim klinis 

4. Implementasi case management dan koordinasi dengan Dokter 

Penanggung Jawab Pasien (DPJP) serta anggota tim klinis lainnya 

5. Melakukan evaluasi pada pelaksanaan case management dan rencana 

tindak lanjut 

6. Terminasi proses case management 

2.3.9 Tata Laksana Case management 

Tatalaksana dari case management berdasarkan KARS (2012) yaitu: 

1. Penetapan dan Pengangkatan MPP oleh Direktur  

2. Melakukan skrining pasien yang membutuhkan MPP, pada waktu  

admisi, atau bila dibutuhkan pada waktu di ruang rawat inap,  

berdasarkan pasien yang meliputi :  

1) Risiko tinggi  

2) Biaya tinggi  

3) Potensi komplain tinggi  

4) Kasus dengan penyakit kronis  

5) Kemungkinan sistem pembiayaan yang komplek  

6) Kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat  
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7) Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya kritis atau yang 

membutuhkan kontinuitas pelayanan   

8) Kasus komplek atau rumit  

3. Setelah pasien ditentukan sebagai klien MPP, maka dilakukan asesmen 

utilitas dengan mengumpulkan berbagai informasi klinis, psiko-sosial, 

sosial-ekonomi, maupun sistem pembayaran yang dimiliki pasien. 

4. Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien tersebut, berkolaborasi 

dengan DPJP serta para anggota tim klinis lainnya, yang mencerminkan 

kelayakan/kepatutan dan efektivitas biaya dari pengobatan medis dan 

klinis serta kebutuhan pasien untuk mengambil keputusan.  

5. Melakukan fasilitasi yang mencakup interaksi antara MPP dan DPJP 

serta para anggota tim PPA lainnya, berbagai unit pelayanan, pelayanan 

administrasi, perwakilan pembayar. Menfasilitasi untuk koordinasi, 

komunikasi dan kolaborasi antara pasien dan pemangku kepentingan, 

serta menjaga kontinuitas pelayanan.  

6. Memfasilitasi untuk kemungkinan pembebasan dari hambatan yang tidak 

mempengaruhi kinerja/hasil.  

7. Memfasilitasi dan memberikan advokasi agar pasien memperoleh 

pelayanan yang optimal sesuai dengan sistem pembiayaan dan 

kemampuan finansial dengan berkonsultasi dengan DPJP, memperoleh 

edukasi yang adekuat, termasuk rencana pemulangan yang 

memperhatikan kontinuitas pelayanan yang aman.  
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8. Melakukan monitoring dan evaluasi proses-proses pelayanan dan asuhan 

pasien. 

9. Ada bukti dokumentasi kegiatan MPP antara lain termasuk dalam rekam 

medis seperti pencatatan dalam antara lain formulir tersendiri, edukasi-

informasi.  

2.3.10 Alur Case Manajer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Langkah pelaksanaan case management menurut NCM (2009) 
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2.3.11 Case management menurut National case management network (NCMN) 

2008 adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi klien dan yang memenuhi syarat untuk pelayanan case 

management 

Standart: Klien yang ditemukan dengan kriteria yang memenuhi syarat 

untuk pelaksanaan case management dapat diidentifikasi. 

Panduan: 

1) Memastikan bahwa klien mengerti hak dan kewajibannya 

2) Mendapatkan persetujuan klien untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

case management 

3) Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait klien untuk 

menjaga privasi klien 

4) Menjelaskan proses case management pada setiap klien, termasuk 

kriteria pasien, pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan 

peralihan 

5) Memastikan bahwa klien memahami alur komplain dan 

menyampaikan keluhan terkait case management 

6) Mengkomunikasikan dengan klien tentang kriteria yang 

mengindikasikan dilakukan case management 

7) Menyediakan informasi yang cukup tentang kondisi yang tidak 

memenuhi syarat 
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2. Pengkajian 

Standar: Case manager mengerjakan dan melakukan pengkajian individu 

dengan proses terstruktur. 

Panduan : 

1) Melakukan identifikasi tujuan yang harus dicapai dalam case 

management 

2) Mematuhi hak pasien 

3) Melakukan eksplorasi kebutuhan pasien  

4) Memperhatikan bahasa dan kepercayaan budaya pasien 

5) Berinteraksi dengan klien secara aktif untuk membentuk keterikatan 

dengan klien sebagai informan primer 

6) Mendiskusikan inform consent dengan klien  

7) Mengaplikasikan pengetahuan yang merefleksikan kebutuhan dari 

klien yang didapatkan dari kebutuhan tiap individu 

8) Kolaborasi multidisiplin dan multidimensional untuk menghindari 

duplikasi pengkajian 

9) Identifikasi klien dengan yang membahayakan diri mereka, klien 

yang beresiko dengan status kesehatan dan pasien yang kurang aman 

jika ditinggal sendiri atau dengan dukungan yang kurang efektif 

Seorang case manager harus memastikan hasil pengkajian yang telah 

dilakukan dengan cara: 
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(1) Mendiskusikan dengan klien untuk mencapai tujuan dari case 

management 

(2) Mendokumentasikan kerahasiaan  

(3) Menyampaikan kepada praktisi lain dengan persetujuan pasien 

3. Perencanaan 

Tujuan : Klien dan prioritas didokumentasikan dan dimunculkan pada 

strategi aksi yang disepakati oleh klien dan case manager. 

Panduan: Case manager diharapkan untuk: 

1) Berespon terhadap pengkajian mandiri klien atas kebutuhan mereka 

masing-masing 

2) Memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap klien tentang 

kondisi terkini, terutama bila ada perubahan kondisi 

3) Secara proaktif, mengidentifikasi kendala yang menghambat dan 

strategi yang dapat membantu memfasilitasi kemampuan klien untuk 

mencapai tujuan 

4) Memastikan pemahaman yang benar tentang pelayanan dan pilihan 

yang tersedia, sehingga klien secara berkelanjutan mampu membuat 

keputusan mandiri 

5) Mempertimbangkan bersama yang lain mengenai isu-isu spesifik : 

(1) Safety 

(2) Resiko terhadap pasien dan lainnya 

(3) Keuangan dan Sumber Daya Manusia 

(4) Ketepatan waktu akses dan implementasi 
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(5) Persyaratan untuk mendiskusikan informasi tentang klien kepada 

pihak lain 

6) Mendukung dan memaksimalkan kemandirian pasien untuk 

mengakses sumber-sumber yang tersedia guna memenuhi kebutuhan 

mereka 

7) Mendokumentasikan tujuan klien dan rencana perawatan, termasuk 

kriteria yang dapat diukur,  seperti stabilitas klinis, faktor kepatuhan, 

dan efektifitas strategi perawatan 

8) Memastikan klien dan pihak lain yang membutuhkan informasi 

memiliki akses tanpa hambatan 

9) Implementasi 

Standar: Pelayanan terencana, sumber daya, dandukungan dimulai, 

dikoordinasikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

Panduan: Case manager diharapkan mampu : 

(1) Memulai dan membangun hubungan untuk mengimplementasikan 

pelayanan dengan pendekatan yang terpusat pada pasien  

(2) Memfasilitasi kesepakatan atas peran dan tanggung jawab semua 

pihak yang terlibat 

(3) Memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan manajemen diri 

klien 

(4) Membantu kemandirian klien 

(5) Memelihara komunikasi rutin dengan klien dan penyedia layanan 

baik formal maupun informal 
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(6) Membuat  grup  diskusi dan  pembuatan keputusan ketika 

dibutuhkan 

(7) Mengawasi kebutuhan dan keinginan klien 

(8) Mengidentikasi dan berespon pada kesempatan pada 

pengembangan 

(9) Memfasilitasi pemecahan masalah dari isu yang bertentangan 

(10) Mengidentifikasi dan memfasilitasi manajemen masalah 

(11) Menjelaskan dan mengulangi kemungkinan alternatif, peran, dan 

tanggung jawab transisi potensial kepada klien pada waktu yang 

tepat dan memungkinkan untuk dipertimbangkan, dipertanyakan 

dan disesuaikan 

10) Evaluasi 

Standar: Pengkajian kembali secara periodik dilakukan untuk 

identifikasi kebutuhan klien dan untuk mengawasi kemajuan dari 

perencanaan klien. 

Panduan  

(1) Menentukan intensitas dan frekuensi evaluasi pada setiap klien  

(2) Evaluasi kondisi pasien seperti identifikasi pencapaian tujuan klien 

pada saat ini, kemajuan pasien dalam mencapai tujuan, klien dan 

case manager puas dengan proses dan dan hasil akhir dari 

perencanaan  

(3) Mendokumentasikan dampak dan kemajuan klien dalam mencapai 

tujuan  
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(4) Mengidentifikasi gap dalam pelayanan dan memberikan 

pemecahan masalah 

11) Transisi 

Standar: Proses  mengakhiri  pelayanan case management dengan 

pasien. 

Panduan: 

(1) Menyediakan informasi untuk alternative sumberdaya komunitas 

(2) Memaksimalkan kemandirian dan self eficacy pasien 

(3) Menyediakan kontak person untuk akses kembali ke pelayanan 

2.4 Konsep Dasar Spiritual 

2.4.1 Definisi Spiritual 

Spiritual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, batin. Spiritual berkenaan 

dengan hati, jiwa, semangat, kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan 

alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual 

meliputi kesadaran suara hati, internalisasi nilai, aktualisasi, dan keikhlasan, 

sebagai wujud aktualisasi hubungan dengan Tuhan. Spiritual juga disebut sebagai 

sesuatu yang dirasakan tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, dapat 

diwujudkan dengan sikap mengasihi orang lain, baik, ramah, menghormati dan 

menghargai setiap orang untuk membuat perasaan sepang seseorang. Spiritual 

adalah sebuah kehidupan, tidak hanya do’a, mengenal dan mengakui Tuhan 

(Bown 8: Williams, 1993; Hamid, 1999; Nelson, 2002). Berdasarkan berbagai 

pengertian di atas, spiritual dapat digambarkan sebagai pengalaman seseorang 
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atau keyakinan seseorang tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup, 

menghargai orang lain dengan menggunakan keyakinan akan kekuatan Yang 

Maha Esa. Spiritual merupakan bagian dari kekuatan yang ada pada diri seseorang 

dalam memaknai kehidupan. Spiritual merupakan upaya seseorang untuk mencari 

makna hidup.  

Mickey (1992) menguraikan spiritual sebagai suatu yang multidimensi yaitu 

dimensi eksitensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan 

dan arti kehidupan, dimensi agama lebih fokus pada hubungan seseorang dengan 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Spiritual juga sebagai konsep dua dimensi, dimensi 

vertikal sebagai hubungan dengan Tuhan Yang Maha Tinggi yang menuntun 

kehidupan seseorang, sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan dengan diri 

sendiri, dengan orang lain dan lingkungan. Terdapat hubungan terus-menerus 

antara dua dimensi tersebut Spiritualitas memotivasi manusia untuk mencari arti 

dan tujuan hidup. Spiritualitas merupakan pola pikir yang mensintesis kepribadian 

dan mengarahkan energi untuk menjadi lebih tertib. Dimensi spiritual tidak bisa 

dipisahkan dari jiwa, melainkan memberikan kekuatan integratif. Spiritualitas 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan fisik, aan, pikiran dan hubungan 

diantara ketiganya‘ Dimensi spiritual mencoba menjadi selaras dengan alam 

semesta, berusaha menjawab tentang yang tidak terbatas, dan menjadi focus 

sandaran pada saat stres emosional, penyakit fisik dan mental, kerugian, 

kehilangan dan kematian (Ellison, 1991; Murray & Zentner, 1989; Passiak, 2012). 
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Spiritualitas adalah faktor kultural penting yang memberi struktur dan arti 

pada nilai manusia, perilaku dan pengalamannya (Asy’arie, 2012). Spiritualitas 

adalah dimensi yang dalam dari kehidupan suatu agama, menjadi substansi dari 

ajaran suatu agama. Spiritualitas bukan suatu agama, tetapi spiritualitas agama 

sebenarnya menyatu dalam spiritualitas manusia, dan berada dalam dimensi batin 

kepribadiannya, menjadi kekuatan yang tak pernah kering untuk selalu bersyukur 

atas nikmateNya, menjadikan dirinya tenang dan tidak takut sedikitpun terhadap 

berbagai ancaman, tidak pernah kehilangan harapan dalam kehidupan yang penuh 

pergolakan, dan terus mendorongnya untuk tidak pernah putus asa melakukan 

penyempumaan dalam kehidupannya.  

Konsep ini menjadi sangat penting karena terkait dengan makna hidup, 

kekuatan yang tak pernah kering untuk selalu mendukung semangat hidup dalam 

segala keadaan. Hidup memang tidak selamanya indah. Tuhan pun tidak pernah 

menjanjikan langit selalu biru, selalu saja ada awan berarak yang menutupi sinar 

sang surya. Berbagai hambatan, tantangan bahkan ujian diberlakukan oleh Tuhan 

bagi ummat yang ingin mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Semakin tinggi 

kedudukan seseorang, semakin berat pula tantangan dan ujian yang diberikan, 

jangan lupa Tuhan selalu memberi pelangi dari setiap badai yang datang. Tuhan 

selalu memberi tawa dan bahagia dibalik air mata. Temukan dan lihatlah dari 

sudut pandang yang tepat, maka anda akan mendapatkan kebahagiaan dan 

keindahan pelangi tersebut. Jangan pernah mengeluh, memintalah kepada Tuhan, 

niscaya tuhan akan mengabulkan sesuai dengan cara Tuhan, cinta kasih sering 

Tuhan memberi kita orang-orang bermasalah untuk kita tolong dengan penuh 
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cinta kasih. Ketika kita memohon untuk sebuah keberanian, Tuhan memberi kita 

masalah untuk dapat dipecahkan dengan bijak. Ketika kita memohon sebuah 

kekuatan, Tuhan memberi kita kesulitan supaya kita menjadi lebih kuat. Itulah 

rahasia hidup, dan dapat ditemukan dengan membangun nilai-nilai spiritual yang 

handal.  

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha 

Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allah 

sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Spiritualitas mengandung pengertian 

hubungan manusia dengan Tuhannya dengan menggunakan instrumen (medium) 

sholat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya (Hawari, 2002). 

Spiritualitas adalah suatu keyakinan dalam hubungannya dengan yang Maha 

Kuasa, Maha Pencipta (Hamid, 1999). Keyakinan spiritual akan berupaya 

mempertahankan keharmonisan, keselarasan dengan dunia luar.  Berjuang untuk 

menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi penyakit fisik, 

stres emosional, keterasingan sosial, bahkan ketakutan menghadapi ancaman 

kematian. Semua ini merupakan kekutan yang timbul diluar kekuatan manusia. 

Keyakinan spiritual sangat penting bagi perawat karena dapat mempengaruhi 

tingkat kesehatan dan perilaku perawatan diri klien. Kesadaran akan konsep ini 

melahirkan keyakinan dalam keperawatan bahwa pemberian asuhan keperawatan 

hendaknya bersifat holistik, tidak saja memenuhi kebutuhan fisik , tetapi juga 

memenuhi psikologi , sosial, kultural dan spiritual klien. 
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2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Spiritual  

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual seseorang 

(Taylor, 1997; l Craven & Hirnle, 1996; Hamid, 2000) antara lain:  

1. Tahap perkembangan 

Perkembangan bahasa, sifat dan ciri kepribadian telah dimulai sejak 

berfungsinya panca indera. Sejak bayi dilahirkan apa yang didengar, dilihat, 

dicium, dan diraba akan disimpan dalam memori dan akan terus 

berkembang dalam menjalani tahap tumbuh kembang berikutnya. Konsep 

baik buruk, boleh atau tidak, pantas atau tidak, sudah mulai dipelajari pada 

fase ini, termasuk konsep spiritualitas seseorang. Keluarga adalah tempat 

yang pertama dan utama dalam proses sosialisasi anak (Yusuf, 2015). Oleh 

karena itu peran keluarga sangat penting dalam menginisiasi perkembangan 

spiritual sejak dini. Spiritual berhubungan dengan kekuasaan non material, 

seseorang harus memiliki beberapa kemampuan berpikir abstrak sebelum 

mulai mengerti spiritual dan manggali suatu hubungan dengan Yang Maha 

Kuasa. Hal ini berarti bahwa spiritual lebih menekankan sebuah makna, arti 

dan nilai dari sebuah benda. Manusia harus menyadari bahwa tidak ada 

sesuatu yang sia-sia dari apa yang telah diciptakan di dunia ini, tugas 

manusia adalah menemukan makna dari semua ciptaan Tuhan. Semua ini 

harus dibangun sejak diawalinya proses pertumbuhan dan perkembangan.  

2. Peranan keluarga penting dalam perkembangan spiritual individu 

Setiap manusia menginginkan anak dan keturunannya menjadi lebih unggul 

dari dirinya. Berbagai upaya dilakukan untuk mendidik, mengajari, 
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mempertahankan dan meningkatkan konsep sukses dalam hidup. Ada begitu 

banyak yang diajarkan keluarga tentang Tuhan, kehidupan beragama, 

berperilaku kepada orang lain, bahkan kehidupan untuk diri sendiri dari. 

Oleh karena itu keluarga merupakan lingkungan terdekat dan dunia pertama 

di mana individu mempunyai pendangan, pengalaman terhadap dunia yang 

diwarnai oleh pengalaman dengan keluarganya.  

3. Latar belakang etnik dan budaya 

Etnik adalah seperangkat keadaan atau kondisi spesilik yang dimiliki oleh 

sekelompok masyarakat tertentu. Kelompok ini akan membangun sebuah 

budaya sosial sesuai dengan ide, gagasan, dan hasil karya yang diperoleh 

dari pengalaman belajar dan tatakrama yang dikembangkan. Budaya 

merupakan suatu yang komplek, menyeluruh dari unsur pengetahuan, seni, 

kepercayaan, moral, hukum maupun adat istiadat. Budaya ini akan dijalani 

dan diajarkan kepada kepada generasi berikutnya. Sikap, keyakinan dan 

nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Pada 

umumnya seseorang akan mengikuti tradisi agama dan spiritual keluarga. 

Anak belajar pentingnya menjalankan kegiatan agama, termasuk nilai moral 

dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan 

keagamaan.  

4. Pengalaman hidup sebelumnya 

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Hikayat tanpa risalah, hanya mereka 

yang mau memahami, merenung dan berpikir akan menemukan hikmah, 

mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui. Pengalaman hidup 
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baik yang positif maupun negatif dapat mempengaruhi spiritual seseorang 

dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan 

secara spiritual pengalaman tersebut. Tidak ada yang sia-sia dari segala apa 

yang telah diciptakan Tuhan di bumi ini.  

Peristiwa dalam kehidupan seseorang dapat dianggap sebagai suatu cobaan, 

ujian atau bahkan hukuman dari segala amal perbuatan yang telah 

dilakukan. Ketika seseorang merasa sudah berhati-hati, sudah beribadah 

dengan baik, hidup sesuai perintah dan larangan, tetapi masih juga 

mendapatkan penderitaan, mungkin ini adalah ujian dari Tuhan agar kita 

dapat menjadi manusia yang lebih baik, taat, dan meningkatkan amal 

ibadah. Setiap yang akan naik kelas pasti akan ada ujian. Semakin tinggi 

derajat kedudukan, semakin berat pula ujian yang harus dijalani. Ketika 

seseorang sudah mulai lalai dengan perintah Tuhan, kemudian memperoleh 

penderitaan, mungkin ini adalah cobaan, untuk mengingatkan manusia agar 

kembali pada jalan yang baik. Ketika seseorang sudah benar-benar lalai, 

menjalani hidup tanpa aturan, hanya sesuai dengan keinginan belaka, ketika 

memperoleh penderitaan, baginya adalah sebuah hukuman. Pengalaman 

hidup seperti ini, dapat mempenaruhi konsep spiritualitas seseorang. 

5. Krisis dan perubahan 

Krisis dan perubahan dapat menguatkan atau bahkan melemahkan keadaan 

spiritual seseorang. Tergantung sikap positif atau negatif yang biasa 

dikembangkan. Krisis sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, 

penderitaan, proses penuaan, kehilangan dan bahkan kematian. Keadaan ini 
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sering terjadi pada klien dengan penyakit terminal, kronis atau dengan 

prognosis yang buruk. Perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi 

tersebut merupakan pengalaman spiritual yang bersifat iiskal dan emosianal 

(Toth, 1992, dikutip dari Craven & Hirnle, 1996).  

6. Terpisah dari ikatan spiritual 

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, seringkali membuat individu 

merasa terisolasi dan kehilangan kebebasan pribadi dan sistem dukungan 

sosial. Kebiasaan hidup sehari hari juga berubah, antara lain tidak dapat 

menghadiri acara resmi, mengikuti kegiatan keagamaan atau tidak dapat 

berkumpul dengan keluarga atau teman dekat yang bisa memberikan 

dukungan setiap saat diinginkan. 

7. Isu moral terkait dengan terapi 

Pada kebanyakan agama, proses penyembuhan dianggap sebagai cara Tuhan 

untuk menunjukkan kebesaran-Nya, walaupun ada juga agama yang 

menolak intervensi pengobatan. Kepercayaan ini akan membangun sebuah 

efIikasi, keyakinan apakah penyakit ini merupakan sebuah fenomena karena 

kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar harian, atau karena faktor 

lain. Keyakinan ini akan membangun sebuah model kepercayaan kesehatan, 

menentukan upaya mencari pengobatan, dan semangat untuk 

mengembangkan pola hidup sehat. Isu moral terkait dengan terapi ini, masih 

terus berjalan, meskipun sudah ada pemisahan dan orientasi yang tegas dari 

pengobatan moderen dan pengobatan paradoksikal, berlawanan arah dengan 

pengobatan moderen. Pengobatan modern berbasis pada penemuan obat-
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obat baru, radiasi dan pembedahan. Pengobatan paradoksikal berbasis pada 

kombinasi energi tubuh, spirit, dan pikiran (body, mind, and spirit) dengan 

unsur akhir keajaiban (Miracle). Kenyataanya semua jenis pengobatan ini 

terus berjalan dan tetap berkembang sesuai karakter masyarakat dengan 

tokoh yang mengembangkan.  

2.4.3 Indikator kebutuhan spiritual 

Beberapa indikator terpenuhi kebutuhan spiritualnya seseorang adalah 

apabila pasien mampu: 

1. Merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaan 

kehidupan di dunia. 

2. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu 

kejadian atau penderitaan. 

3. Menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya 

dan cinta kasih yang tinggi. 

4. Membina integritas personal dan merasa diri berharga. 

5. Merasakan kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan. 

6. Mengembangkan hubungan antar manusia dengan positif. 

Indikator terpenuhi kebutuhan spiritual yang lain adalah adanya rasa 

keharmonisan, saling kedekatan antara diri sendiri, orang lain, alam dan hubungan 

dengan yang Maha Kuasa. Spiritual Islam memberikan gambaran terpenuhinya 

kebutuhan spiritual apabila seseorang mampu mengembangkan rasa syukur, sabar 

dan ihlas. Spiritualitas bukan agama, tetapi agama dapat merupakan salah satu 

jalan untuk mencapai spiritualitas. 
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2.4.4 Spiritualitas; Syukur, Sabar Dan Ihlas 

1. Syukur adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia 

dan pemberian Tuhan, Allah SWT. Manusia yang bersyukur adalah 

manusia kaya sebenarnya, hatinya lapang dan jiwanya bersih dari angan 

kosong dan impian yang melemahkan gairah hidup. Tidak ada waktu 

baginya memikirkan apa yang dimiliki orang lain, selalu sibuk dengan 

berbagai nikmat Allah yang dia dapatkan. Bersyukur bukan hanya 

dengan ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi harus ditampakkan dalam 

sikap hidup menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin nikmat dan 

karunia Allah, dengan cara dan tujuan yang baik pula. Tidak iri dan 

dengki terhadap anugerah yang Allah titipkan kepada orang lain, serta 

adanya perbaikan dalam kualitas hubungan dengan Allah (ibadah) dan 

hubungan dengan manusia (sosial). Allah berfirman: “Dan (ingatlah 

juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

berat.” (QS. Ibrahim, 7). Hidup di dalam rasa bersyukur adalah jalan pintas 

menuju kebahagiaan lahir bathin dan menghadirkan banyak “keajaiban” 

yang menyenangkan dalam hidup. Allah telah berjanji dalam Al-Qur’an; 

“Apabila kita dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan, Tuhan akan 

menambah rizki kita dari sisi yang tak terduga”. Joseph R. Murphy dalam 

bukunya Your Infinite Power to be Rich mengatakan “Seluruh proses 
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menuju kekayaan mental, material, dan spiritual dapat diringkas dalam 

satu kata; ‘Syukur’.” 

2. Sabar adalah luas hati, tidak mudah marah (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), orang yang sabar adalah orang yang bersikap luas hati, tabah, 

tenang dalam menghadapi masalah. Hakikat sabar menurut Imam Al 

Ghazali adalah tahan menderita dari gangguan dan tahan menderita dari 

ketidak senangan orang. Sabar adalah kunci dari kesulitan, barang siapa 

bersabar menghadapinya dia akan berhasil mengatasi berbagai masalah 

dalam kesulitan itu. Sabar memang  berat, karena  sabar bukanlah  

kelemahan, justru  sabar adalah kekuatan, sabar bukan kelesuan tetapi 

semangat hidup, sabar bukan kecengengan tetapi ketegaran, sabar 

bukanlah pesimis tetapi optimis, dan sabar bukanlah diam membisu 

tetapi sabar adalah berjuang pantang menyerah (Al-Hamid, 1995; 

Nahrowi, 2010). Orang sabar bukan sekedar tidak menangis ketika 

mendapatkan musibah, bukan pula sekedar tidak mengeluh ketika 

tertimpa kesulitan, sebab itu barulah tahapan awal kesabaran. Allah SWT 

berfirman: `Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi 

sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi 

lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah 

semangat, dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai 

orang yang sabar. (QS. Ali Imran, 146). 

3. Ikhlas adalah keterampilan untuk berserah diri, menyerahkan segala 

pikiran (keinginan, harapan, cita-cita) dan perasaan (ketakutan, 
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kecemasan, kekhawatiran) kembali kepada sumbernya Allah (Nahrowi, 

2010). Kita harus memahami, bahwa semua ini milik Allah, hanya karena 

Allah kita hidup dan untuk Allah kita hidup. Ikhlas merupakan 

kompetensi tertinggi manusia yang dipedomankan oleh Allah untuk 

dimiliki setiap manusia yang ingin berhasil meraih kesuksesan. Fitrah 

manusia yang sempurna, akan tercemar saat dia tidak ikhlas. Ketika kita 

ikhlas, kita hidup hanya mengandalkan bimbingan-Nya untuk 

memberikan manfaat terbesar bagi setiap orang. Dalam hati kita selalu 

sukses merasakan syukur, sabar, yakin, tenang dan bahagia dalam 

menerima apapun yang dialami selama proses menuju yang di inginkan. 

Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia atau kecewa, kecuali diri kita 

sendiri. Jika kita memutuskan untuk menilai hal yang terjadi sebagai 

sesuatu yang membahagiakan, maka kita akan bahagia. Ketika kesadaran 

kita akan rasa ikhlas telah terbangun dengan kuat, kita akan lebih mudah 

untuk ikhlas dan menyerahkan semua urusan kepada yang maha kuasa. 

Inilah yang membuat urusan kita menjadi lebih mudah. 

2.4.5 Spiritualitas Dan Proses Penyembuhan 

Spiritualitas adalah pencarian pribadi untuk memahami jawaban sebagai 

tujuan akhir dalam hidup, tentang makna, dan tentang hubungan suci atau 

transenden, yang mana (atau mungkin juga tidak) memimpin pada atau bangun 

dari perkembangan ritual keagamaan dan bentukan komunitas (King and Koenig, 

2009). Menurut Florence Nightingale, Spirituality adalah proses kesadaran 

menanamkan   kebaikan secara alami, yang mana meemukan kondisi terbaik bagi 
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kualitas perkembangan yang lebih tinggi. Spiritualitas mewakili totalitas 

keberadaan seseorang dan berfungsi sebagai perspektif pendorong yang 

menyatukan berbagai aspek individual. Spiritualitas dalam keperawatan, adalah 

konsep yang luas meliputi nilai, makna  dan tujuan, menuju inti manusia seperti 

kejujuran, cinta, peduli, bijaksana, penguasaan diri dan rasa kasih; sadar akan 

adanya kualitas otoritas yang lebih tinggi, membimbing spirit atau  transenden  

yang penuh  dengan  kebatinan,  mengalir  dinamis  seimbang dan menimbulkan 

kesehatan tubuh-pikiran-spirit. Keterkaitan spiritualitas dengan proses 

penyembuhan dapat dijelaskan dengan konsep holistik dalam keperawatan. 

Konsep holistik merupakan sarana petugas kesehatan dalam membantu proses 

penyembuhan klien secara keseluruhan. Pelayanan holistik yang dimaksud adalah, 

dalam memberikan pelayanan kesehatan semua petugas harus memperhatikan 

klien dari semua komponen seperti biologis, psikologis, sosial, kultural bahkan 

spiritual (Dossey, 2005). Berikut adalah model bio-psiko-sosial- spiritual yang 

diintegrasikan dalam keperawatan holistik.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model holistik dalam keperawatan, diadaptasi dari Dossey, 2005. 
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2.4.6 Faktor yang Berhubungan dengan Spiritualitas 

Spiritualitas adalah komponen prediksi penting dalam jenis hasil psikososial 

positif. Kecenderungan-kecenderungan kesejahteraan emosi, kematangan 

psikologis, gaya interpersonal, dan altruistik semuanya berhubungan signifikan 

pada satu orientasi spiritual. Penemuan tersebut secara konsisten dengan literatur 

besar mengumpulkan pengaruh spiritualitas yang mudah pada kesehatan mental. 

Spiritualitas membuat kontribusi langka pada pemahaman kita terhadap akibat 

atau hasil. (Piedmont, 2007:103) 

Dyson dalam Young (2007) menjelaskan tiga faktor yang berhubungan 

dengan spiritualitas, yaitu: 

1. Diri sendiri 

Jiwa seseorang dan daya jiwa merupakan hal yang fundamental 

dalam eksplorasi atau penyelidikan spiritualitas. 

2. Sesama 

Hubungan seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri 

sendiri. Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling 

keterhubungan telah lama diakui sebagai bagian pokok pengalaman 

manusiawi. 

3. Tuhan 

Pemahaman tentang tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan secara 

tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. 
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Howard (2002) menambahkan satu faktor yang berhubungan dengan 

spiritual yang disebut dengan spiritual Trancendence Scale (STS), yang item-item 

didalamnya disesuaikan atau digeneralisir sesuai dengan tradisi keagamaan yang 

ada di dunia ini, sehingga dapat diterapkan dimanapun. Pengukuran 

spiritualtersebut dikembangkan melaui landasan kepribadian, dan pemahaman 

Piedmont spiritualitas bagian dari motivasi intrinsic individu dalam memaknai 

kehidupan, terutama kehidupan setelah mati. 

Spiritualitas dapat diukur dengan mengukur seberapa sukses individu 

dalam pencarian terhadap sesuatu yang bermakna degan menggunakan kriteria 

yang berorientasi pada spiritualitas seperti kebahagiaan spiritual (spiritual well-

being). Spiritualitas dapat juga diukur melalui kesehatan mental, fisik dan 

kehidupan sosial yang dapat diamati. (Rosito, 2010:34) 

Spiritualitas yang matang akan mengantarkan seseorang bisa 

menempatkan diri pada tempat yang sesuai atau pas dan melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan, serta mampu menemukan hal-hal yang ajaib. (Aman, 

2013:25).  

Spiritualitas dapat diukur dengan mengukur seberapa sukses individu dalam 

pencarian terhadap sesuatu yang bermakna degan menggunakan kriteria yang 

berorientasi pada spiritualitas seperti kebahagiaan spiritual (spiritual well-being). 

Spiritualitas dapat juga diukur melalui kesehatan mental, fisik dan kehidupan 

sosial yang dapat diamati. (Rosito, 2010:34) 
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2.5 Konsep Caring Islami 

2.5.1 Definisi Caring 

Pengertian Caring menurut Watson (2008) adalah suatu karakteristik 

interpersonal yang tidak diwariskan melalui genetika, tetapi dipelajari melalui 

pendidikan sebagai budaya profesi. Watson (2004 dalam Kozier, 2010) 

menyatakan bahwa caring adalah esensi dari kepemwatan dan merupakan sentral 

dari praktik keperawatan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan, perhatian, kasih 

terhadap diri sendiri dan orang lain sertai menghormati keyakinan spiritual klien. 

Tindakan caring meliputi komunikasi, tanggapan yang positif, dukungan atau 

intervensi fisik yang dilakukan perawat. Larson (1986 dalam Hitchcock, 

Schubert&Thomas, l999) mendefinisikann caring sebagai niat, sikap dan tindakan 

yang memperhatikan emosi dan perawatan fisik yang dapat meningkatkan rasa 

aman dan keselamatan bagi orang lain. Leininger (2002) mengemukakan bahwa 

care merupakan intisari keperawatan dan karakteritik yang dominan, khusus, serta 

tidak terpisahkan dalam keperawatan (Basford, 2006), Leininger mengataan tidak 

ada cure tanpa caring, tetapi dapat ada caring tanpa curing. Karakteristik caring 

dibagi menjadi tiga, yaitu: Profesional caring, yaitu perwujudan kcmampuan 

kognitif dimana perawat bertindak terhadap respon yang ditunjukkan klien 

berdasarkan ilmu, sikap dan ketrampilan professional sehingga dalam 

memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan klien. Scietific caring, adalah 

segala keputusan dan tindakan dalam memberikan asuhan keperawatan 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki perawat. Humanistic caring, adalah proses 

bantuan kepada orang lain yang bersifat kreatif intuitif atau kognitif yang 
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didasarkan pada fllosofi fenomenologic yaitu menghargai martabat manusia. 

Selanjutnya Leininger (1984 dalam Koizer, 2010) mengambarkan tentang caring 

yaitu meliputi tindakan asistif, suportif dan fasilitatif yang ditujukan bagi individu 

yang memiliki kebutuhan yang nyata atau telah diantisipasi, caring bertujuan 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi manusia, caring penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan serta ketahanan hidup manusia, perilaku caring 

meliputi kasih sayang, kepedulian, perilaku koping, empati, mcmudahkan, 

memfasilitasi, minat ketcrlibatan, konsultasi kesehatan, pemeliharaan kesahatan, 

menolong, asuhan, cinta, kehadiran, perilaku protektif, penurunan stress, bantuan, 

dukungan, sentuhan, kelembutan dan kepercayaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan caring mempakan inti dari keperawatan 

berupa pengetahuan, sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan, 

perhatian, kasih terhadap diri sendiri dan orang lain serta menghormati keyakinan 

spiritual klien bertujuan untuk melindungi, meningkatkan dan membantu orang 

lain dalam proses penyembuhan. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, aslama, 

yuslimu, Islaman, yang mempunyai beberapa arti yaitu: melepaskan diri dari 

penyakit lahir batin, kedamaian dan keamanan, ketaatan dan kepatuhan. Islam 

juga diartikan sebagai keselamatan, perdamaian dan penyerahan diri kepada 

Tuhan (Soleh, 2000). 

Keperawatan dalam Islam mempakan manifestasi dari fungsi manusia 

sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, 

menolong manusia yang lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi 

kebutuhan dasarnya baik aktual dan potensial. Permasalahan yang muncul pada 
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pasien dengan segala keunikanya tersebut diatasi dengan pendekatan silaturrahim 

(interpersonal) dengan sebaik-baiknya didasari dengan iman, ilmu dan amal serta 

dengan amar makruf nahi munkar (F adilah, 2006) 

Keperawatan Islam adalah keperawatan kepada klien baik dalam asuhan 

keperawatan, tindakan, sikap dan cara merawat pasien yang semuanya 

berpedoman kepada nilai-nilai Islam, tidak menyimpang dari Al-quran dan As- 

Sunnah (Muslim, 2011)  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa caring 

Islami merupakan perilaku profesional perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan berdasarkan kemampuan intelektual yang diberikan kepada pasien, 

keluarga dan masyarakat dengan penuh perhatian, peduli, ramah, empati, santun, 

komunikasi terapeutik serta selalu tanggap untuk memberikan yang terbaik bagi 

klien berdasarkan Al-quran dan As-Sunnah. 

Tujuan caring adalah agar perilaku perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan terdiri dari upaya untuk melindungi, meningkatkan dan menjaga atau 

mengabadikan rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain dalam proses 

penyembuhan penyakit, penderitaan dan keberadaannya membantu orang lain 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri dengan sentuhan 

kemanusiaan (Watson 2008).  

Perawat harus mahir dalam menggunakan proses keperawatan yaitu 

pengkajian, perencanaan, tindakan dan evaluasi dalam praktik keperawatan untuk 

menerapkan caring, apabila perawat ingin menempatkan caring sebagai inti 

dalam praktik keperawatan maka harus benjuang secara terus menerus 
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mengajarkan dan mensosialisasikan konsep caring dalam praktik keperawatan 

atau pelatihan kesehatan kepada semua masyarakat (Bassett, 2004).  

Perilaku caring akan dipersepsikan berbeda-beda pada setiap klien atau 

lingkungan tempat dimana klien mendapatkan pelayanan keperawatan. Radwin 

(2000 dalam Potter & Perry 2009) mengemukakan bahwa klien kanker 

menghubungkan pelayanan yang baik adalah adalah dengan perhatian penuh, 

hubungan kerja, hubungan individual dan caring, kepuasan pasien dan keluarga 

dipengaruhi oleh perilaku caring perawat (Sutriyanti, 2009); (Rafii, Hajinezad, 

Naghani, 2007).  

Pelayanan keperawatan kepada klien dapat merupakan stressor bagi 

perawat. Hal ini bisa tetjadi karena perawatan yang terlalu lama, klien dengan 

penyakit kronik, klien lansia, klien yang akan meninggal, klien yang tidak 

mengalami kemajuan dalam perawatan atau pengobatan, klien yang perilakunya 

atau kebiasaannya tidak bisa diterima dan klien yang tidak dapat berkomunikasi. 

Bagaimanapun stress adalah sangat individual dan stres pada seseorang belum 

tentu stres bagi orang lain. Ketika seseorang sudah banyak memberi atau 

melakukan sesuatu dan menerima sangat sedikit dari apa yang sudah ia lakukan, 

stress terakumulasi maka teriadilah kelelahan (Bassett, 2004). Disebutkan bahwa 

stress dan kelelahan merupakan alasan perawat meninggalkan profesinya 

(Ronaldson, 2000). Riset terhadap stress dan kelelahan tradisinya berfokus pada 

tugas yang berhubungan dengan variabel beban kerja (workload), caring terhadap 

penyakit kritis dan terminal, persiapan yang tidak adekuat, kurangnya support 

staff, konflik dengan perawat lain, supervisor dan dokter. Semua kondisi diatas 
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dapat mengakibatkan kepuasan klien tidak terpenuhi dan mengindikasikan 

kualitas atau mutu pelayanan keperawatan rendah. 

2.5.2 Caring Menurut Watson 

Menurut Watson ada tujuh asumsi tentang caring antara lain (Dwidayanti 

(2007) : 

1. Caring hanya dapat direkomendasikan secara efektif dan dipraktekkan 

secara interpersonal. 

2. Caring terdiri dari faktor-faktor karatif yang mengarah kepada kepuasan 

dalam memenuhi kebutuhan manusia tertentu. 

3. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan 

individu atau keluarga. 

4. Caring merupakan respon yang diterima seseorang tidak hanya sebagai 

dirinya sekarang namun juga sebagai seseorang di masa mendatang. 

5. Lingkungan yang caring memberikan potensi untuk mendukung 

perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang untuk memilih 

tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. 

6. Caring lebih kompleks daripada curing. Caring mengintegrasikan 

pengetahuan biotisik dengan pengetahuan perilaku manusia untuk 

meningkatkan kesehatan dan memberikan pertolongan bagi mereka yang 

sakit. 

7. Caring merupakan inti dari keperawatan. 
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Watson (2008) mendasarkan teorinya dalam praktek keperawatan pada 10 

faktor karatif, masing-masing mempunyai komponen fenomena yang dinamis dan 

relatif mempengaruhi seseorang dalam hubungannya dengan pcrawat, beliau 

menekankan agar sepuluh faktor karatif dalam berperilaku caring harus tercermin 

dalam memberikan asuhan keperawatan (Watson, 2008). Kesepuluh faktor karatif 

ini perlu selalu dilakukan oleh perawat agar semua aspek dalam diri klien dapat 

tertangani sehingga asuhnn keperawatan profesional dan bermutu dapat 

diwujudkan. Selain itu, melalui penerapan faktor karatif ini perawat juga dapat 

belajar nntuk lebih memahami diri sebelum mamahami orang lain. Kesepuluh 

karatif dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembentukan sistem nilai humanistic dan altruistic 

Manusia adalah individu dengan totalitas dari bagian-bagian, memiliki 

harga diri dan dari dirinya yang memerlukan perawatan, pengobatan, 

dipahami dan kebutuhan untuk dibimbing. Disamping itu lingkungan 

(perawat) yang memiliki sifat. Caring dapat meningkatkan dan 

membangun potensi seseorang untuk membuat pilihan tindakan terbaik 

bagi dirinya (Tomey, 2006). 

Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan pengertian humanistic 

and altruistik adalah memanggil nama klien dengan nama yang paling 

disukai, memenuhi dan menespon panggilan klien dengan secara, 

menghormati dan melindungi privacy klien, menghargai dan 

menghormati pendapat dan keputusan klien, menghargai dan mengakui 

sistim nilai klien, melakukan pengakuan terhadap kebutuhan klien. 
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Perilaku ini dilakukan perawat saat pengkajian, perencanaan, tindakan 

dan evaluasi (Potter & Perry, 2009). 

2. Menanamkan sikap penuh pengharapan (Faith hope). 

Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan 

meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Di samping itu, 

perawat meningkatkan prilaku klien dalam mencari pertolongan 

kesehatan dan membantu memahami alternatif terapi yang diberikan, 

memberi keyakinan akan adanya kekuatan penyembuhan atau kekuatan 

spiritual dan penuh pengharapan (Tomey, 2006; Potter & Perry, 2009).  

Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan pengertian faith hope 

adalah memberi motivasi kepada klien untuk terus berusaha mencari 

pengobatan dan perawatan, melaksanakan perawatan dengan kepedulian 

yang tinggi, menganjurkan klien untuk terus berdoa demi 

kesembuhannya, menunjukkan sikap yang hangat, kesan mendalam pada 

klicn. 

3. Menumbuhkan sensitifitas terhadap diri dan orag lain. 

Perawat harus bisa belajar menghargai kesensitifan dan perasaan kepada 

klien, sehingga ia sendiri dapat menjadi lebih sensitif, murni, dan 

bersikap wajar pada orang lain karena penerimaan terhadap perasaan diri 

merupakan kualitas personal yang hauss dimiliki perawat sebagai orang 

yang memberi bantuan kepada klien (Tomey, 2006; Potter & Perry, 

2009). 
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Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan pengertian 

menumbuhkan sensitifitas terhadap diri dan orang lain adalah 

menunjukkan sikap tenang dan sabar, menemani atau mendampingi 

klien, menawarkan bantuan dan memenuhi kebutuhan klien. 

4. Mengembangkan hubungan saling percaya dan membantu. 

Sikap ini bersifat saling menguntungkan dan sangat penting bagi 

terbentuknya transkultural caring atau bersikap caring antara perawat 

dan klien yang dapat meningkatkan penerimaan perwujudan perasaan 

baik positif maupun negatif. Hubungan ini menyangkut 3 hal yaitu: 

kecocokan yang meliputi kesesuaian dengan kenyataan, kejujuran, 

ketulusan (tidak minta imbalan) dan nyata: non possessive warmth 

ditunjukkan dengan bicara dengan volume suara rendah, rileks, sikap 

terbuka dan ekspresi wajah sesuai dengan komunikasi orang lain 

(Tomey, 2006)  

Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan pengertian 

mengembangkan hubungan saling percaya dan membantu adalah 

mengucapkan salam dan memperkenalkan diri serta menyepakati dan 

menepati kontrak yang dibuat bersama, mempertahankan kontak mata, 

berbicara dcngan suara lembut, posisi berhadapan, menjelaskan prosedur, 

mengorientasikan klien baru, melakukan terminasi. Perawat memberikan 

informasi dcngan jujur, dan memperlihatkan sikap empati yaitu turut 

merasakan apa yang dialami klien (Tomey, 2006). 
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5. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien. 

Tujuan dari sikap ini adalah untuk menciptakan hubungan perawat-klien 

yang terbuka, saling menghargai perasaan dan pengalaman antara 

perawat, klien dan keluarga. Perawat harus memahami dan menerima 

pikiran dan perasaan baik positif ataupun negatif yang berbeda pada 

situasi berbeda (Tomey, 2006; Potter & Perry, 2009). 

Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan meningkatkan dan 

menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien adalah memberi 

kesempatan pada klien untuk mengekspresikan perasaannya, perawat 

mengungkapkan penerimaannya terhadap klien, mendorong klien untuk 

mengungkapkan harapannya, menjadi pendengar yang aktif. 

6. Menggunaan metode secara sistematis dalam penyelesaian masalah untuk 

pengambilan keputusan. 

Perawat menggunakan metoda proses keperawatan sebagai pola pikir dan 

pendekatan dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan 

secara sistematis. Manifestasi perilaku caring perawat berdasarkan 

menggunaan metode secara sistematis dalam penyelesaian masalah untuk 

pengambilan keputusan adalah melakukan proses keperawatan sesuai 

masalah klien, memenuhi kebutuhan klien, melibatkan klien, menetapkan 

rencana keperawatan bersama dengan klien, melibatkan klien dan 

keluarga dalam setiap tindakan dan evaluasi tindakan (Tomey, 2006; 

Potter & Perry, 2009). 
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7. Meningkatkan pembelajaran dan pengajaran interpersonal 

Caring efektif bila dilakukan melalui hubungan interpersonal sehingga 

dapat memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan 

memberikan kesempatan untuk pertumbuhan personal klien. Manifestasi 

perilaku caring perawat berdasarkan meningkatkan pembelajaran dan 

pengajaran interpersonal adalah menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk pemberian pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan klien, 

menjelaskan keluhan secara rasional dan ilmiah, meyakinkan klien 

tentang kesediaan perawat unuk memberikan informasi (Tomey, 2006; 

Potter & Perry, 2009). 

8. Menyediakan dukungan perlindungan dan atau perbaikan suasana fisik, 

mental, sosiokultural, dan spritual.  

Perawat perlu mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksteral klien 

terhadap kesehatan kondisi penyakit klien. Manifestasi perilaku caring 

perawat berdasarkan menciptakan lingkungan tisik, mental, sosiokultural, 

dan spiritual yang mendukung adalah menyetujui keinginan dan 

memfasilitasi klien untuk bertemu dengan pemuka agama dan 

menghadiri penemuannya, bersedia mencarikan alamat atau 

menghubungi keluarga yang ingin ditemui oleh klien, menyediakan 

tempat tidur yang selalu rapih dan bersih, menjaga kebersihan dan 

ketertiban ruang perawatan, meningkatkan kebersamaan, keindahan 

kenyamamn, kepercayaan dan kedamaian (Tomey, 2006; Potter & Perry, 

2009). 
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9. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan penuh penghargaan dalam 

rangka mempertahankaaan keutuhan dan martabat manusia  

Perawat perlu mengenali kebutuhan komperhensif diri dan klien. 

Pemenuhan kebutuhan paling dasar perlu dicapai sebelum beralih ke 

tingkat selanjutnya. Kebutuhan klien yang paling rendah adaiah biofisikal 

misalnya makan, minum, eliminasi dan lain-lain. Kehutuhan aktualisasi 

yang tertinggi dari kebutuhan intra dan interpersonal. (Tomey, 2006; 

Potter & Perry, 2009). 

Manifestasi perilaku curing perawat berdasarkan memenuhi kbutuhan 

dasar manusia dengan penuh penghargaan dalam rangka 

mempertahankan kebutuhan keutuhan manusia adalah bersedia 

memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dangan tulus dan menyatakan 

perasaan bangga dapat menolong klien, menghargai dan menghormati 

privacy klien, menunjukkan kepada klien bahwa klien orang yang pantas 

dihormati dan dihargai. 

10. Mengijinkan untuk terbuka pada eksistensial fenomonological agar 

pertumbuhan diri dan kematangan jiwa klien dapat dicapai.  

Fenomenologi yaitu tentang data serta situasi yang membantu 

pemahaman klien terhadap fenomena. Psikologi esksistensial adalah 

keberadaan ilmu tentang manusia yang digunakan untuk menganalisis 

fenomenologi. Watson mengatakan hal ini sulit dipahami dan yang 

termasuk dalam hal ini adalah pengalaman berpikir dan memprofokasi 

untuk pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. (Tomey, 2006).  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PERAN CASE... LUKMAN HAKIM



63 

 

 

 

Manifestasi perilaku caring perawat yaitu mengijinkan untuk terbuka 

pada eksistensial fenomonological agar pcrtumbuhan diri dan 

kematangan jiwa klien dapat dicapai adalah memberi kesempatan 

kepada klien dan keluarga untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual, 

memfasilitasi klien dan keluarga dalam keinginannya untuk melakukan 

terapi altematif sesuai pilihannya, memotivasi klien dan keluarga untuk 

berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyiapkan klien dan 

keluarga saat mengahadapi fase berduka.  

Agama dan keeprcayaan berpcngaruh dalam masalah kesehatan, 

menurut ajaran Islam bahwa pelayanan kesehatan harus berpedoman 

kepada hukum Islam, dalam berespon terhadap penyakit anggota 

keluarga merupakan sumber kenyamanan, berdoa berkelompok bersifat 

menguatkan, percaya bahwa penyakit dan kesembuhan dari Allah, tidak 

melakukan euthanasia, percaya bahwa waktu kematian telah ditentukan 

sebelumnya dan tidak dapat dirubah, memelihara rasa pengharapan 

kepada Allah dan tidak boleh mengharap kematian, adapun 

penerapannya pada kesehatan dan keperawatan yaitu pasien wanita 

memilih dirawat oleh tenaga kesehatan wanita, kesehatan dan 

spiritualitas saling berhubungan, selama bulan Ramadhan melakukan 

puasa dan ada keringanan untuk tidak berpuasa apabila sakit, keluarga 

dan teman biasanya berkunjung selama waktu sakit, biasanya tidak 

mempertimbangkan transplantasi atau donor dan pemeriksaan pasca 

kematian (Potter & Perry, 2009) 
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2.5.3 Karakter Keperawatan Islami 

Menurut (Widarti, 2010) implementasi nilai Islam dalam pelayanan 

kesehatan mencakup beberapa karakteritik. 

1. Profesional  

Keperawatan Islam mengutamakan bekerja dengan cerdas dan dilandasi 

ilmu sesuai dengan Al-Quran Surat Al Mujadalah: 11 “Niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” 

2. Ramah  

Keperawatan Islami menuntun bekerja dengan muka cerah, senyum 

komunikasi yang baik, sikap yang menyejukkan. “Sesungguhnya jika 

kamu tidak menolong orang lain dengan hartamu, maka (dapat juga) 

kamu menolong mereka dengan muka berseri dan pekerti yang baik” 

3. Amanah 

Keperawatan Islami menuntut seorang perawat untuk bersifat amanah, 

jujur dan bertanggung jawab, terpercaya, ”Sesungguhnya Allah 

memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanat kepada 

ahlinya”  (QS An Nisa: 58) 

4. Istiqomah  

Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja sungguh-sungguh, 

konsisten, komitmen tinggi, bekerja keras, ulet tidak mengenal lelah 

sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah SAW 
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5. Sabar  

Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja dengan tenang, tidak 

tergesa-gesa tetapi cepat, terus berupaya sampai bertawakal dan tepat 

sabar tidak berarti lamban seperti yang tersebut dalam Alquran Al-

Baqoroh: 153 “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 

6. Ikhlas 

Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja dengan ikhlas, menerima 

pasien apa adanya, menghargai sikap positif dan negatif pasien, bekerja 

tidak terpaksa dan semata hanya mencari ridlo Allah sebagaimana 

tersebut dalam surat Al Bayyinah: 5 “Padahal mereka tidak disuruh 

kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan sebagaiman hadits yang 

diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim “Sesungguhnya setiap 

perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan 

dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena 

(ingin mendapatkan keridloan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 

kepada (keridloan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya 

karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin 

dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia 

niatkan”.  
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Perawat yang professional dan Islami diretleksikan melalui: penampilan 

fisik, sikap yang agamis, kemampuan berkomunikasi, pengetahuan yang 

tinggi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan bekerjasama 

dengan harmonis dengan sejawat.  

Prinsip perawatan dalam Islam antara lain: melayani itu ibadah, memberi 

dahulu dan kita akan menerima, mengerti orang lain lebih dahulu, 

membahagiakan orang lain dahulu, melakukan sikap empati dan menumbuhkan 

sinergi, membiasakan ucapan: salam, Basmalah setiap awal kegiatan, berdo’a, 

membaca hamdalah. 

2.5.4 Pedoman Asuhan Keperawatan Islami 

Wahyudi (2009 dalam Sudalhar, 2012) menjelaskan tentang pedoman 

perawat dalam asuhan keperawatan Islami: 

1. Ahlak pribadi perawat muslim 

1) Salimul aqidah, yaitu memiliki akidah yang bersih, sehingga dalam 

menghadapi klien berusaha menunjukkan empati dengan 

mengedepankan profesionalisme yang sejalan dengan aqidah Islam. 

2) Shahihul ibadah, memberikan pelayanan terbaik kepada klien semata-

mata karena mencari ridhlo Allah, bukan sekedar penghargaan, pujian 

atau pemberian yang bersifat materi. 

3) Matinul khuluq, memberikan pelayanan terbaik dengan integn'tas yang 

tinggi dan mempunyai akhlak yang mulia yang berorientasi pada 

pelayanan terbaik 
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4) Mustaqqofid Fikri, memberikan pelayanan keperawatan kepada klien 

dengan menggunakan evidence base yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara professional sesuai dengan ketentuan 

organisasi profesi. 

5) Qowbyul Jismi, perawat harus menjaga kesehatan dan memiliki 

jasmani yang sehat sehingga tidak beresiko negatif kepada klien. 

6) Qodirun alal kasbi, perawat dalam memberikan tindakan keperawatan 

sesuai kompetensinya. 

7) Munazhzhamun fi syuunihi, perawat bekerja secara sistematis 

menggunakan pendekatan proses keperawatan. 

8) Mujahadatun Iinajivihi, perawat dalam berinteraksi dengan pasien 

harus mampu mengendalikan nafsunya, memandang manusia secara 

holistic mencakup kebutuhan bio, psiko, sosil, kultural dan spiritual, 

dan bekaja secara empati. 

9) Haritsun Ala Waqtihi, perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan harus menghargai waktu, disiplin, dan tanggap terhadap 

kebutuhan klien. 

10) Nafi un Iighoirihi, perawat mempunyai pandangan bahwa dan 

harus dapat memberikan manfaat bagi pasien, yaitu perawat berperan 

sebagai care giver, advocate, edukator, konselor, koordinator, 

kolaborator dan peneliti yang membatu klien untuk mencapai hidup 

yang sehat. 
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2. Landasan kerja dan perilaku perawat 

1) Iman-Islam-Ihsan 

(1) Percaya kepada Allah, para malaikat-Nya. Kitab-kitab-Nya, para 

rasul-Nya, hari kebangkitan dan qadla dan qadarNya. 

(2) Mengimplementasikan keimanannya dengan beramal sholeh 

sesuai dengan syariat Islam 

(3) Bekenja dengan konsep iman dan menggunakan prinsip Ihsan 

sebagai fungsi kontrol dalam melakukan semua aktivitasnya 

(4) Mendirikan dan menjaga sholatnya dan sholat kliennya dalam 

kondisi apapun sesuai syariat 

2) Taqwa 

(1) Bekerja secara profasional selalu menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi Segala larangannya. 

(2) Bekerja dengan senantiasa menjaga hawa nafsunya 

(3) Bekerja dengan melakukan tindakan yang baik, seperti memegang 

amanah, bertindak dengan benar, adil, dapat dipercaya, dapat 

menyesuaikan diri dan bergaul dengan orang lain, menghindarkan 

permusuhan. 

3) Ilmu (Profesionalisme) 

(1) Berusaha menerapkan konsep, teori, dan prinsip keilmuan 

keperawatan dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits 

(2) Melakukan asuhan keperawatan dengan mcnggunakan 

pendekatan Islami 
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(3) Mempenanggungiawabkan semua tindakan berdasarkan bukti 

(evidence base) 

(4) Berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada 

individu, keluarga dan masuarakat scmata mencari ridlo Allah 

(5) Bekenjasama dengan tenga kesehatan lain untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan. 

3. Ciri khas perawat muslim 

1) Perpakaian bagi wanita 

(1) Pakaian menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak 

tangan 

(2) Tidak ketat sehingga masih tampak bentuk tubuhnya 

(3) Tidak tipis/temaram 

(4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

(5) Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang 

(6) Dipakai bukan maksud untuk memamerkan 

2) Berinteraksi dengan sesama muslim 

(1) Memberi bantuan memenuhi kebutuhan dasarnya 

(2) Menyebarkan salam 

(3) Menjenguknnya jika ia sakit 

(4) Menjawabnya jika ia bersin 

(5) Mengunjunginya karena Allah 

(6) Memenuhi undangannya 
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(7) Tidak menggunjing atau menyebutkan aibnya baik secara jelas 

maupum samar 

(8) Berbaik sangka kepadanya 

(9) Tidak membocorkan rahasianya 

(10) Menampakkan perhatian dan kasih sayang kepadanya 

(11) Memaatkan kesalahannya 

(12) Mendoakannya 

3) Beinteraksi dengan non muslim 

(1) Berbuat adil dan baik kepada non muslim 

(2) Boleh membantu orang non muslim yang menderita 

(3) Tidak boleh menghina orang non muslim 

4. Hijab 

1) Perawat wanita memberikan asuhan keperawatan secara langsung 

kepada pasien wanita, demikian juga perawat laki-laki 

2) Perawat wanita boleh melakukan perawatan langsung kepada 

pasien laki-laki dalam kondisi khusus dan kegawatadaruratan, 

demikian juga perawat laki-laki 

3) Perawat menempatkan pasien laki-lalci dan perempuan dewasa 

secara terpisah kecuali pasien anak. 

Implementasi nilai-nilai Islam dalam asuhan keperawatan menurut Sudalhar 

(2012) dapat diterapkan mulai pasien masuk rumah sakit sampai pulang, yaitu 

dapat diterapkan pada tindakan penerimaan pasien baru, operan jaga, pelaksanaan 

proses keperawatan, pendampingan sholat dan discharge planning. 
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2.6 Konsep Konsep Dasar Kepuasan Pasien 

2.6.1 Definisi Kepuasan 

Kepuasan adalah bentuk perasaan seseorang setelah mendapatkan 

pengalaman tehadap kinerja pelayanan yang telah memenuhi harapan (Gerson, 

2004). Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa 

dan harapan-harapan (Kotler, 2007). Kepuasan adalah perasaan senang seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesenangan terhadap aktiiitas dan suatu 

produk dengan harapan (Nursalam, 2011). Kepuasan pasien berhubungan dengan 

mutu pelayanan rumah sakit. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pasien, 

manajemen rumah sakit dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan. Presentasi 

pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan berdasarkan hasil survei dengan 

instrumen yang baku (Depkes RI, 2005).  

Kotler (2004) dalam bukunya Marketing Management, memberikan 

definisi tentang kepuasan pelanggan. “Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinelja (basil) suatu produk dan harapan-harapannya.” Dengan demikian tingkat 

kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan 

dan harapan. Ada tiga tingkat kepuasan bila penampilan kurang dari harapan 

pelanggan tidak dipuaskan, bila penampilan sebanding dengan harapan maka 

pelanggan puas, apabila penampilan melebihi harapan maka pelanggan amat puas 

atau senang. 
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Menurut Yazid (2004), ada enam faktor menyebabkan timbulya rasa tidak 

puas pelanggan terhadap suatu produk yaitu: 

1. Tidak sesuai harapan dan kenyataan 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

3. Perilaku personel kurang memuaskan 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang 

5. Coast terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang 

dan harga tidak sesuai 

6. Promosi/ iklan tidak sesuai dengan kenyataan 

Kepuasan pelangan atau kepuasan sepenuhnya menurut JUSE didefinisikan 

sebagai “mutu besar atau mutu luas “(Big Quality atau Broad Quality)” yang 

dapat diuraikan seperti dalam gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Big Quality atau Broad Quality 

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan kepuasan adalah perasaan seseorang terhadap hasil yang 

diterima serta memenuhi harapan dan keinginannya. 

Mutu pelayanan dalam JUSE merupakan pelayanan berdasarkan fllosofi 

empati, mendukung penggunaan prosedur, tingkah yang sopan dalam penanganan 

klaim mutu pelanggan melayani, bercakap yang sopan dengan pelanggan, dengan 

murah hati, penanganan keluhan laku dengan sepenuh hati. Pemahaman mutu 

secara otonom ‘apakah kepuasan pelanggan, pemahaman pelanggan dengan 

emosinya, bagaimana dapat mencurahkan perhatian pada pelanggan. Perbaikan 

yang besar harus dimulai dengan kebiasaan melakukan perbaikan yang kecil 

sehingga mutu pelayanan dapat meningkat (JUSE, 1991). Mutu pelayanan adalah 

salah satu faktor dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pasien 

merupakansalah satu indikator kualitas pelayanan yang pasien adalah suatu modal 

kita berikan dan kepuasan mendapatkan pasien lebih yang banyak dan untuk 

mendapatkan pasien yang loyal (setia). Kinerja yang meningkat akan menjadikan 

pasien akan semakin kesehatan lagi, puas dan bila membutuhkan dia akan 

menggunakan kembali pelayanan yang sama.   Kesimpulannya adalah keuntungan 

yang dida akan berlipat ganda bila kita memahami dan mau mendengarkan 

harapan pelanggan. Keuntungan yang dikembalikan pada kesejahteraan karyawan 

dan manajemen akan menimbulkan etos kerja yang lebih baik serta pelayanan 

yang berkualitas. Pelanggan loyal bersedia melakukan promosi, advokasi (word of 

mouth) yang positif kepada orang lain secara suka rela. Jadi ujung-ujungnya 
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pelangan loyal akan meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Loyalitas yang 

menurun akan terjadi penurunan SerQual (mutu) dan terjadi peningkatan tuntutan 

mutu selain itu loyalitas yang menurun akan meningkatkan daya beli masyarakat 

dan peningkatan daya beli tersebut akan diikuti oleh peningkatan tuntutan mutu. 

Kepuasan juga harus mempertimbangkan aspek atribut jasa layanan kesehatan 

yang meliputi, kompetensi klinis, empati, kesediaan menjawab keluhan, 

responsive, keselamatan, perawatan (caring) dan komunikasi (Supriyanto, 2010). 

Pasien yang puas dengan pelayanan akan: 

1. Menggunakan pelayanan kita bila suatu hari membutuhkan kembali. 

2. Menganjurkan orang lain menggunakan kita. 

3. Membela kita bila ada orang lain menjelekkan pelayanan kita. 

Kesemuanya akan menjadi rumah sakit berlaba, bisa hidup terus dan 

berkembang. Sebaliknya, pasien yang tidak puas akan meninggalkan kita dan 

tidak membela kita, lalu akhirnya rumah sakit akan rugi dan tidak beroprasi lagi. 

Sebelum melakukan penanganan keluhan pasien, rumah sakit harus memahami 

faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya keluhan dan ketidakpuasan pasien 

(Supriyanto, 2010). 

2.6.2 Teori kepuasan pasien  

Menurut Haryanti dan Hadi, ada dua teori dalam memahami kepuasan pada 

konsumen dalam hal ini terhadap pasien:  

1. The Expectancy Disconfirmation Model 

Oliver menyampaikan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

adalah hasil perbandingan antara harapan dan pra pembelian atau 
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pemilihan atau pengambilan keputusan (prepurchase expectation) yaitu 

keyakinan kinerja yang diantisipasi dari suatu produk atau jasa dan 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

2. Equity Theory  

Dikemukakan oleh Stacy Adams tahun 1960, dua komponen yang 

terpenting dari teori ini, yaitu apa yang di dapat (inputs) dan apa yang 

dikeluarkan (outcomes). Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan 

merasa puas tergantung pada apakah ia merasakan keadilan (equity) atau 

tidak atas suatu situasi. Jika input dan outputnya sama apabila 

dibandingkan dengan input dan output orang/jasa yang dijadikan 

perbandingan maka kondisi itu disebut puas. 

2.6.3 Aspek-aspek kepuasan pada pasien 

Bentuk kongret untuk mengukur kepuasan pasien rumah sakit, dalam 

seminar survai kepuasan pasien di Rumah Sakit, Junadi P mengemukakan 

ada empat aspek yang dapat diukur yaitu: 

1. Kenyamanan, aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang hal yang 

menyenangkan dalam semua kondisi, lokasi rumah sakit, kebersihan, 

kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, peralatan ruangan, tata 

letak, penerangan, kebersihan WC/kamar mandi, pembuangan sampah, 

kesegaran ruangan, dan lain sebagainya  

2. Hubungan pasien dengan petugas Rumah Sakit, dapat dijabarkan dengan 

pertanyaan petugas yang mempunyai kepribadian baik yang mendukung 

jalannya pelayanan prima terjadi yang menyangkut keramahan, informasi 
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yang diberikan, sejauh mana tingkat komunikasi, dukungan, tanggapan 

dokter/perawat di ruangan IGD, rawat jalan, rawat inap, farmasi, 

kemudahan dokter/perawat dihubungi, keteraturan pemberian makanan, 

obat, pengukuran suhu dan lain sebagainya.  

3. Kompetensi teknis petugas, dapat dijabarkan dalam pertanyaan mengenai 

ketrampilan, pengetahuan dan kualifikasi petugas  yang baik seperti 

kecepatan pelayanan pendaftaran, ketrampilan dalam penggunaan 

teknologi, pengalaman petugas medis, gelar medis yang dimiliki, terkenal, 

keberanian mengambil tindakan.  

4. Biaya, dapat dijabarkan dalam pertanyaan berkaitan dengan jumlah yang 

harus diberikan atas pelayanan yang telah didapatkan, seperti kewajaran 

biaya, kejelasan komponen biaya, biaya pelayanan, perbandingan dengan 

rumah sakit yang sejenis lainnya, tingkat masyarat yang berobat, ada 

tidaknya keringanan bagi masyarakat miskin. Tentu saja faktor diatas bisa 

dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit sepanjang itu 

dapat didefinisikan dan diukur. Kepuasan pasien memang merupakan nilai 

subyektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, oleh karenanya 

subyektifitas pasien diperngaruhi oleh pengalaman pasien di masa lalu, 

pendidikan, situasi psikhis saat itu, dan pengaruh keluarga dan lingkungan. 
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2.6.4 Keluhan pelangan 

Supriyanto (2010), keluhan adalah salah satu indicator atau gejala dan tanda 

adanya ketidakpuasan layanan rumah sakit kepada pasien, apakah itu pelayanan 

dokter, perawat, atau pelayanan administrasi. Ketidakpuasan terhadap pelayanan 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Aspek dokter meliputi kompetensi, ketersediaan, dan kualitas layanan 

serta empati 

2. Aspek perawat meliputi kecepatan respond an kerja sama perawat dalam 

membantu menyelasaikan masalah pasien 

3. Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium dan administrasi 

termasuk keuangan 

4. Aspek lain seperti sarana, peralatan, dan kebersihan gedung. 

Faktor eksternal rumah sakit adalah faktor yang mempengaruhi aksesibilitas 

(penggunaan pelayanan) dan meliputi faktor geografis jarak pasien dengan tempat 

pelayanan, transportasi, tariff, dan jam bukaa. Lebih lanjut, dari aspek pasien 

sendiri adalah harapan pasien dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan akan pelayanan rumah sakit. 

Sebelum melakukan penanganan keluhan pasien, rumah sakit harus 

memahami faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya keluhan atau 

ketidakpuasan pasien. Faktor tersebut dapat diidentifikasi atas faktor rumah sakit 

dan faktor pasien sendiri. Faktor rumah sakit meliputi karakteristik jasa layanan 

serta komitmen manajemen dan karyawan rumah sakit terhadap layanan, 
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sedangkan faktor pasien adalah perilaku, pengambilan keputusan berobat, serta 

harapan pasien dan keluarganya. 

2.6.5 Kepuasan Pasien 

Berbagai persepsi pasien yang berhubungan dengan tingkat kepuasan 

pasien. Berdasarkan pendapat Wexley dan Yukl (1977) yang mengutip definisi 

kepuasan dari porter, dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah selisih dari 

banyaknya sesuatu yang ”seharusnya ada” dengan banyaknya “apa yang ada”. 

Wexley dan Yukl, lebih menegaskan bahwa seseorang akan terpuaskan jika tidak 

ada selisih antara sesuatu atau kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. 

Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal penting yang diinginkan, 

semakin besar rasa ketidakpuasan. Secara teoritis, definisi di atas dapatlah 

diartikan, bahwa semakin tinggi selisih antara kebutuhan pelayanan kesehatan 

yang bermutu sesuai keinginan pasien dengan pelayanan yang telah diterimanya, 

maka akan terjadi rasa ketidakpusan pasien.   

Asumsi teoritis di atas selaras pendapat Gibson (1987), yang dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan seseorang (pekerja, pasien atau pelanggan) berarti 

terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman 

melakukan sesuatu, pekerjaan, atau memperoleh perlakuan tertentu dan 

memperoleh sesuatu sesuai kebutuhan yang diinginkan. Istilah kepuasan dipakai 

untuk menganalisis atau mengevaluasi hasil, membandingkan kebutuhan yang 

diinginkan yang ditetapkan individu dengan kebutuhan yang telah diperolehnya. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PERAN CASE... LUKMAN HAKIM



79 

 

 

 

Kepuasan pasien sangat berkaitan dengan kesembuhan pasien dari sakit atau 

luka. Penilaian pasien terhadap mutu atau pelayanan yang baik, merupakan 

pengukuran penting yang mendasar bagi mutu pelayanan itu sendiri. Informasi 

yang diberikan dari penilaian pasien merupakan nilai dan harapan pasien yang 

mempunyai wewenang sendiri dalam menetapkan standar mutu pelayanan yang 

dikehendaki (Hafizurrachman, 2004).   

Kepuasan pasien dapat diartikan sebagai suatu sikap konsumen yakni 

beberapa derajat kesukaan atau ketidaksukaanya terhadap pelayanan yang pernah 

dirasakan, (Ilyas, 1999). Kepuasan pasien merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampau harapan pasien. 

Dengan demikian kepuasan timbul apabila evaluasi yang diharapkan 

menunjukkan bahwa alternative yang diambil lebih rendah dari harapan 

(Kusumapraja, 1997).  

Kotler (2007), mendefinisikan bahwa kepuasan pasien adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan 

dibanding dengan harapannya. Sedangkan menurut Nurachmah (2005), kepuasan 

pasien didefinisikan sebagai evaluasi paska konsumsi bahwa suatu produk yang 

dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Gerson (2004), 

kepuasan pasien adalah persepsi pasien bahwa harapannya telah terpenuhi atau 

terlampaui.   

Menurut Sabarguna (2004), kepuasan pasien adalah merupakan nilai 

subyektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan yang tetap ada dasar 

obyektifnya, artinya walaupun penilaian itudilandasi oleh pengalaman masa lalu, 
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pendidikan, situasi psikis waktu itu dan pengaruh lingkungan waktu itu, tetapi 

tetap akan didasari oleh kebenaran dan kenyataan obyektif yang ada.  

Kepuasan pasien akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari 

pembeli jasa kepada pasien sesuai dengan apa yang dipersepsikan pelanggan. 

Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor subyektifitas yang dapat membuat perbedaan 

persepsi atau kesenjangan antara pelanggan dan pemberi jasa, ada lima 

kesenjangan dalam kualitas jasa (Hafizurrachman, 2004): 

1. Kesenjangan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa.   

2. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.  

3. Kesenjangan antara spesifikasi jasa dan jasa yang disajikan.   

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa aktual dan komunikasi eksternal 

kepada konsumen.   

5. Kesenjangan antara jasa yang diharapkan dan jasa aktual yang diterima 

konsumen. 

Selain itu Kepuasan pasien dapat dinilai dalah tingkat kepuasan pelayanan 

pasien dari persepsi pasien/ keluarga terdekat. Kepuasan pasien akan tercapai 

apabila diperoleh hasil yang optimal bagi setiap pasien dan pelayanan kesehatan 

memperhatikan kemampuan pasien atau keluarganya, ada perhatian terhadap 

keluhan, kondisi lingkungan fisik dan memprioritaskan kebutuhan pasien, 

sehingga tercapai keseimbangan yang sebaik-baiknya antara tingkat rasa puas atau 

hasil dan derita-derita serta jerih payah yang telah dialami guna memperoleh hasil 

tersebut (Soejadi, 1996).  
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Berdasarkan pada beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pasien merupakan nilai subyektif pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan setelah membandingkan dari hasil pelayanan yang diberikan dengan 

harapannya. Pasien akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sesuai 

harapan pasien atau bahkan lebih dari apa yang diharapkan pasien.  

2.6.6 Dimensi Kepuasan Pasien 

Dimensi kepuasan yang dirasakan seseorang sangat bervariasi sekali, namun 

secara umum dimensi dari kepuasan sebagaimana yang didefinisikan diatas 

mencakup hal-hal berikut (Azwar, 1996): 

1. Kemampuan yang mengacu hanya pada penerapan standart kode etik 

profesi. 

Pelayanan kesehatan dikatakan memenuhi kebutuhan kepuasan pasien 

apabila pelayanan yang diberikan mengikuti standart serta kode etik yang 

disepakati dalam suatu profesi, atau dengan kata lain yaitu bila suatu 

pelayanan kesehatan yang diberikan telah mengacu pada standar yang 

telah ditetapkan oleh profesi yang berkompeten serta tidak menyimpang 

dari kode etik yang berlaku bagi profesi tersebut. Ukuran-ukuran yang 

digunakan untuk menilai pemikiran seseorang terhadap kepuasan yang 

diperolehnya mencakup hubungan petugas- pasien (relationship), 

kenyamanan pelayanan (amenities), kebebasan melakukan pilihan 

(choice), pengetahuan dan kompetensi teknis (scientific knowledge and 

technical skill), efektifitas pelayanan (effectivess) dan keamanan 

tindakan (safety). 
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2. Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan 

kesehatan  

Persyaratan suatu pelayanan kesehatan dinyatakan sebagai pelayanan 

yang bermutu dan dapat memberikan kepuasan pada penerima jasa 

apabila pelaksanaan pelayanan yang diajukan atau ditetapkan, yang 

didalamnya mencakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai 

ketersediaan pelayanan kesehatan (available), kewajaran pelayanan 

kesehatan (appropriate), kesinambungan pelayanan kesehatan (continue), 

penerimaan pelayanan kesehatan (acceptable), ketercapaian pelayanan 

kesehatan (accessible), keterjangkauan pelayanan kesehatan (affordable), 

efisiensi pelayanan kesehatan (efficient) dan mutu pelayanan kesehatan 

(quality). Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memenuhi 

semua persyaratan pelayanan tidak semudah yang diperkirakan, sehingga 

untuk mengatasi hal ini diterapkan prinsip kepuasan yang terkombinasi 

secara selektif dan efektif, dalam arti penerapan dimensi kepuasan 

kelompok pertama dilakukan secara optimal, sedangkan beberapa 

dimensi kelompok kedua dilakukan secara selektif yaitu yang sesuai 

dengan kebutuhan serta kemampuan (Azwar, 1996 ). 

2.6.7 Mengukur tingkat kepuasan 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan atau 

penerima pelayanan maka perlu dilakukan pengukuran. Menurut Supranto (2001), 

pengukuran tingkat kepuasan dimulai dari penentuan pelanggan, kemudian 

dimonitor dari tingkat kualitas yang diinginkan dan akhirnya merumuskan 
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strategi. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa harapan pelanggan dapat terbentuk 

dari pengalaman masa lalu, komentar dari kerabat serta janji dan informasi dari 

penyedia jasa dan pesaing. Kepuasan pelanggan dapat digambarkan dengan suatu 

sikap pelanggan, berupa derajat kesukaan (kepuasan) dan ketidaksukaan 

(ketidakpuasan) pelanggan terhadap pelayanan yang pernah dirasakan 

sebelumnya.  

Menurut Kotler (2007), ada beberapa macam metode dalam pengukuran 

kepuasan pelanggan: 

1. Sistem keluhan dan saran  

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelangganya untuk 

menyampaikan keluhan dan saran.Misalna dengan menyediakan kotak 

saran, kartu komentar, dan hubungan telefon langsung dengan pelanggan. 

2. Ghost shopping  

Mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai 

pembeli potensial, kemudian melaporkan temuanya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka. 

3. Lost customer analysis  

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Survei kepuasan 

pelanggan Penelitian survey dapat melalui pos, telepon dan wawancara 

langsung. Responden juga dapat diminta untuk mengurutkan berbagai 
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elemen penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan 

seberapa baik perusahaan dalam masing-masing elemen. Melalui survey 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Tingkat kepuasan dapat 

diukur dengan beberapa metode diatas. Data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tiap-tiap metode mempunyai hasil yang berbeda. Pada 

penelitian yang menggunakan metode survei kepuasan pelanggan, data/ 

informasi yang diperoleh menggunakan metode ini lebih fokus pada apa 

yang ingin diteliti sehingga hasilnya pun akan lebih valid. 

2.6.8 Klasifikasi kepuasan 

Menurut Nursalam (2003), untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, sebagai berikut:  

1. Sangat tidak memuaskan 

2. Tidak memuaskan 

3. Cukup memuaskan 

4. Memuaskan 

5. Sangat memuaskan 

Pasien akan merasa sangat tidak puas apabila hasil pelayanan yang 

diberikan atau didapatkan pasien jauh dibawah harapannya, jika hasil pelayanan 

yang diberikan belum memenuhi harapan pasien maka pasien akan merasa tidak 

puasterhadap pelayanan yang diterima pasien. Pelayanan akan cukup memuaskan 

jika pelayannan yang diberikan sudah memenuhi sebagian harapan pasien. 
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Pelayanan akan memuaskan apabila pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 

harapan rata-rata pasien, sedangkan pasien akan merasa sangat puas apabila 

pelayanan yang diberikan melebihi apa yang diharapkan pasien. 

2.6.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien 

Kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari pihak pemberi 

pelayanaan saja, tetapi juga dipengaruhi faktor dari luar maupun dari dalam diri 

pasien. Faktor dari dalam mencakup sumber daya, pendidikan, pengetahuan dan 

sikap.Faktor dari luar mencakup budaya, sosial ekonomi, keluarga dan situasi 

yang dihadapi (Gerson, 2004). Penilaian kualitas pelayanan dikaitkan dengan 

kepuasan pasien dengan berfokus pada aspek fungsi dari proses pelayanan 

(Supranto, 2001), yaitu: 

1. Tangibles (Wujud nyata) adalah wujud langsung yang meliputi fasilitas 

fisik, yang mencakup kemutahiran peralatan yang digunakan, kondisi 

sarana, kondisi SDM perusahaan dan keselarasan antara fasilitas fisik 

dengan jenis jasa yang diberikan. 

2. Reliability (kepercayaan) adalah pelayanan yang disajikan dengan segera 

dan memuaskan dan merupakan aspek – aspek keandalan system pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi kesesuaian pelaksanaan 

pelayanan dengan rencana, kepedulian perusahaan kepada permasalahan 

yang dialami pasien, keandalan penyampaian jasa sejak awal, ketepatan 

waktu pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan keakuratan 

penanganan.  
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3. Responsiveness (tanggung jawab) adalah keinginan untuk membantu dan 

menyediakan jasa yang dibutuhkan konsumen. Hal ini meliputi kejelasan 

informasi waktu penyampaian jasa, ketepatan dan kecepatan dalam 

pelayanan administrasi, kesediaan pegawai dalam membantu konsumen, 

keluangan waktu pegawai dalam menanggapi permintaan pasien dengan 

cepat.  

4. Assurance (jaminan) adalah adanya jaminan bahwa jasa yang ditawarkan 

memberikan jaminan keamanan yang meliputi kemampuan SDM, rasa aman 

selama berurusan dengan karyawan, kesabaran karyawan, dukungan 

pimpinan terhadap staf.  

5. Empathy (empati) adalah berkaitan dengan memberikan perhatian penuh 

kepada konsumen yang meliputi perhatian kepada konsumen, perhatian staf 

secara pribadi kepada konsumen, pemahaman akan kebutuhan konsumen, 

perhatian terhadap kepentingan konsumen, kesesuaian waktu pelayanan 

dengan kebutuhan konsumen. 

Menurut Budiastuti (2002) mengemukakan bahwa pasien dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap jasa pelayanan yang diterima mengacu pada 

beberapa faktor, yaitu:  

1. Komunikasi 

Yaitu tata cara informasi yang diberikan pihak penyedia jasa dan 

keluhan-keluhan dari pasien. Bagaimana keluhan-keluhan dari pasien 

dengan cepat diterima oleh penyedia jasa dalam memberikan bantuan 

terhadap keluhan pasien. Akan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-
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faktor kepuasan pasien adalah: kualitas jasa, harga, emosional, kinerja, 

estetika, karakteristik produk, pelayanan, lokasi, fasilitas, komunikasi, 

suasana, dan desain visual. Komunikasi dalam hal ini juga termasuk 

perilaku, tutur kata, keacuhan, keramahan petugas, serta kemudahan 

mendapatkan informasi dan komunikasi menduduki peringkat yang 

tinggi dalam persepsi kepuasan pasien. Tidak jarang walaupun 

pasien/keluarganya merasa outcome tak sesuai dengan harapannya 

merasa cukup puas karena dilayani dengan sikap yang menghargai 

perasaan dan martabatnya (Suryawati dkk, 2006). 

2. Pelayanan 

Yaitu pelayanan keramahan petugas pelayanan kesehatan, kecepatan 

dalam pelayanan. Pusat pelayanan kesehatan dianggap baik apabila 

dalam memberikan pelayanan lebih memperhatikan kebutuhan pasien 

maupun orang lain yang berkunjung. Kepuasan muncul dari kesan 

pertama masuk pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Dapat dijabarkan dengan pertanyaan yang menyangkut keramahan, 

informasi yang diberikan, sejauh mana tingkat komunikasi, responsi, 

support, seberapa tanggap dokter di ruangan IGD, rawat jalan, rawat 

inap, farmasi, kemudahan dokter dihubungi, keteraturan pemberian meal, 

obat, pengukuran suhu dsb (Lusa, 2007). Misalnya: pelayanan yang 

cepat, tanggap dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 
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3. Lokasi 

Meliputi letak pusat kesehatan, letak ruangan dan lingkungannya. 

Merupakan salah satu aspek yang menentukan pertimbangan dalam 

memilih pusat kesehatan. Akses menuju lokasi yang mudah dijangkau 

mempengaruhi kepuasan klien dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan 

di rumah sakit maupun pusat jasa kesehatan lainnya (Heriandi, 2007). 

Umumnya semakin dekat pusat kesehatan dengan pusat perkotaan atau 

yang mudah dijangkau, mudahnya transportasi dan lingkungan yang baik 

akan semakin menjadi pilihan bagi pasien yang membutuhkan pusat 

pelayanan kesehatan tersebut. 

4. Fasilitas 

Kelengkapan fasilitas pusat kesehatan turut menentukan penilaian 

kepuasan pasien, misalnya fasilitas kesehatan baik sarana dan prasarana, 

tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman dan ruang kamar rawat inap. 

Walaupun hal ini tidak vital menentukan penilaian kepuasan klien, 

namun pusat kesehatan perlu memberikan perhatian pada fasilitas dalam 

penyusunan strategi untuk menarik konsumen. 

5. Biaya (Cost) 

Harga, yang termasuk didalamnya adalah harga produk atau jasa.Harga 

merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan 

kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen ini 

mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya 

semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan yang 
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lebih besar. Herianto dan kawan-kawan (2005) menemukan, ekspektasi 

masyarakat terhadap harga yang murah ditemukan cukup tinggi. Ini 

dikarenakan masyarakat miskin di Indonesia memang cukup tinggi. 

Pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas 

terhadap jasa pelayanan tersebut. Menurut, Lusa (2007) , biaya dapat 

dijabarkan dalam pertanyaan kewajaran biaya, kejelasan komponen 

biaya, biaya pelayanan, perbandingan dengan rumah sakit yang sejenis 

lainnya, tingkat masyarakat yang berobat, ada tidaknya keringanan bagi 

masyarakat miskin,dan sebagainya. Selain itu, efisiensi dan efektivitas 

biaya, yaitu pelayanan yang murah, tepat guna, tidak ada diagnosa dan 

terapi yang berlebihan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan 

biaya perawatan. 

2.6.10 Fenomena Kepuasan Pasien 

Besarnya pengaruh krakteristik individu pasien pada aspek kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dapt menimbulkan perasaan puas atau 

tidak puas, menyebabkan berbagai konsepsi kualitas pelayanan kesehatan menurut 

penilaian pasien beberapa ahli melakukan penelusuran prioritas-prioritas indikator 

kualitas pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Karakteristik 

individu adalah ciri khas atau identitas khusus yang melekat pada diri pengguna 

pelayanan kesehatan atau pasien rumah sakit, yang dapat digunakan untuk 

menyamakan atau membedakan pasien dengan pasien lainnya, dan diasumsikan 

dapat menimbulkan reaksi afeksi yang sama atau berbeda diantara pasien. 
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Beberapa karakteristik individu yang diduga menjadi determinan utama atau 

penentu prioritas indikator kualitas pelayanan kesehatan, dan penentu prioritas 

tingkat kepuasan pasien, adalah: Umur, masa hidup pasien, yang dinyatakan 

dalam satuan tahun sesuai peryataan pasien. Hubungan umur dengan kepuasan 

pasien bahwa terdapat perbedaan kepuasan antara umur muda dan umur 

tua.Pasien yang beruumur muda lebih banyak menyatakan tidak puas bila 

dibandingkan dengan mereka yang berumur tua.  

Lumenta (dalam Sumartono. 2007) juga berpendapat bahwa umur produktif 

mempunyai tuntutan dan harapan lebih besar dalam menerima pelayanan 

kesehatan dibandingkan dengan umur tua. Jenis kelamin, yang dapat digunakan 

untuk membedakan pasien laki-laki atau perempuan. Dalam suatu 

keluargaseorang pria menjadi kepala keluarga dan cenderung melindungi atau 

mengintervasi dan memberikan rasa aman bagi keluarganya. Pria juga cenderung 

mempengaruhi wanita dalam memberikan pendapat atau pertimbangan untuk 

melakukan sesuatu (Notoatmodjo, 2005). Lumenta (dalam Sumartono. 2007) juga 

berpendapat bahwa jenis kelamin laki–laki dengan tuntutan dan harapan lebih 

besar cenderung lebih tidak puas terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan 

wanita. 

Pekerjaan, status pekerjaan pasien. Menurut Lumenta (dalam Sumartono. 

2007) kelompok masyarakat yang bekerja, cenderung dipengaruhi oleh 

lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga. Hal ini ada hubungannya dengan 

teori yang menyatakan bahwa seseorang yang bekerja cenderung lebih banyak 
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menuntut dan mengkritik terhadap pelayanan yang diterimanya jika memang tidak 

memuaskan bagi dirinya dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. 

Pendidikan, status resmi tingkat pendidikan akhir pasien. Menurut Lumenta 

(dalam Sumartono. 2007), terdapat hubungan antara pendidikan dengan kepuasan 

pasien, pasien yang mempunyai tingkat pendidikan rendah cenderung untuk cepat 

merasakan puas dibandingkan dengan pasien yang berpendidikan tinggi. Hal 

tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang berbeda antara yang 

berpendidikan tinggi dengan yang rendah. 

2.6.11 Perilaku petugas. 

Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang 

bersangkutan (Notoatmodjo, 2003). Perilaku petugas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan seperti keramahan, ketersediaan mendengarkan keluhan, 

perhatian dan simpati akan mpengaruhi kepuasan konsumen. Pasien akan 

cenderung menimbang dan memilih tempat pelayan kesehatan dalam upaya 

pencarian pengobatan. Beberapa alasan mengapa pasien tidak berobat ke 

pelayanan kesehatan adalah berkaitan dengan kepuasan mereka. Alasan mengapa 

pasien tidak berobat ke pelayanan kesehatan adalah berkaitan dengan keputusan 

mereka. Alasan yang sering didengar adalah perilaku petugas kesehatan yang 

tidak simpatik, judes, tidak responsive, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003). 

Wijono juga menyatakan bahwa pelayan kesahatan yang bermutu mencakup 

proses dalam bekerja atau produk jasa manusia dalam memberikan pelayanan, 

terkait dengan kompetensi teknis yang berhubungan dengan bagaimana petugas 

mengikuti standar pelayan yang telah didtetapkan. Pemberian informasi, cukup 
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pentingnya memberikan informasi yang jelas tentang penyakitnya kepada pasien, 

akan mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Menurut 

Lumenta (dalam Sumartono. 2007), kegagalan pasien dalam mengikuti nasihat 

medis berpangkal pada pelayanan yang kurang komunikatif. Pemberian informasi 

yang terbatas tentang penyakitnya, akan membuat pasien merasa bingung 

terhadap apa yang harus dikerjakannya dalam menghadapi sakitnya.  

Oleh sebab itu, cukup pentingnya memberikan informasi tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh pasien dalam proses penyembuhan sakitnya akan menambah 

kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Waktu tunggu, 

lamanya waktu tunggu pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkannya akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Petugas yang terlalu 

lama/kurang cekatan dalam memberikan pelayanan baik pelayanan karcis maupun 

pelayan medis dan obat-obatan akan membuat pasien kurang puas terhadap 

pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kepuasan pelanggan organisasi kesehatan 

dipengaruhi banyak faktor anatara lain adalah waktu tunggu.  

Menurut Dansky (dalam Aswar, 1998), waktu tunggu yang diperlukan untuk 

menunggu pemeriksaan kesehatan merupakan faktor yang diramal paling 

signifikan pada kepuasan pasien. Fasilitas, ketersediaan fasilitas yang menunjang 

dan sesuai kebutuhan pasien akan mempercepat timbulnya kepuasan pada diri 

pasien. Ketersediaan fasilitas seperti keadaan ruang, jenis pelayanan kesehatan, 

dan sebagainya. Keberhasilan terapi, keberhasilan terapi berkaitan dengan 

kesembuhan pasien atau pengalamannya terhadap tempat pelayanan kesehatan 

tersebut. Sebab, pasien yang merasakan keberhasilan terapi dari tempat pelayanan 
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kesehatan yang dikunjunginya akan merasa puas, dan rasa kepuasan tersebut 

ditunjukan dengan pemanfaatan kembali tempat pelayanan kesehatan tersebut saat 

pasien sakit, selain itu seringkali mereka memberikan rekomendasi kepada orang 

lain yang sakit agar berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan tersebut pula. 

Pasien dengan latar belakang ciri dirinya, cenderung akan menetapkan beberapa 

aspek dari berbagai aspek layanan kesehatan yang dapat diterima atau dialami 

sebagai dasar penentuan ukuran kepuasannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

pasien cenderung memilih atau menetapkan prioritas indikator kualitas pelayanan 

kesehatan, sebagai dasar untuk memutuskan tingkat kepuasanya. 

2.6.12 Indikator Kepuasan Pelayanan  

Prioritas indikator kualitas pelayanan kesehatan menurut pasien, adalah suatu 

aspek utama yang menjadi petunjuk atau pedoman ukuran yang penting, yang 

berbobot, atau yang semestinya berkaitan dengan penyelenggaraan layanan 

kesehatan yang menjadi bagian dari pengalaman atau yang dirasakan pasien. 

Indikator pelayanan kesehatan yang dapat menjadi prioritas relatif sangat banyak, 

diantaranya adalah: 

1. Kinerja tenaga dokter, adalah perilaku atau penampilan dokter dalam 

proses pelayanan kesehatan pada pasien, yang meliputi ukuran: Sikap 

dan perilaku dokter saat melakukan pemeriksaan rutin, penjelasan dokter 

terhadap pengobatan yang akan dilakukannya, ketelitian dokter 

memeriksa responden, kesungguhan dokter dalam menangani penyakit 

responden, penjelasan dokter tentang obat yang harus diminum, 

penjelasan dokter tentang makanan yang harus dipantang, kemanjuran 
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obat yang diberikan dokter, tanggapan dan jawaban dokter atas keluhan 

responden, pengalaman dan senioritas dokter. 

2. Kinerja tenaga perawat, adalah perilaku atau penampilan tenaga perawat 

dalam proses pemberian pelayanan kesehatan pada pasien, yang meliputi 

ukuran: Keteraturan pelayanan perawat setiap hari (pemeriksaan nadi, 

suhu tubuh, dan sejenisnya),  tanggapan perawat terhadap keluhan 

responden, kesungguhan perawat melayani kebutuhan responden, 

keterampilan perawat dalam melayani (menyuntik, mengukur tensi, dan 

lain-lain, pertolongan sifatnya pribadi (mandi, menyuapi makanan, dan 

sebagainya), sikap perawat terhadap keluarga pasien dan pengunjung 

atau tamu pasien, pemberian obat dan penjelasan cara meminumnya, 

penjelasan perawat atas tindakan yangakan dilakukannya, pertolongan 

perawat untuk duduk, berdiri, dan berjalan. 

3. Kondisi fisik dan image, adalah keadaan sarana pusat kesehatan dalam 

bentuk fisik seperti kamar rawat inap, jendela, pengaturan suhu, tempat 

tidur, kasur dan sprei. Kelengkapan fasilitas rumah sakit turut 

menentukan penilaian kepuasanpasien. Citra, reputasi dan kepedulian 

rumah sakit terhadap lingkungan. Image juga memegang peranan penting 

terhadap kepuasan pasien dimana pasien memandang rumah sakit mana 

yang akan dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Desain visual meliputi 

dekorasi ruangan, bangunan dan desain jalan yang tidak rumit. Suasana 

meliputi keamanan, keakraban dan tata lampu. 
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4. Makanan dan menu, adalah kualitas jenis atau bahan yang dimakan atau 

dikonsumsi pasien setiap harinya, seperti nasi, sayuran, ikan, daging, 

buah-buahan, dan minuman. Menu makanan adalah pola pengaturan jenis 

makanan yang dikonsumsi oleh pasien.Variasi menu makanan, cara 

penyajian makanan, ketepatan waktu menghidangkan makanan, keadaan 

tempat makan (piring, sendok), kebersihan makanan yang dihidangkan, 

Sikap dan perilaku petugas yang menghidangkanmakanan. 

5. Sistem administrasi pelayanan, adalah proses pengaturan atau 

pengelolaan pasien yang harus diikuti oleh pasien (rujukan dan biasa), 

mulai dari kegiatan pendaftaran sampai pasien rawat inap. Keramahan 

petugas rumah sakit, kecepatan dalam pelayanan. Rumah sakit dianggap 

baik apabila dalam memberikan pelayanan lebih, dan memperhatikan 

kebutuhan pasien maupun orang lain yang berkunjung di rumah sakit, 

kepuasan muncul dari kesan pertama masuk pasien terhadap pelayanan 

keperawatan yang diberikan. 

6. Pembiayaan, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pusat 

kesehatan dari pelayanan yang diterima oleh pasien, seperti biaya dokter, 

obat-obatan, makan, dan kamar. Harga merupakan aspek penting, namun 

yang terpenting dalam penentuan kualitas guna mencapai kepuasan 

pasien. Meskipun demikian elemen ini mempengaruhi pasien dari segi 

biaya yang dikeluarkan, biasanya semakin mahal harga perawatan maka 

pasien mempunyai harapan yang lebih besar. Herianto dan kawan-kawan 

(2005) menemukan, ekspektasi masyarakat terhadap harga yang murah 
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ditemukan cukup tinggi ini dikarenakan masyarakat miskin di Indonesia 

memang cukup tinggi. Pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa 

pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan tersebut. 

7. Rekam medis dan kerahasian, adalah catatan ataua dokumentasi 

mengenai perkembangan kondisi kesehatan pasien yang meliputi 

diagnosis perjalanan penyakit, proses pengobatan dan tindakan medis, 

dan hasil pelayanan. Kerahasian berkaitan dengan hak pasien terhadap 

pelayanan kesehatan. Menurut Lumenta (dalam Sumartono. 2007), 

petugas yang mampu menyimpan kerahasian pasien berkenaan dengan 

penyakitnya akan menambah kepercayaan pasien terhadap pelayanan 

yang diberikan, selain itu petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk 

menyimpan kerahasian pasien tentang keadaan dan penyakitnya kepada 

orang lain. Sehingga dengan kata lain, petugas yang mampu menjaga 

kerahasian pasien akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien 

tersebut. 

Indikator pelayanan kesehatan yang dipilih pasien sebagai prioritas ukuran 

kualitas pelayanan kesehatan, cenderung akan menjadi sumber utama 

terbentuknya tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien adalah hasil penilaian 

pasien berdasarkan perasaanya, terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit yang telah menjadi bagian dari pengalaman atau yang dirasakan 

pasien rumah sakit; atau dapat dinyatakan sebagai cara pasien rumah sakit 
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mengevaluasi sampai seberapa besar tingkat kualitas pelayanan dirumah sakit, 

sehingga dapat menimbulkan tingkat rasa kepuasan.   

Tingkat kepuasan pasien menunjuk pada prioritas indikator kualitas 

pelayanan kesehatan. Selaras bahwa kepuasan merupakan hasil penilaian perasaan 

yang lebih bersifat subjektif, maka hal ini menunjuk pada dimensi abstrak yang 

relatif abstrak atau kurang jelas, para ahli telah banyak mengembangkan model 

pengukuran yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi dimensi abstrak dari 

suatu fenomena (dimensi kepribadian, sikap, atau perilaku) agar lebih mudah 

dipahami.  
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2.7 Theoritical Mapping 

KEASLIAN PENELITIAN 

No Judul Karya Variabel Jenis Penelitian Hasil 

1 Effect of case 

management on patients 

with type 2 diabetes 

mellitus 

- Case management 

- Diabetes  

RCT Case 

management 

dapat 

mempengaruhi 

HBA1C dan 

tingkat LDL 

pada pasien 

diabetes Tipe 2 

2 Effect of case 

management on glycemic 

control and behavioral 

outcome for Chinese 

people 

- Case managemen 

- glycemic control 

and behavioral 

outcome  

One group pre-post 

test design 

Perlakuan case 

managemen 

mempengaruhi 

behavioral 

outcome 

3 Review of continuing 

professional education in 

case management for 

nurses 

- Case management 

- Continuing 

professional 

education  

Control Group  Case 

management 

memmpengaruhi 

pendidikan 

professional 

berkelanjutan 

4 A strengths-based case 

management service for 

people with serious 

mental illness 

- Strengths-based 

case management 

- Serious mental 

illness 

 

RCT strengths-based 

case 

management 

dapat 

mempengaruhi 

individu people 

with serious 

mental illness 

5 Client satisfaction with a 

new group-based model 

of case management for 

suppurted housing 

services 

- Case management 

- Client satisfaction 

- suppurted housing 

services 

Kuntitative dan 

kualitatif analisis 

komparasis 

Yang diberikan 

perlakuan 

suppurted 

housing services 

pasien puas 

6 Effects on healthcare 

utilization of case 

management for frail 

older people 

- Healthcare 

utilization 

- Case management 

RCT  

7 Palliative care case 

management in primary 

care settings A 

nationwide survey 

- Palliative care 

- Case management 

RCT Case 

management 

efektiv dalam 

paliatif care 
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8 The 3-Year Cost-

Effectiveness of a Nurse-

Based Case management 

versus usual care for 

elderly patients with 

myocardial infaction 

- Cost-Effectiveness 

of a Nurse 

- Case management 

versus usual care 

Quasy 

Experimental 

Nurse-Based 

Case 

management 

lebih efektiv 

terhadap 

efektivitas 

keperawatan 

9 An adaptive case 

management system to 

support integrated care 

services 

- case management 

system 

- support integrated 

care services 

  

10 Effectiveness of 

manualized case 

management on 

utilization of evidence 

base treatments for 

children an adolescents 

after maltreatment 

- case management 

- utilization of 

evidence base 

treatments 

RCT Manualized case 

management 

lebih efektif 

pada utilization 

of evidence base 

treatments for 

children 

sebanyak 40% 

11 Review of continuing 

professional education in 

case management for 

nurses 

   

 12 Effective Islamic 

Spiritual Care: 

Foundations And 

Practices Of Imams And 

Other Muslim Spiritual 

Caregivers  

(Nazila Isgandarova, 

2011) 

Canada 

Islamic spiritual care Cross-sectional 

ethnographic 

research 

Meskipun 

mayoritas 

perawat spiritual 

Muslim tidak 

memiliki 

pelatihan formal 

dalam intervensi 

psikoterapi, 

namun mereka 

memainkan 

peran penting 

dalam 

mempromosikan 

kesehatan umat 

Islam. Namun, 

mereka bisa 

lebih efektif jika 

menerapkan 

ilmu sosial 

dalam 
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praktiknya. 

Perlu 

menjembatani 

kesenjangan 

antara intervensi 

Islam dan 

paradigma 

psikoterapi agar 

perawatan 

spiritual Islam 

lebih efektif. 

13 Model Caring Islami 

Terhadap Peningkatan 

Kepuasan Pasien 

(M. Abdurrouf,  2013) 

Surabaya 

Model Caring islami Pre experimental 

design 

Penerapan 

caring Islami 

oleh perawat di 

RSI Sultan 

Agung 

berpengaruh 

terhadap 

peningkatan 

perceived 

disconfirmation 

dan kepuasan 

pasien. 

Perceived 

disconfirmation 

atau penilaian 

pasien di RSI 

Sultan Agung 

terhadap 

pelayanan 

keperawatan 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan pasien. 

14. Studi Fenomenologi 

Pengalaman Ibadah 

Pasien Islam yang di 

Rawat dengan 

Pendekatan Spiritual 

Islam di Rumah Sakit 

Pengalaman ibadah 

pasien islam 

Phenomenological 

research 

Pasien yang 

dirawat di 

rumah sakit 

dengan berbasis 

agama islam 
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Aisyiah Bojonegoro dan 

Rumah Sakit Haji 

Surabaya 

( Abu Bakar) 

Surabaya 

tidak semuanya 

menjalankan 

ibadah sesuai 

dengan perintah 

agama. Pasien 

tidak 

menjalankan 

ibadah dengan 

alasan 

mengalami 

kelemahan fisik, 

sehingga hanya 

menjalankan 

ibadah yang 

sifatnya tidak 

menggunakan 

tenaga dari 

gerakan fisik. 

15 A qualitative analysis of 

case managers ' use of 

harm reduction in 

practice 

- Case managers 

- Harm reduction in 

practice 

Qualitative Instances in 

which 

consumers 

were the first to 

acknowledge 

their use, and 

instances in 

which neither 

the consumer 

nor provider 

chose to directly 

address the use 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan:  Diteliti  

                      Tidak di teliti  

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual Pengaruh Peran Case manager berbasis 

spiritual islami Terhadap Kepuasan Pasien 

 Case manager melaksanakan tugasnya: 

1. Asesmen utilitas 

2. Perencanaan 

3. Fasilitasi & Advokasi pasien 

4. Koordinasi Pelayanan 

5. Evaluasi proses 

6. Tindak Lanjut Pasca Discharge  

Dengan Amanah, profesional, sabar, istiqomah, dan ihlas 

 

Penerapan 

case 

manager 

berbasis 

spiritual 

islami 

Kepuasan klien 

1. Pelayanan ditinjau dari Reliability (kepercayaan) 

2. Pelayanan ditinjau dari Assurance (jaminan) 

3. Pelayanan ditinjau dari Tangibles (Wujud nyata) 

4. Pelayanan ditinjau dari Empathy (empati) 

5. Pelayanan ditinjau dari Responsiveness (tanggung jawab) 

Iperceived Disconfirmation 

1. Tidak sesuai dengan harapan pasien 

2. Sesuai harapan pasien 

3. Melebihi harapan pasien 

Faktor mutu 

1. Perilaku caring 

2. Kinerja  

3. Harga 

Sistem pelayanan kesehatan 

delivery health care : 

1. Accessibility 

2. Process desing 

3. Staff-patien ratio 

4. Reliance on clinical 

5. Practice guidelines 

NURSING CARE DELIVERY 

SYSTEM (Sistem Pemberian Asuhan 

Keperawatan) 

 

1. Case Methode 

2. Functional method 

3. Team Nursing 

4. Primary Nursing 

5. Nursing Case Management 

6. Patient Focus Care 

 

5 dimensi keperawatan 

holistik : 

1. Dimensi fisik 

2. Dimensi sosial 

3. Dimensi 

emosional 

4. Dimensi 

intelektual 

5. Dimensi spiritual 
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan mekanisme pengaruh peran case 

manager berbasis spiritual islami, untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan 

ada lima dimensi yang saling terkait dan ketergantungan dan dimiliki oleh tiap 

individu, yaitu : dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi emosional, dimensi 

intelektual dan dimensi spiritual. Dimensi spiritual dapat didijalankan dalam 

upaya peningkatan derajat kesehatan pasien melalui tenaga keperawatan dalam hal 

ini seorang case manager sebagai koordinator pelayanan dalam melaksanakan 

peranya antara lain : Asesmen utilitas, perencanaan, fasilitas & advokasi pasien, 

koordinasi pelayanan, evaluasi proses, tindak lanjut pasca discharge dengan 

pendekatan spiritual islami dengan amanah, profesional, sabar, istiqomah, dan 

ihlas.  

Penerapan case manager dengan pendekatan spiritual islami akan 

meningkatkan tingkat kepuasan pasien yang dapat dilihat dan dinilai dari 

penampilan fisik perawat, kemampuan perawat yang akurat, jaminan perawat dan 

empati dalam memberikan pelayanan, apabila peran case manager berbasis 

spiritual islami dilaksanakan dengan baik dan benar pasien akan menerima dan 

merasakan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan harapan pasien. 
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 3.2 Hipotesis  

Hipotesis merupakan proporsi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka 

konseptual penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang dihadapi serta dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris 

(Nursalam, 2017). 

H1:Ada pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap kepuasan 

pasien.
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis eksperimental, dengan tipe quasy 

experimental. Rancangan ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok 

eksperimen, tapi pemilihan kedua kelompok tidak menggunakan teknik acak. 

Rancangan ini menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar 

(teknik rumpun), sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah 

memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila pada paska tes ternyata kedua 

kelompok itu berbeda, mungkin perbedaannya bukan disebabkan oleh perlakuan 

tapi karena sejak awal kelompok sudah berbeda (Nursalam, 2017) 

Tabel 4.1.  Desain Penelitian Pengaruh peran case manager berbasis spiritual 

islami terhadap kepuasan pasien di RSUD dr. R. Koesma Tuban 

Subjek Pra Perlakuan Pasca tes 

K-A O I O1-A 

 

K-B O - O1-B 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 
 

Keterangan : 

K-A : Subjek (pasien rawat inap) perlakuan 

K-B : Subjek (pasien rawat inap) kontrol  

-  : Melakukan aktivitas seperti biasanya  

0  : Pre test Kepuasan pasien (kelompok perlakuan) 

I  : Pelatihan case manager berbasis spiritual islami 

01(A+B) : Post test kepuasan pasien (kelompok perlakuan dan kontrol) 
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4.2 Populasi, Sampel, besar sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah objek penelitian atau diteliti yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh pasien yang di rawat di ruang rawat inap RSUD. Dr. R. Koesma 

Tuban pada bulan April 2018. 

4.2.2 Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah pasien yang di rawat di ruang Graha Aryo Tedjo, 

ruang Anggrek, ruang Asoka, ruang Bougenfil, ruang Dahlia, ruang Mawar 

RSUD dr. R. Koesma Tuban. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Pertimbangan ilmiah harus 

sebagai pedoman di dalam menentukan kriteria inklusi (Nursalam, 2017). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:  

1) Risiko tinggi  

2) Biaya tinggi  

3) Potensi komplain tinggi  

4) Kasus dengan penyakit kronis  

5) Kemungkinan sistem pembiayaan yang komplek  

6) Kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat  
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7) Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya kritis atau yang 

membutuhkan kontinuitas pelayanan   

8) Kasus komplek atau rumit  

9) Bersedia menjadi responden 

10) Case manager dan pasien beragama Islam 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang 

memenuhi inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2017).  

1) Pasien yang menolak berpartisipasi 

2) Mengalami gangguan jiwa 

3) Pasien yang drop out 

3. Kriteria Drop Out 

Responden yang mengundurkan diri (drop out) dari proses penelitian dan 

tidak berkenan melanjutkan proses intervensi yang diberikan oleh peneliti, 

maka akan digantikan oleh responden lain yang termasuk dalam populasi 

penelitian, kemudian disesuaikan dengan kriteria inklusi. 

4.2.3 Besar sampel 

Besar sampel adalah jumlah subjek penelitian yang diperlukan (Nursalam, 

2017). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin yaitu 

penyederhanaan dari rumus lemeshow yang digunakan oleh World Health 

Organization (WHO), dengan perhitungan besar sampel berjumlah 62 pasein 

rawat inap sesuai kriteria case manager di 8 ruang rawat inap RSUD. Dr. R. 

Koesma Tuban, dengan menggunakan rumus besar sampel, sebagai berikut: 
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4.p.q 

n = 

(d)2 

Keterangan : 

n  =  Besar sampel 

p =  Proporsi angka kejadian/kasus 

q =  1- p 

d  =  Tingkat Signifikan (0,05) 

Dengan perhitungan, sebagai berikut: 

4 x 0,02 x 0,98 

n = 

   (0,05)2 

 

 0,0784 

n = =   31,36 

 0,0025 

n =  31,36 dibulatkan menjadi 31 sampel 

Jadi besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 31 

responden pada masing-masing kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. 
 
4.2.4 Tehnik pengambilan sampel 

Tekniks sampling merupakan suatu proses dalam menyeleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan teknik 

“nonprobability sampling” yaitu setiap subyek dalam populasi dipilih secara tidak 

acak atau tidak generalisasi. Kemudian untuk pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah menggunakan tehnik “purposive sampling” yaitu pengambilan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang 

dikenal sebelumnya (Nursalam, 2017). 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional pengaruh peran case manager berbasis 

Spiritual Islami terhadap kepuasan pasien di RSUD dr. R. Koesma 

Tuban 

 

 

Mengidentifikasi masalah : 

1. Peran case manager di RSUD 

dr. R. Koesma Tuban 

2. Tingkat kepuasa pasien di 

RSUD dr. R. Koesma Tuban 

Isu strategis 

Pelatihan case manager berbasis 

spiritual islami di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban dilakukan dengan 

: 

1. Kelompok komite 

keperawatan 

2. Kelompok kepala ruangan 

3. Kelompok case manager 

 

Uji coba 

/implementasi 

Pre test untuk mengkaji tingkat 

kepuasan pasien sebelum case 

manager di beri pelatihan 

Post test 

kepuasan 

pasien 

Analisa data: 

Uji Mann whitney dan Uji wilcoxon sign rank test 

Hasil 
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.4.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran case manager 

berbasis spiritual islami 

4.4.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien  

4.4.3 Definisi Oprasional 

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tabel definisi oprasional pengaruh peran case manager berbasis 

spiritual islami terhadap kepuasan pasien 

Variabel Deffinisi 

Oprasional 

Parameter  Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 

independen: 

Peran Case 

manager 

berbasis 

spiritual 

islami 

Case manajer 

memberikan 

pelayanan 

kepada pasien 

dengan 

menerapkan 

pendekatan 

spiritual islami 

dengan 

karakteristik : 

Profesional, 

ramah, amanah , 

istiqomah, sabar 

dan ihlas  

  

Terlaksananya peran 

case manager ke 

pasien meliputi : 

1. Asesmen 

utilitas  

2. Perencanaan  

3. Fasilitasi & 

Advokasi  

4. Koordinasi 

Pelayanan  

5. Evaluasi  

6. Tindak Lanjut 

Pasca 

Discharge 

Spiritual islami 

1. Bekerja dengan 

cerdas dan 

dilandasi ilmu 

2. Bekerja dengan 

muka cerah, 

senyum, 

komunikasi 

yang baik, sikap 

yang 

Cheklist - - 
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menyejukkan 

3. Jujur 

bertanggung 

jawab, 

terpercaya 

4. Bekerja dengan 

sungguh-

sungguh, 

konsisten, 

komitmen tinggi 

5. Bekerja dengan 

tenang, tidak 

tergesa-gesa 

tetapi cepat dan 

tepat, tetap 

berupaya sampai 

saat bertawakal 

6. Niat ihlas kerja 

sebagai 

beribadah tidak 

terpaksa 

Variabel 

Dependen 

Kepuasan 

pasien 

ditinjau dari 

aspek 

kemampuan 

pelayanan 

yang 

akurat 

Perasaan 

senang, puas 

bahkan kecewa 

seseorang atau 

pasien karena 

terpenuhinya 

harapan dalam 

menerima jasa 

dalam pelayanan 

kesehatan. 

1. Responsiveness 

(Daya tanggap) 

2. Assurance 

(Jaminan)  

3. Tangibles (Bukti 

langsung/fisik) 

4. Emphaty 

(Perhatian) 

5. Reliability 

(Kehandalan) 

Kuesioner 

tertutup  

Ordinal - Sangat 

puas 

(skor 76-

100%), 

kode 4 

- Puas 

(skor 51-

75%), 

kode 3 

- Tidak 

puas 

(skor 26-

50%), 

kode 2 

- Sangat 

tidak 

puas 

(skor ≤ 

25%), 

kode 1 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Check list evaluasi peran case manager, yang terdiri dari masing-masing 

item diantaranya; profesional, ramah, amanah, istiqomah, sabar dan ikhlas. 

2. Modul pelatihan case manager berbasis spiritual islami yang berisi tentang 

konsep case manager, alur pelaksanaan case manager dan konsep spiritual 

islami 

3. Kuesioner kepuasan yang terdiri dari komponen Responsiveness, 

Assurance, Tangibles, Emphaty, Reliability dengan total 23 pertanyaan 

Cara penilaian: Jumlah skor ÷ poin tertinggi x100. 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.6.1 Lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di ruang rawat inap RSUD. dr. R. Koesma Tuban  

4.6.2 Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 April sampai dengan 15 April 

2018. 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dengan pendekatan 

waktu “prospective”. Peneliti melakukan screening survei awal untuk 

mendapatkan data pasien yang perlu di lakukan tindakan peran case manager di 

ruang rawat inap RSUD. Dr. R. Koesma Tuban pada bulan Maret 2018 dan 

kemudian dijadikan sebagai populasi dalam penelitian yang berjumlah 62 pasien. 
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Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan tehnik nonprobability 

sampling dengan metode purposive sampling. 

Sampel penelitian ini berjumlah 62 pasien di ruang rawat inap RSUD. Dr. R. 

Koesma Tuban yang perlu di lakukan tindakan peran case manager. Setelah 

responden terpilih, peneliti memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga 

untuk berkenan menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi responden dan 

wali responden. Setelah berkenan menjadi responden, kemudian peneliti membagi 

menjadi 2 kelompok yaitu 1 kelompok intervensi dengan jumlah masing-masing 

31 responden dan 1 kelompok kontrol dengan jumlah yang sama. Selanjutnya 

peneliti melakukan pretest kepada kelompok intervensi dan kontrol dengan 

menggunakan kuisioner untuk mengukur tingkat kepuasan saat responden dirawat 

di ruang rawat inap RSUD. Dr. R. Koesma Tuban. Pelaksanaan pretest tersebut 

dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 3 april 2018. Setelah mendapatkan nilai 

pretest, kemudian peneliti melaksanakan pelatihan case manager berbasis 

spiritual islami pada tanggal 5 apirl 2018.  

4.8 Cara Anaisa Data 

Analisis data merupakan bagian terpenting untuk mencapai tujuan dari pokok 

penelitian yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam mengungkap 

fenomena (Nursalam, 2017). Setelah data terkumpul, maka semua data diperiksa 

kembali kelengkapannya dan dilakukan analisis data sesuai dengan hasil yang 

diinginkan, kemudian pengolahan data dilakukan melalui tahapan Editing, 

Coding, Skoring, dan Tabulating, sebagai berikut: 
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4.8.1 Editing 

Adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah isian 

pada lembar pada pengumpulan data atau kuesioner sudah cukup baik 

sebagai upaya menjaga kualitas data agar dapat diproses lebih lanjut 

(Hidayat, 2011). 

4.8.2 Coding 

Adalah klasifikasi menurut jawaban yang diperoleh dari responden dengan  

kriteria tertentu. Klasifikasi pada umumnya ditandai dengan kode tertentu  

yang biasanya berupa angka kemudian penelitian memberikan coding  

(Hidayat, 2011). 

Pemberian kode untuk variabel independen (Pemberian case manager 

berbasis spiritual islami):  

Kode 1  :  Sebelum diberikan  

Kode 2  :  Sesudah diberikan 

4.8.3 Skoring 

Skoring adalah penentuan jumlah skor. Dalam penelitian ini pemberian 

scoring untuk variabel dependen (Kepuasan pasien): 

1) Skor : 1 Jika Jawaban Sangat Tidak Puas 

2) Skor : 2 Jika Jawaban Tidak Puas 

3) Skor : 3 Jika Jawaban  Puas  

4) Skor : 4 Jika Jawaban Sangat Puas  

 Kemudian di prosentase dengan menggunakan rumus 
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Keterangan: 

N : nilai yang diperoleh    

SP : jumlah skor jawaban dari responden  

SM: skor nilai maksimal yang diperoleh dari kuesioner (4×23=92) 

Setelah di prosentase hasilnya di tafsirkan secara kualitatif dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Sangat Memuaskan Jika Skor 76-100%  

2) Memuaskan Jika Skor 51-75%  

3) Tidak Memuaskan Jika Skor 26-50%  

4) Sangat Tidak Memuaskan Jika Skor ≤ 25% 

4.8.4 Tabulating 

Tabulasi adalah suatu penyusunan data yang dibuat dalam bentuk tabel 

(Hidayat, 2011). Hal ini dilakukan setelah editing, coding dan skoring. 

Cara untuk menginterprestasikan data hasil penelitian antar sub variabel 

yang diteliti dikategorikan dengan: Hasil pengolahan data di presentasikan 

dengan menggunakan skala sebagai berikut : 

1) 100 %  : Seluruhnya 

2) 76% - 99% : Hampir semuanya 

3) 51%  : Setengahnya 

4) 26% - 49% : Hampir setengahnya 

5) 1% - 25%  : Sebagian kecil 

6) 0%  : Tidak satupun 
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4.8.5 Uji statistik  

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Uji Wilcoxon” 

merupakan alternatif analisis data pada desain penelitian pre dan post, dengan 

rumus sebagai berikut:   

 

 

 

Keterangan : 

N =  Banyak data yang berubah setelah diberikan perlakuan.  

T = Jumlah peringkat dari nilai selisih yang negatif (apabila positif > 

negatif) 

Z =  Jumlah peringkat dari nilai selisih yang positif (apabila negatif > 

positif)  

1) Pembacaan hasil uji statistika: p =  Z hitung diatas > nilai Z 2 / α  

2) Cara penarikan kesimpulan: 

H0 ditolak jika p ≤ α  = 0,05  

Keterangan:  

p = Asymp. Sig (2 – tailed) 
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4.9 Ethical Clearance (Etika Penelitin) 

Sebelum melaksanakan peelitian, peneliti mengajukan uji etik penelitian ke 

KEPK Fakultas Keperawatan Unair dan lolos uji etik dengan nomor : 705-KEPK 

pada tanggal 26 Maret 2018. Peneliti dalam melakukan penelitian memegang 

teguh sikap ilmiah serta berpegang teguh pada etika penelitian, meskipun 

mungkin penelitian yang dilakukan tidak akan merugikan atau membahayakan 

bagi subjek penelitian. Secara garis besar, dalam melaksanakan sebuah penelitian 

ada 4 prinsip yang harus dipegang teguh (Milton, 1999 dalam Bondan Palestin 

dalam Notoatmodjo, 2010), yakni: 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

Peneliti mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk mendapatkan 

informasi tentang tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. Disamping itu 

peneliti juga memberikan informasi tentang tujuan penelitian tersebut. 

Disamping itu, peneliti juga memberikan kebebasan kepada subjek untuk 

memberikan informasi atau tidak memberikan informasi (berpartisipasi). 

Sebagai ungkapan, peneliti menghormati harkat dan martabat subjek 

penelitian, peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (inform 

consent), yang mencakup: 

1) Penjelasan manfaat penelitian 

2) Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang 

ditimbulkan 

3) Penjelasan manfaat yang didapatkan 
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4) Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

subjek berkaitan dengan prosedur penelitian 

5) Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri sebagai objek penelitian 

kapan saja 

6) Jaminan nama pasien dan kerahasiaan terhadap identitas dan informasi 

yang diberikan oleh responden 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality) 

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak untuk 

tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh sebab itu, 

peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan 

kerahasiaan identitas subjek. Peneliti cukup menggunakan coding sebagai 

pengganti indentitas responden. 

3. Keadilan dan inklusivitas/ keterbukaan (respect for justice and 

inclusiveness) 

Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, 

keterbukaan dan hati-hati, maka lingkungan penelitian perlu dikondisikan 

sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yaitu dengan menjelaskan prosedur 

penelitian. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa semua subjek penelitian 

memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama, tanpa membedakan 

gender, agama, etnis dan sebagainya. 
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4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits) 

Penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi 

masyarakat pada umumnya, dan subjek penelitian pada khususnya. Peneliti 

akan berusaha meminimalkan dampak merugikan bagi subjek. Oleh karena 

itu, pelaksanaan penelitian harus dapat mencegah atau paling tidak 

mengurangi rasa sakit, cidera, stress maupun kematian subjek penelitian.
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BAB 5 

ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 

 

case manager di RSUD dr. R. Koesma Tuban sudah di susun keanggotaan tim 

dengan susunan sebagai berikut: penasehat dijabat oleh Direktur rumah sakit, 

penanggungjawab dijabat oleh wakil direktur, wakil ketua dijabat oleh perawat 

struktural dan 17 case manager adalah perawat. Case manager di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban telah terbentuk sejak tahun 2015 dengan SK Direktur Nomor 

188.4/232/KPTS/414.109/2015 dan diperbarui pada tahun 2017 dengan no SK. 

188.4/110/KTPS/414.103.001/2017 tentang TIM Case manager. 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Tuban dikenal sebagai tempat makam wali penyebar Islam di Nusantara. 

Wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu bumi wali di Indonesia. Identitas 

kultural city brand Bumi Wali yang melekat pada Kabupaten Tuban selain karena 

mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam tergolong taat, juga terdapat ciri 

khas lain yang mendukung simbol kewalian tersebut. yang melekat pada 

Kabupaten Tuban selain karena mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam 

tergolong taat, juga terdapat ciri khas lain yang mendukung simbol kewalian 

tersebut. Misalnya pendirian lembaga-lembaga keislaman, seperti pondok 

pesantren, masjid, langgar dan madrasah yang tumbuh hingga ribuan jumlahnya, 

di samping keberadaan situs-situs makam wali-wali lainnya yang jumlahnya 

hingga ratusan tempat. Belum lagi keberlangsungan ritus keagamaan maupun 

tradisi budaya Islam yang selalu dijaga oleh para pendukung setianya. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PERAN CASE... LUKMAN HAKIM



119 

 

 

 

Kota Tuban saat ini berpenduduk 1,315,155 juta jiwa dengan rincian 

658,933 laki-laki dan 656,222 perempuan (Sumber: Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil) 2018. Dari data tersebut saat ini masyarakat Kabupaten Tuban 

resiko terjadinya penyakit tidak menular (PTM) sehingga upaya yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Tuban adalah mendirikan Posbindu PTM dan sampai saat 

ini Posbindu PTM sebanyak 78 Pos yang semuanya harus terkoneksi dengan 

RSUD dr. R. Koesma Tuban sebagai rujukan. RSUD dr. R. Koesma merupakan 

Rumah Sakit tipe B dengan kapasitas 301 tempat tidur dan  merupakan satu-

satunya Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Tuban di harapkan mampu 

memberikan perawatan yang baik dan mampu meningkatkan kualitas mutu 

pelayanan masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan di enam ruang rawat inap RSUD dr. R. Koesma 

Tuban yaitu diruang Graha Aryo Tedjo, ruang Anggrek, ruang Asoka sebagai 

kelompok perlakuan dan diruang Bougenfil, ruang Dahlia, ruang Mawar sebagai 

kelompok kontrol. Pada ruangan tersebut rata-rata tenaga perawat dengan 

kualifikasi pendidikan S1 Keperawatan antara 5-7 perawat dan dengan pendidikan 

D3 Keperawatan antara 5-6 perawat dan untuk jabatan case manager di RSUD dr. 

R. Koesma Tuban sudah di susun keanggotaan tim dengan susunan sebagai 

berikut: penasehat dijabat oleh Direktur rumah sakit, penanggungjawab dijabat 

oleh wakil direktur, wakil ketua dijabat oleh perawat struktural dan 17 case 

manager adalah perawat.  
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5.1.1 Visi, Misi dan Motto 

1. Visi RSUD dr. R. Koesma Tuban adalah menjadi pusat rujukan dan 

pelayanan kesehatan yang profesional dengan mengutamakan kepuasan 

dan keselamatan pasien. 

2. Misi RSUD dr. R. Koesma Tuban, adalah: 

1) Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan 

keselamatan pasien 

2) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia 

3) Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan yang canggih dan 

berkualitas sesuai dengan standar 

4) Menyelenggarakan pengelolaan Rumah Sakit secara transparan, 

akuntabel, efisien, dan efektif.  

3. Motto RSUD dr. R. Koesma Tuban adalah  peduli dan ramah 

4. Tujuan RSUD dr. R. Koesma Tuban adalah: 

1) Tercapainya kepuasan pelanggan melalui peningkatan mutu pelayanan 

yang terakreditasi. 

2) Terpenuhinya pelayanan sesuai standar melalui tenaga profesional dan 

terlatih. 

3) Tercapainya RSUD dr. R. Koesma menjadi pusat rujukan daerah 

sekitar. 

4) Terwujudnya tarif layanan yang kompetetif dan terjangkau bagi 

masyarakat. 
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5.1.2 Jenis Pelayanan Kesehatan 

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di RSUD dr. R. Koesma Tuban, 

adalah: 

1. Instalasi Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan terdiri dari Poli Gigi dan Mulut, Poli Umum, Poli 

Penyakit Dalam, Poli Paru, Poli Mata, Poli Bedah Umum, Poli 

Orthopedi, Poli THT, Poli Kulit dan Kelamin, Poli Obstetri dan 

Ginekologi/ PKBRS, Poli Anak, Poli Bedah Saraf, Poli Saraf, Poli 

Gizi, Poli VCT, Poli Jantung, dan Poli Jiwa. 

2. Instalasi Rawat Inap 

Instalasi rawat inap terdiri dari Graha Aryo Tedjo, Ruang Anggrek 

(untuk pasien dengan penyakit saraf), Ruang Teratai (untuk pasien 

perempuan dengan penyakit dalam), Ruang Asoka (untuk pasien laki-

laki dengan penyakit dalam), Ruang Bougenfil (untuk pasien bedah 

laki-laki), Ruang Dahlia (untuk pasien bedah perempuan), Ruang 

Mawar (untuk pasien dengan penyakit paru-paru), Ruang Melati 

(untuk pasien anak kelas 2 dan 3), Ruang Flamboyan (untuk pasien 

nifas), Ruang Anyelir (untuk pasien anak kelas 1), Ruang ICU, Ruang 

HCU, Ruang Perinatologi dan VK Obgin.  

3. Instalasi Bedah Sentral 

4. Instalasi Gawat Darurat (Trauma Center) 

5. Penunjang Medis 
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Sarana penunjang medis terdiri dari Laboratorium, Radiologi (USG, X-

ray, CT-scan), EKG dan Echo, General Check-up, Hemodialisa, dan 

perawatan jenazah. 

6. Penunjang Rumah Sakit 

Sarana penunjang Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Farmasi, 

pelayanan Apotek, pelayanan Gizi, pelayanan Visum, pelayanan 

Ambulan dan pelayanan BPJS. 

7. Sarana Penunjang Lain 

Sarana penunjang lain terdiri dari Kantin, Koperasi, Tempat Parkir dan 

Masjid 

5.2 Karakteristik Data Umum Responden 

5.2.1 Data Demografi 

Data karakteristik demografi ini baik kelompok perlakuan maupun 

kelompok kontrol akan diuraikan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan, lama hari rawat inap, jenis penyakit. 

Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, lama hari rawat inap, jenis penyakit 

diruang rawat inap RSUD dr. R. Koesma Tuban pada tanggal 1 
April-15 April 2018 

Karakteristik 

responden 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jenis kelamin Frekuensi Prosentasi (%) Frekuensi Prosentasi (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

13 

18 

42 

58 

16 

15 

52 

48 

Total  31 100 31 100 

Umur     

17-21 tahun 

21-40 tahun 

40-60 tahun 

60 < tahun 

2 

9 

9 

11 

7 

29 

29 

35 

11 

4 

11 

5 

35 

10 

35 

16 

Total  31 100 31 100 
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Pendidikan 

Pendidikan Dasar 

Pendidikan Menengah 

Pendidikan Tinggi 

8 

17 

6 

26 

55 

19 

6 

24 

1 

20 

77 

3 

Total  31 100 31 100 

Lama Hari Rawat 

inap 

    

3 hari 

4-5 hari 

> 6 hari 

0 

0 

31 

0 

0 

100 

0 

0 

31 

0 

0 

100 

Total  31 100 31 100 

Jenis Penyakit     

Kronis 

Post Op 

23 

8 

74 

26 

25 

6 

80 

20 

Total  31 100 31 100 

Dari tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 responden (58%) pada 

kelompok perlakuan dan sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 

responden (52%) pada kelompok kontrol. Karakteristik responden berdasarkan 

umur pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, usia responden hampir 

setengahnya sebanyak 19 responden (29%) usia 21-60 dan 36-45 tahun pada 

kelompok perlakuan dan  hampir setengahnya 11 responden (35%) pada 

kelompok kontrol berusia 17-21 tahun. Karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan pada pada kelompok perlakuan hampir setengahnya 

pendidikan menengah yaitu sebanyak 12 responden (39%) dan pada kelompok 

kontrol sebagian besar tingkat pendidikan responden adalah pendidikan menengah 

yaitu sebanyak 21 responden (67%). Karakteristik responden berdasarkan lama 

hari rawat inap pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol seluruhnya 31 

responden (100%) pada kelompok perlakuan dan 31 responden (100%) pada 

kelompok kontrol hari rawat inap lebih dari enam hari. 
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5.3 Hasil Uji Normalitas Variabel 

Tabel 5.2 Tabel hasil penilaian uji normalitas menggunakan rumus Saphiro 

Wilk terhadap variabel kepuasan pasien 

 

Tests of Normalityb,c,d 

Variabel Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Postest Kepuasan 

Intervensi 

0,506 31 0,000 0,445 31 0,000 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas menggunakan rumus saphiro wilk di atas, 

didapatkan nilai signifikan variabel kepuasan pre tes dan post test berjumlah 0,00. 

Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan p value < 0,05 setelah di 

beri perlakuan berupa case manager berbasis spiritual islami, maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal, dan uji statistik menggunakan uji wilcoxon. 

5.4 Data Khusus Hasil Penelitian Responden 

1. Identifikasi kepuasan pasien sebelum dan sesudah diberikan peran case 

manager berbasis spiritual islami 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Distribusi Kepuasan pasien sebelum dan sesudah diberikan 

peran case manager berbasis spiritual islami pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol di RSUD dr. R. Koesma Tuban 
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Grafik 5.1 diatas menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan pasien 

saat pre test dan post test pada kelompok perlakuan bahwa kepuasan pasien 

sebelum perlakuan hampir seluruhnya  28 responden (90%) puas dan 

sesudah diberikan perlakuan seluruhnya 31 responden (100%) sangat puas, 

sedangkan kepuasan pasien pada kelompok kontrol menunjukkan tidak 

adanya perbedaan antara pre test dan post test bahwa saat dilakukan pre test 

dan Post Test seluruhnya  100 responden (100%) menyatakan puas. 

2. Identifikasi tingkat kepuasan pasien setelah diberikan peran case manager 

berbasis spiritual islami di RSUD dr. R. Koesma Tuban 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Distribusi Kepuasan pasien berdasarkan 5 dimensi kepuasan sebelum 

dan sesudah diberikan peran case manager berbasis spiritual islami 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban 

 

3. Identifikasi kepuasan berdasarkan kepercayaan (reability) sebelum dan 

sesudah pemberian peran case manager berbasis spiritual islami, 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan kepercayaan 

(reability) pasien saat pre test dan post test pada kelompok perlakuan bahwa 
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kepuasan pasien sebelum perlakuan hampir seluruhnya  29 responden (93%) 

puas dan sesudah diberikan perlakuan hampir seluruhnya 29 responden 

(93%) sangat puas berdasarkan tingkat kepercayaan (reability), sedangkan 

kepuasan pasien pada kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya 

perbedaan antara pre test dan post test bahwa saat dilakukan pre test  dan 

Post Test seluruhnya 100 responden (100%) menyatakan puas. 

4. Identifikasi kepuasan berdasarkan jaminan (Assurance) sebelum dan 

sesudah pemberian peran case manager berbasis spiritual islami, 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan jaminan 

(assurance) pasien saat pre test dan post test pada kelompok perlakuan 

bahwa kepuasan pasien sebelum perlakuan hampir seluruhnya  29 

responden (93%) puas dan sesudah diberikan perlakuan hampir seluruhnya 

29 responden (93%) sangat puas berdasarkan jaminan (asuurance), 

sedangkan kepuasan pasien pada kelompok kontrol menunjukkan tidak 

adanya perbedaan antara pre test dan post test bahwa saat dilakukan pre test  

dan post test seluruhnya 100 responden (100%) menyatakan puas. 

5. Identifikasi kepuasan berdasarkan wujud nyata (Tanggibles) sebelum dan 

sesudah pemberian peran case manager berbasis spiritual islami, 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan wujud nyata 

(Tanggibles) pasien saat pre test dan post test pada kelompok perlakuan 

bahwa kepuasan pasien sebelum perlakuan hampir seluruhnya  28 

responden (90%) puas dan sesudah diberikan perlakuan hampir seluruhnya 

29 responden (93%) sangat puas berdasarkan wujud nyata (tanggibles), 
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sedangkan kepuasan pasien pada kelompok kontrol menunjukkan tidak 

adanya perbedaan antara pre test dan post test bahwa saat dilakukan pre test  

dan post test seluruhnya 100 responden (100%) menyatakan puas. 

6. Identifikasi kepuasan berdasarkan wujud empati (Emphaty) sebelum dan 

sesudah pemberian peran case manager berbasis spiritual islami, 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan empati 

(emphaty) pasien saat pre test dan post test pada kelompok perlakuan bahwa 

kepuasan pasien sebelum perlakuan hampir seluruhnya  29 responden (93%) 

puas dan sesudah diberikan perlakuan hampir seluruhnya 27 responden 

(87%) sangat puas berdasarkan empati (emphaty), sedangkan kepuasan 

pasien pada kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya perbedaan antara 

pre test dan post test bahwa saat dilakukan pre test  dan post test seluruhnya 

100 responden (100%) menyatakan puas. 

7. Identifikasi kepuasan berdasarkan tanggung jawab (responsiveness) 

sebelum dan sesudah pemberian peran case manager berbasis spiritual 

islami, menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan 

tanggung jawab (responsiveness) pasien saat pre test dan post test pada 

kelompok perlakuan bahwa kepuasan pasien sebelum perlakuan hampir 

seluruhnya  29 responden (93%) puas dan sesudah diberikan perlakuan 

hampir seluruhnya 27 responden (87%) sangat puas berdasarkan tanggung 

jawab (responsiveness), sedangkan kepuasan pasien pada kelompok kontrol 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antara pre test dan post test bahwa 
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saat dilakukan pre test  dan post test seluruhnya 100 responden (100%) 

menyatakan puas. 

8. Analisis pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap 

kepuasan pasien  

Tabel 5.3 Analisis pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami 

terhadap kepuasan pasien di RSUD dr. R. Koesma Tuban 
Kepuasan pasien Perlakuan Kontrol 

Pre Post Pre Post 

n           % n           % n         % n        % 

Sangat Puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat Tidak Puas 

   0            0 

  31          100       

   0             0 

   0             0        

  26          83 

   5           16 

   0            0 

   0            0 

     0           0 

  31       100 

 0           0 

     0           0 

0          0 

 31        100 

     0         0 

     0         0 

Total  31        100 31      100 31     100 31       100 

Uji Wilcoxon Sign 

Rank Test 

Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,102 

Positive ranks 

Negative ranks 

Ties  

31 

0 

0 

14 

15 

2 

Total  31 31 

Uji Mann whitney Asymp. Sig (2-tailed) = 0,000 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh peran case manager berbasis spiritual 

islami terhadap kepuasan pasien dapat dinyatakan bahwa hampir seluruhnya 

kepuasan pasien yang diberikan case manager berbasis spiritual islami 

menyatakan sangat puas sebanyak 26 responden (83%) dan seluruhnya pasien 

yang tidak diberikan case manager berbasis spiritual islami menyatakan puas 

sebanyak 31 responden (100%). Tabel tersebut menunjukkan ada pengaruh peran 

case manager berbasis spiritual islami terhadap kepuasan.  
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Uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk variabel  kepuasan pasien pada 

kelompok  perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan hasil: 

1) Kelompok perlakuan: 

Tingkat kemaknaan yang digunakan adalah α= 0,05 dengan hasil: 

a. Negative ranks atau selisih negatif antara kepuasan untuk pre test dan 

post test pada kelompok perlakuan adalah 0, baik itu pada nilai N, 

mean rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya 

penurunan (pengurangan) dari nilai pre test ke nilai post test.  

b. Positive ranks atau selisih positif antara kepuasan untuk pre test dan 

post test didapatkan 26 data positif (N) yang artinya ke 26 pasien  

mengalami peningkatan kepuasan dari pre test ke post test.  

c. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 13,50, 

sedangkan jumlah ranking positif  atau sum of ranks adalah sebesar 

351,00.  

d. Ties adalah kesamaan nilai pre test dan post test, disini nilai ties 

adalah 5, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 5 nilai yang sama 

antara pre test dan post test.  

Kesimpulan: ada pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami 

terhadap kepuasan pasien di RSUD dr. R. Koesma Tuban sebelum 

diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. 
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2) Kelompok kontrol 

a. Negative ranks atau selisih negatif antara komitmen kader untuk pre 

test dan post test kelompok perlakuan adalah 0, baik itu pada nilai N, 

mean rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya 

penurunan (pengurangan) dari nilai pre test ke nilai post test.  

b. Positive ranks atau selisih positif antara kepuasan pasien untuk pre test 

dan post test, nilainya adalah 0, yang artinya tidak ada peningkatan 

positif pada kepuasan paien ketika dilakukak post test.  

c. Mean rank nilainya adalah 0,00 dan nilai sum of ranks adalah 0,00, 

sedangkan nilai ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

antara pre test dan post test dari ke 31 responden terdapat 31 nilai yang 

sama. 

Kesimpulan : tidak ada perbedaan antara kepuasan pasien pada kelompok 

kontrol saat dilakukan pre test dan post test. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

  

Pada bab ini akan dijelaskan hasil temuan yang telah dilakukan. Peneliti. 

Penelitian dilakukan melalui survei di lapangan dengan jumlah keseluruhan 

responden sebanyak 62 orang responden. Sampel yang diambil hanya terbatas 

kepada pasien yang dirawat pada instalasi rawat inap, sehingga semua data yang 

digunakan bersumber dari responden yang berstatus sebagai pasien rawat inap dan 

yang sesuai dengan pasien yang perlu dilakukan case manager.  

6.1 Identifikasi kepuasan pasien sebelum dan sesudah di berikan case 

manager berbasis spiritual islami di RSUD dr. R. Koesma Tuban 

Hasil penelitian tentang kepuasan pasien sebelum dan sesudah diberikan case 

manager berbasis spiritual islami pada kelompok perlakuan menunjukkan adanya 

perbedaan pada tingkat kepuasan pasien saat pre test dan post test pada kelompok 

perlakuan. Kepuasan pasien sebelum perlakuan seluruhnya menyatakan puas dan 

sesudah diberikan perlakuan hampir seluruhnya menyatakan sangat puas. 

Responden pada kelompok perlakuan dengan tingkat kepuasan sangat puas 

saat dilakukan post test rata-rata  memilih poin kuesioner pada dimensi emphaty 

(empati) di pertanyaan nomor 4 “perawat selalu berusaha agar klien merasa puas 

dengan kepedulian yang baik” sejumlah 16 responden menyatakan sangat puas 

dengan total skore dimensi empati 102, pelaksanaan keperawatan islami terutama 

pada saat melaksanakan tidakan injeksi, perawatan luka, pemeriksaan tanda-tanda 

vital, orientasi ruangan, menjelaskan fasilitas ruangan mengucapkan salam dengan 
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senyuman. Dari skor yang didapatkan menunjukan bahwa pasien sangat puas 

terhadap pelayanan yang didapatkan oleh petugas kesehatan (perawat sebagai case 

manager). 

Dimensi kepuasan berikutnya adalah kenyataan (tangibles) dipilih responden 

pada kelompok perlakuan dalam menyatakan tingat kepuasan sangat puas 

sejumlah 13 responden (66) dari 31 responden dengan nilai kepuasan sangat puas 

pada pertanyaan nomor 2 dan 3 “ Prosedur pelayanan perawatan bagi klien rawat 

inap sudah diterapkan dengan baik” dan pertanyaan nomor tiga adalah “ perawat 

menjaga agar kondisi ruangan rawat inap selalu bersih” pernyataan tersebut 

menunjukan bahwa perawat (case manager) mampu menerapkan nilai-nilai islami 

dalam pelayanan kesehatan secara profesional dan istiqomah dan amanah. 

Pelaksanaan karakteristik nilai islami dalam pelayanan keperawatan telah 

dilakukan dengan sangat baik oleh case manager dengan pendekatan aspek 

amanah yaitu bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, bermuka 

cerah, komunikasi yang baik dan sikap yang menyejukkan.  

 Seperti dalam (Windarti, 2010) yang menyatakan “Keperawatan Islam 

mengajarkan untuk bekerja sungguh-sungguh, konsisten, komitmen tinggi, 

bekerja keras, ulet tidak mengenal lelah sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah 

SAW”. Di RSUD dr. R. Koesma Tuban sebagian besar perawat adalah muslim 

sehingga pelayanan perawatan dengan pendekatan spiritual islami dapat di 

implementasikan dalam bekerja sehari-hari dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien dapat dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor antara lain, jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Jenis kelamin 

memiliki pengaruh pada pandangan terhadap jasa yang diberikan. Perempuan 

lebih banyak melihat penampilan secara detail, sementara lakilaki tidak 

mengindahkan hal tersebut. Cara mengelola hubungan untuk kaum laki-laki, 

mereka cenderung lebih cuek dengan hal yang dikemukakan oleh perempuan, 

karena itu mereka dianggap lebih fleksible dibandingkan perempuan (Gunarsa, 

2008).  

Gunarsa (2008) mengungkapkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat 

berpengaruh pada kesehatannya, dimana terjadi kemunduran struktur dan fungsi 

organ, sehingga masyarakat yang berusia lebih tua cenderung lebih banyak 

memanfaatkan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan usia muda. Seperti 

halnya pada pasien usia tua, yang mengalami gangguan muskuloskeletal, akan 

mengalami penurunan fungsi pada kesembuhan tulangnya, dimana dapat 

mengakibatkan keterbatasan yang panjang, sehingga dapat meningkatkan 

ketergantungan pada orang lain. Kemudian, karena dipengaruhi emosional, 

sebagian jumlah orang usia tua dengan penyakit kronik lebih cepat menerima 

keadaan keterbatasan fisik dari pada orang yang lebih muda. Hal ini karena orang 

usia tua umumnya lebih bersifat terbuka, sehingga pasien usia tua tuntutan dan 

harapannya lebih rendah dari pasien usia muda. Hal ini yang menyebabkan pasien 

usia tua lebih cepat puas dari pada pasien usia muda.  
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Lama perawatan bukan hanya berdasarkan jenis penyakitnya tapi juga ada 

faktor lainnya. Pasien dengan jenis penyakit yang sama, sangat dimungkinkan 

mempunyai lama perawatan yang berbeda, hal tersebut dipengaruhi secara 

emosional bagaimana penerimaan diri pasien terhadap penyakit yang dideritanya. 

Dalam penelitian Anjaryani (2009), disebutkan bahwa lama tidaknya pasien 

dirawat dipandang dari dua pendekatan, yaitu penyakit yang diderita pasien 

memang membutuhkan waktu lama (bisa satu minggu lebih) dan pasien merasa 

betah dalam menjalani perawatan. Hal ini muncul karena hal yang bersifat 

psikologis maupun administratif sesuai dengan harapan pasien. 

Dua hal di atas, dalam hal ini Rumah Sakit merupakan institusi kesehatan 

melalui tenaga medisnya yang memberikan produk berupa jasa kesehatan, maka 

lama tidaknya pasien di rumah sakit merupakan tolok ukur tersendiri untuk 

mengukur sisi keberhasilan dari segi pemasaran bahwa ternyata pasien merasa 

puas sehingga memilih berada di rumah sakit untuk pemulihan kesehatannya 

daripada dirumah. 

Dimensi kepuasan berikutnya adalah kepercayaan (Raliabiliti) responden 

menyatakan sangat puas sejumlah 16 responden atau dengan total skor 62 pada 

kelompok perlakuan, responden menyatakan sangat puas pada pertanyaan nomor 

1 “Anda percaya bahwa perawat yang merawat anda mampu menangani kasus 

anda dengan tepat” perawat pada saat melaksanakan tindakan menunjukan 

kesabaran dengan bekerja tidak tergesa tetapi cepat dan tepat, dengan kepercayaan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat atau case manager 
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membuktikan bahwa dengan lima karakteristik spiritual islami diantaranya: 

(Profesional) Keperawatan islami mengutamakan bekerja dengan cerdas dan 

dilandasi ilmu sesuai dengan Al-Quran Surat Al Mujadalah: 11 “Niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

berilmu pengetahuan beberapa derajat”, (Ramah), “Keperawatan Islami menuntun 

bekerja dengan muka cerah, senyum komunikasi yang baik, sikap yang 

menyejukkan. “Sesungguhnya jika kamu tidak menolong orang lain dengan 

hartamu, maka (dapat juga) kamu menolong mereka dengan muka berseri dan 

pekerti yang baik” (Amanah) Keperawatan Islami menuntut seorang perawat 

untuk bersifat amanah, jujur dan bertanggung jawab, terpercaya, ”Sesungguhnya 

Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya”  

(QS An Nisa: 58) (Istiqomah) Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja 

sungguh-sungguh, konsisten, komitmen tinggi, bekerja keras, ulet tidak mengenal 

lelah sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah SAW (Sabar) Keperawatan Islam 

mengajarkan untuk bekerja dengan tenang, tidak tergesa-gesa tetapi cepat, terus 

berupaya sampai bertawakal dan tepat sabar tidak berarti lamban seperti yang 

tersebut dalam Alquran Al-Baqoroh: 153 “Sesungguhnya Allah bersama orang-

orang yang sabar”. (Ihlas) Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja dengan 

ikhlas, menerima pasien apa adanya, menghargai sikap positif dan negatif pasien, 

bekerja tidak terpaksa dan semata hanya mencari ridlo Allah sebagaimana tersebut 

dalam surat Al Bayyinah: 5 “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus dan sebagaiman hadits yang diriwayatkan Imam 
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Bukhori dan Muslim “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan 

sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa 

yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridloan Allah dan Rasul-Nya, maka 

hijrahnya kepada (keridloan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya 

karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya 

maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan”. Dengan tenaga 

kesehatan di RSUD dr. R. Koesma Tuban mayoritas Muslim maka pendekatan 

spiritual islami mampu dilaksanakan dengan baik dengan dibuktikan tidak ada 

satupun responden yang menyatakan tidak puas. 

Dimenensi kepuasan tanggung jawab (Responsiveness) hasil dari post test 

setelah perlakuan case manager berbasis spiritual islami didapatkan, responden 

manyatakan sangat puas sejumlah 11 responden atau dengan total skore 58 pada 

dimensi responsiveness  dipertanyaan nomor 1 “Begitu anda sampai di rumah 

sakit ini sebagai klien rawat inap, perawat segera menangani anda” dalam respon 

perawat dalam menangani pasien responden menyatakan sangat puas terhadap 

case manager. Pelaksanaan spiritual islami dengan pendekatan caring islami pada 

oerientasi penerimaan pasien baru dilaksanakan dengan baik, perawat perawat 

mendampingi pasien masuk ruangan dan menjelaskan fasilitas termasuk arah 

kiblat, perawat menyambut pasien dengan senyum dan mengucapkan 

Assalamualaikum. 
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Pelayanan secara spiritual islami (sabar) mengajarkan untuk bekerja 

dengan tenang, tidak tergesa-gesa tetapi cepat, terus berupaya sampai bertawakal 

dan tetap sabar tidak berarti lamban seperti yang tersebut dalam Alquran Al-

Baqoroh: 153 “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 

Dimensin berikutnya adalah jaminan (Assurance) pada kelompok 

perlakuan, responden menyatakan sangat puas pada pertanyaan nomor tiga 

“perawat diruang rawat ini sudah profesional” pernyataan tersebut di tunjang 

dengan data dari laporan kegiatan praktik manajemen pada tahun 2017. Pelayanan 

kesehatan di ruang rawat inap RSUD dr. R. Koesma Tuban didukung oleh tenaga 

medis sebanyak 373 orang, tenaga keperawatan sebanyak 258 orang, bidan 27 

orang, anastesi 5 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 18 orang, tenaga kesehatan 

masyarakat sebanyak 6 orang, tenaga gizi sebanyak 9 orang, tenaga keterapian 

fisik sebanyak 4 orang, tenaga keteknisan fisik sebanyak 28 orang dan tenaga non 

medis sebanyak 191 orang. Data di atas menunjukan bahwa sebagian besar tenaga 

kesehatan di RSUD dr. R. Koesma Tuban adalah perawat dengan kualifikasi 

pendidikan sebagian besar adalah S1 Keperawatan dan di harapkan dengan 

kaulifikasi tersebut perawat mampu menjalankan tugasnya secara profesional 

dengan pendekatan spiritual islami dengan mengutamakan bekerja dengan cerdas 

dan dilandasi dengan ilmu. 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PERAN CASE... LUKMAN HAKIM



138 

 

 

 

6.2 Identifikasi kepuasan responden sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan case manager berbasis spiritual islami 

Hasil analisis dan interpretasi data kepuasan pasien sebelum diberikan 

perlakuan case manager berbasis spiritual islami ruang rawat inap RSUD dr. R. 

Koesma Tuban yang dilakukan pada kelompok intervensi berjumlah 31 (100%)  

responden, menunjukkan bahwa 31 (100%) responden menyatakan puas. Setelah 

diberikan perlakuan terhadap kelompok intervensi, didapatkan hasil peningkatan 

terhadap kepuasan pasien sejumlah 26 (84%) responden menyatakan sangat puas.  

Hasil diatas, didukung oleh penelitian Haw Camila, 2008 analisis deskriptif 

ditemukan 39%  komplain terjadi akibat perilaku staf, 26% keluhan disebabkan 

hal klinis dan perilaku pasien lain, 16% keluhanya karena lingkungan fisik dan 

fasilitas, permasalahan lama hari rawat atau Length of Stay (LOS) dan high cost, 

berkaitan dengan penyakit-penyakit stroke dan cerebrovaskuler. Setelah satu 

bulan intervensi tersebut, terjadi peningkatann kepuasan pasien dari puas menjadi 

sangat puas. Menurut Yazid (2004), ada enam faktor menyebabkan timbulya rasa 

tidak puas pelanggan terhadap suatu produk yaitu: 1. Tidak sesuai harapan dan 

kenyataan 2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 3. Perilaku 

personel kurang memuaskan 4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan yang tidak 

menunjang 5. Coast terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga tidak sesuai dan 6. Promosi atau iklan tidak sesuai dengan 

kenyataan. 

Kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari pihak pemberi 

pelayanaan saja, tetapi juga dipengaruhi faktor dari luar maupun dari dalam diri 

pasien. Faktor dari dalam mencakup sumber daya, pendidikan, pengetahuan dan 
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sikap. Faktor dari luar mencakup budaya, sosial ekonomi, keluarga dan situasi 

yang dihadapi (Gerson, 2004). Penilaian kualitas pelayanan dikaitkan dengan 

kepuasan pasien dengan berfokus pada aspek fungsi dari proses pelayanan 

(Supranto, 2001), yaitu: Tangibles (Wujud nyata), Reliability (kepercayaan) 

Responsiveness (tanggung jawab), Assurance (jaminan), Empathy (empati) untuk 

meningkatkan kepuasan pasien dan mutu pelayanan diharapkan peran case 

manager dilaksanakan dengan optimal, Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Case 

manager adalah profesional di Rumah Sakit yang melaksanakan manajemen 

pelayanan pasien. Manajemen Pelayanan Pasien adalah suatu proses kolaboratif 

mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan 

advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan 

keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang 

tersedia sehingga memberi hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya-efektif 

(CSMA, 2010). Case manager adalah seseorang yang membantu pasien sebagai 

penghubung antara pasien, keluarga dan para dokter dan tenaga kesehatan lainya. 

Peran case manager akan diterima oleh pasien melalui pendekatan spiritual islami 

diantaranya case manager bekerja dengan cerdas dan dilandasi ilmu, bekerja 

dengan muka cerah, senyum, komunikasi yang baik, sikap yang menyejukkan, 

jujur bertanggung jawab, terpercaya, bekerja dengan sungguh-sungguh, konsisten, 

komitmen tinggi, bekerja dengan tenang, tidak tergesa-gesa tetapi cepat dan tepat, 

tetap berupaya sampai saat bertawakal, niat ihlas kerja sebagai beribadah tidak 

terpaksa.   
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6.3 Analisis pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap 

kepuasan pasien 

Hasil uji software SPSS 22.0 for windows dengan menggunakan uji 

wilcoxon dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 didapatkan hasil Z = 351, 00 dan p 

= 0,000. Karena nilai signifikan p = 0,000 ˂ α = 0,05 maka H1 diterima, artinya 

ada pengaruh peran case manager berbasis spiritual islami terhadap kepuasan 

pasien diruang rawat inap RSUD dr. R. Koesma Tuban dengan nilai rata-rata 

13,50 setiap responden. 

Kegiatan case manager berbasis spiritual islami, dapat dilaksanakan dengan 

baik karena mendapat dukungan dan kerjasama semua manajemen rumah sakit, 

pelaksanaan case manager berbasis spiritual islami merupakan kegiatan yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan KARS 2012 untuk meningkatkan mutu 

pelayanan di rumah sakit. Pelaksanaan case manager harus berdasarkan kritria 

pasien sebagai berikut : pasien dengan risiko tinggi, biaya tinggi, potensi 

komplain tinggi, kasus dengan penyakit kronis,  kemungkinan sistem pembiayaan 

yang komplek, kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat, kasus yang 

diidentifikasi rencana pemulangannya kritis atau yang membutuhkan kontinuitas 

pelayanan , kasus komplek atau rumit 

Hasil penelitian tentang pengaruh peran case manager berbasis spiritual 

islami terhadap kepuasan pasien terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien 

dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan tercapainya akreditasi 

rumah sakit. 
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6.4 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang dialami oleh peneliti, antara lain : 

1. Responden dirawat di ruangan kelas satu, dua dan tiga dengan 

karakteristik ruangan yang berbeda antara kelas satu dengan yang lain 

sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan. 

2. Usia responden dalam penelitian ini sangat bervariasi, antara usia remaja, 

dewasa dan usia tua sehingga sangat mempengaruhi tingkat kepuasan 

pasien, usia remaja lebih banyak menuntuk pelayanan yang lebih optimal 

sementara usia dewasa dan usia tua cenderung menerima setiap pelayanan 

yang diberikan. 

3. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sangat bervasiasi 

antara tingkat pendidikan dasar, menengah dan tingkat pendidikan atas 

hampir sama sehingga berpengaruh terhadap kepuasan pasien, semakin 

tinggi pendidikan semakit tinggi tuntutan terhadap pelayanan. 

4. Responden dalam penelitian sangat penting, mengingat kondisi kesehatan 

pasien rawat inap yang beragam, sehingga dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh peran case manager berbasis 

spiritual islami terhadap kepuasan pasien di ruang rawat inap RSUD dr. R. 

Koesma Tuban”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran case manager sebelum diberikan pelatihan seluruhnya belum 

optimal. Peran case manager sesudah diberikan pelatihan case manager 

berbasis spiritual islami sebagian besar sangat baik 

2. Kepuasan pasien (kelompok perlakuan) sebelum diberikan peran case 

manager menyatakan puas. Kepuasan pasien sesudah diberikan case 

manager berbasis spiritual islami menyatakan sangat puas 

3. Terjadi peningkatan kepuasan pasien setelah diberikan peran case 

manager berbasis spiritual islami di ruang rawat inap RSUD dr. R. 

Koesma Tuban terutama pada aspek kepercayaan (reability), jaminan 

(assurance), dan wujud nyata (tangibles). 

4. Pemberian peran case manager berbasis spiritual islami terbukti 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien 
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7.2  Saran  

1. Pembuat kebijakan RSUD dr. R. Koesma Tuban perlu melakukan 

sosialisasi dan membuat sop tentang pelaksanaan case manager dalam 

upaya meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit. 

2. Case manager 

Case manager menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan SK yang 

di terbitkan oleh direktur rumah sakit. 

3. Pedoman case manager di rumah sakit 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi 

institusi terkait dengan pelaksanaan case manager dan dapat disesuaikan 

situasi dan kondisi dirumah sakit dengan prosedur atau teori yang ada 

4. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian terhadap faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. 
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Uji Etik 
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT (SURAT PERSETUJUAN) 

(Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian) 

  

Setelah mendapatkan surat penjelasan mengenai penelitian ini dari saudara 

Lukman Hakim, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas  

Keperawatan Universitas Airlangga dengan judul “Pengaruh Peran Case Manajer 

Berbasis Spiritual Islami Terhadap Kepuasan Pasien Di RSUD. dr. R. Koesma 

Tuban”.  Maka dengan  ini saya menyatakan persetujuan untuk diikutsertakan 

dalam penelitian ini dengan catatan bila sewaktu-waktu merasa dirugikan dalam 

bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini.  

  

Tuban,   2018 

Partisipan 

    

(                               ) 
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Lampiran 3 

INFORMED CONSENT  PERAWAT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

No. Responden :       

Umur   :       

Jenis kelamin  :       

Pekerjaan  :       

Alamat  :       

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh peran case manager berbasis spiritual 

islami terhadap kepuasan pasien di RSUD. dr. R. Koesma Tuban”.   

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian  

 

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun.  

 

 

Yang memberi penjelasan 

 

 

Lukman Hakim                                               

    Tuban, ......... Februari 2018 

Yang mendapat penjelasan 

 

Saksi, 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENILAIAN KEPUASAN PASIEN 

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang menyangkut kepuasan anda setelah 

anda menerima atau mengalami pelayanan keperawatan  di  ruang  rawat  inap  

RSUD. dr. R. Koesma Tuban dengan di kolom yang sesuai di bawah ini: 

Jawaban :  

4 = SP  (Sangat puas) 

3 = P  (Puas) 

2 = TP  (Tidak Puas) 

1 = STP (Sangat Tidak Puas) 

 

 

NO PERNYATAAN 
KATEGORI 

Kode 
SP P TP STP 

X2 Dimensi Reliabiliti (kepercayaan)      

1 Anda percaya bahwa perawat yang merawat anda 

mampu menangani kasus anda dengan tepat 

     

2 Secara keseluruhan pelayanan keperawatan klien 

dirumah sakit ini baik 

     

3 Perawat memberitahu dengan jelas, suatu hal 

yang harus dipatuhi oleh klien tentang anjuran 

dalam perawatan. 

     

4 Perawat mampu menangani masalah klien 

dengan tepat dan profesional 

     

5 Perawat memberitahu dengan jelas sesuatu hal 

yang dilarang demi perawatan klien 

     

6 Perawatan sudah diupayakan agar klien merasa 

puas selama di rawat 

     

Tingkat Assurance (jaminan) SP P TP STP KODE 

1 Pelayanan perawat membuat keluhan anda makin 

berkurang 

     

2 Pelayanan perawatan klien sudah memenuhi 

standar asuhan keperawatan 

     

3 Perawat di ruang rawat ini sudah profesional      

Dimensi emphaty SP P TP STP KODE 

1 Perawat membantu klien pada waktu BAK 

(buang air kecil/kencing) 

     

2 Perhatian yang cukup tinggi kepada klien selalu 

oleh perawat 

     

3 Perawat membantu klien pada waktu BAB 

(buang air besar) 

     

4 Perawat selalu berusaha agar klien merasa puas 

dengan kepedulian yang baik 

     

5 Perawat merawat klien dengan penuh kesabaran      
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Dimensi Tangible (Kenyataan) SP P TP STP KODE 

1 Informasi tentang tarif sudah diberitahukan 

dengan jelas oleh petugas perawat  

     

2 Prosedur pelayanan perawatan bagi klien rawat 

sudah diterapkan dengan baik 

     

3 Perawat menjaga agar kondisi ruangan rawat 

inap selalu bersih 

     

4 Perawat menjaga agar kondisi peralatan yang di 

gunakan selalu bersih  

     

5 Perawat menciptakan agar kondisi kamar mandi 

dan WC bersih 

     

Dimensi Responsiveness (Tanggung jawab) SP P TP STP KODE 

1 Begitu anda di RS inui sebagai klien rawat inap, 

perawat segera menangani anda 

     

2 Perawat membantu anda untuk memperoleh obat      

3 Perawat membantu anda untuk memperoleh 

pelayanan foto (radiologi) di RS ini 

     

4 Perawat membantu anda dalam pelayanan 

laboratorium di RS ini 
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Lampiran 5 

CHEKLIST CASE MANAGER BERBASIS SPIRITUAL ISLAMI 

Deffinisi Oprasional Parameter 
4 

Selalu 

3 

Sering 

2 

Jarang 

1 

Tidak 

pernah 

Case manajer 

memberikan 

pelayanan kepada 

pasien dengan 

menerapkan 

pendekatan spiritual 

islami dengan 

karakteristik : 

 

1. Profesional 

 

2. Ramah  

 

 

 

3. Amanah  

 

4. Istiqomah  

 

 

5. Sabar 

 

 

 

 

6. Ihlas  

  

Terlaksananya peran case 

manager ke pasien meliputi : 

1. Asesmen utilitas  

2. Perencanaan  

3. Fasilitasi & Advokasi  

4. Koordinasi Pelayanan  

5. Evaluasi  

6. Tindak Lanjut Pasca 

Discharge 

1. Bekerja dengan cerdas dan 

dilandasi ilmu 

2. Bekerja dengan muka 

cerah, senyum, 

komunikasi yang baik, 

sikap yang menyejukkan 

3. Jujur bertanggung jawab, 

terpercaya 

4. Bekerja dengan sungguh-

sungguh, konsisten, 

komitmen tinggi 

5. Bekerja dengan tenang, 

tidak tergesa-gesa tetapi 

cepat dan tepat, tetap 

berupaya sampai saat 

bertawakal 

6. Niat ihlas kerja sebagai 

beribadah tidak terpaksa 
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1 43 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

2 50 P 1 SD 1 Tani 1 6 kronis

3 35 P 1 SMA 3 Tani 1 7 post op

4 45 L 2 SMP 2 Tani 1 6 kronis

5 40 P 1 SMA 3 Tani 1 7 kronis

6 55 L 2 SD 1 Tani 1 6 post op

7 31 L 2 S1 4 Pegawai 3 6 kronis

8 28 P 1 S1 4 Pegawai 3 6 kronis

9 52 P 1 SD 1 Tani 1 6 post op

10 60 L 2 SD 1 Tani 1 6 kronis

11 33 L 2 SMA 3 Tani 1 7 kronis

12 47 L 2 S1 4 pegawai 3 8 post op

13 44 P 1 S1 4 pegawai 3 8 kronis

14 35 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

15 56 L 2 SD 1 Tani 1 6 post op

16 42 P 1 SMA 3 Tani 1 7 kronis

17 61 P 1 SD 1 Tani 1 7 kronis

18 32 P 1 S1 4 pegawai 3 8 post op

19 43 L 2 SMA 3 Tani 1 8 kronis

20 40 L 2 SMP 2 Tani 1 8 kronis

21 52 P 1 SMP 2 Tani 1 6 kronis

22 54 P 1 SMP 2 Tani 1 6 kronis

23 34 L 2 SMA 3 Tani 1 6 kronis

24 32 P 1 S1 4 pegawai 3 7 post op

25 36 L 2 SMA 3 Tani 1 7 kronis

26 30 P 1 SMA 3 Tani 1 7 kronis

27 45 P 1 SMP 2 Tani 1 7 kronis

28 60 P 1 SD 1 Tani 1 7 post op

29 20 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

30 23 L 2 SMA 3 Tani 1 6 kronis

31 54 L SD 1 Tani 1 6 kronis

32 24 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

33 19 L 2 SMA 3 Tani 1 8 kronis

34 67 L 2 SD 1 Tani 1 8 kronis

35 36 L 2 SMA 3 Tani 1 6 kronis

36 30 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

37 45 P 1 SMA 3 Tani 1 7 kronis

38 34 P 1 S1 4 pegawai 23 6 kronis

39 55 L 2 SMP 2 Tani 1 6 kronis

40 43 L 2 SMP 2 Tani 1 6 post op

41 65 P 1 SD 1 Tani 1 6 kronis

42 45 P 1 SMP 2 Tani 1 6 kronis

43 40 P 1 SMA 3 Tani 1 6 kronis

44 22 P 1 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

45 18 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 post op

46 19 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 post op

47 21 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 post op

48 23 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 post op

49 17 P 1 SMA 3 wiraswasta 2 7 post op

50 18 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 7 kronis

51 19 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

52 20 P 1 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

53 37 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

54 60 P 1 SD 1 Tani 1 6 kronis

55 36 P 1 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

56 44 L 2 SMA 3 Tani 1 6 kronis

57 43 L 2 SMA 3 Tani 1 6 kronis

58 26 L 2 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

59 45 P 1 SMA 3 wiraswasta 2 6 kronis

60 65 L 2 SD 1 Tani 1 6 kronis

61 55 P 1 SD 1 Tani 1 6 kronis

62 51 P 1 SD 1 Tani 1 6 kronis

TOTAL

No 

Respond
UMUR CODE JK Pendidikan Pekerjaan

Hari 

rawat 

jenis 

penyakit

Jenis 

Kelamin
CODE Pd CODE pk

Lampiran 6 

TABULASI DATA DEMOGRAFI DAN KEPUASAN PASIEN 
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Total quis

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 92

1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 67 73 Puas 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 64 70 Puas 3

5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 71 77 Sangat Puas 3

6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 62 67 Puas 3

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

9 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 66 72 Puas 3

10 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 63 68 Puas 3

11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 71 77 Sangat Puas 3

12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 63 68 Puas 3

13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 66 72 Puas 3

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

16 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 70 76 Sangat Puas 3

17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 64 70 Puas 3

18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 65 71 Puas 3

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

21 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 63 68 Puas 3

22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 66 72 Puas 3

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 67 73 Puas 3

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 65 71 Puas 3

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 67 73 Puas 3

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 64 70 Puas 3

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 65 71 Puas 3

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 65 71 Puas 3

32 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 64 70 Puas 3

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 67 73 Puas 3

34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

35 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 67 73 Puas 3

36 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 72 Puas 3

37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

38 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 63 68 Puas 3

39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

40 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

42 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 67 73 Puas 3

43 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

44 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 65 71 Puas 3

45 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

46 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

47 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 73 Puas 3

48 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 63 68 Puas 3

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

51 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

52 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 63 68 Puas 3

53 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

54 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 63 68 Puas 3

55 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

56 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

57 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 63 68 Puas 3

58 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

59 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

60 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

61 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

62 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 64 70 Puas 3

TOTAL

REKAPITULASI DATA DEMOGRAFI DAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN
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SCORE

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 92

1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 78 85 Sangat Puas 4

2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 76 83 Sangat Puas 4

3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 77 84 Sangat Puas 4

4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 77 Sangat Puas 4

5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 80 87 Sangat Puas 4

6 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 79 86 Sangat Puas 4

7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 83 90 Sangat Puas 4

8 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 76 83 Sangat Puas 4

9 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 80 87 Sangat Puas 4

10 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 80 87 Sangat Puas 4

11 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 78 85 Sangat Puas 4

12 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 78 Sangat Puas 4

13 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 80 87 Sangat Puas 4

14 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 77 84 Sangat Puas 4

15 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 76 83 Sangat Puas 4

16 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 80 87 Sangat Puas 4

17 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 79 86 Sangat Puas 4

18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 71 77 Sangat Puas 4

19 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 84 Sangat Puas 4

20 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 70 76 Sangat Puas 4

21 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 74 80 Sangat Puas 4

22 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 79 Sangat Puas 4

23 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 73 79 Sangat Puas 4

24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 73 79 Sangat Puas 4

25 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 75 82 Sangat Puas 4

26 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 76 83 Sangat Puas 4

27 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 79 86 Sangat Puas 3

28 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 83 Sangat Puas 4

29 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 75 82 Sangat Puas 4

30 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 73 79 Sangat Puas 4

31 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 67 73 Puas 3

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 67 73 Puas 3

33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

34 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 67 73 Puas 3

35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 72 Puas 3

36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

37 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 63 68 Puas 3

38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

39 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 68 74 Puas 3

41 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 67 73 Puas 3

42 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

43 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 65 71 Puas 3

44 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

45 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 72 Puas 3

46 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 73 Puas 3

47 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 63 68 Puas 3

48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 67 73 Puas 3

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 65 71 Puas 3

50 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 64 70 Puas 3

51 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 63 68 Puas 3

52 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

53 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 63 68 Puas 3

54 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

55 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

56 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 63 68 Puas 3

57 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

58 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

59 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64 70 Puas 3

60 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

61 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 64 70 Puas 3

62 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65 71 Puas 3

TOTAL

Kategori
CODE

REKAPITULASI DATA DEMOGRAFI DAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN
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