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Abstract:
Public confidence in the hospital can be seen from the public satisfaction index. One aspect that
determines public trust is the performance of nurses. Based on hospital satisfaction index data,
hospitalization shows less satisfied performance. This study aims to determine the picture of the
relationship between nurse performance with patient satisfaction.
This research uses cross sectional design which is implemented in RSUD Abdul Manap Jambi On Date 8
to 26 february 2020, the number of respondents is 84 respondents. Instruments in this study using
questionnaires. Data analysis used is univariate and bivariate analysis by using chi-square test. Result of
analysis of nurse performance good as many as 51 respondents (60,7%), less good counted 33
respondents (39,3%) and satisfied respondent as much as 55 respondents (65,5%), felt unsatisfied as
much 29 respondents (34.5%). Chi Square Test results there is a significant relationship between nurse
performance with patient satisfaction with P-Value of 0.002. With the high value of good nurse
performance it will create high patient satisfaction.
Keywords: Nurse performance, Patient satisfaction
Abstrak: Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat.
Salah satu aspek yang menentukan kepercayaan masyarakat adalah kinerja perawat. Berdasarkan data
indeks kepuasan Rumah sakit ini, rawat inap menunjukkan kinerja kurang puas. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran hubungan antara kinerja Perawat dengan kepuasan pasien.
Penelitian ini menggunakan desaincross sectional yang dilaksanakan di RSUD Abdul Manap Jambi
PadaTanggal 8 sampai dengan 26 februari 2020, jumlahrespondenyaitu 84 responden.Instrumen dalam
penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisisa data yang digunakanadalahanalisa univariate dan
bivariate denganmenggunakanujichi-square. Hasil analisis kinerja perawat baik sebanyak 51 responden
(60,7%), kurangbaiksebanyak 33 responden (39,3%) danresponden yang merasapuassebanyak 55
responden (65,5%), yang merasa kurang puas sebanyak 29 responden (34,5%). HasilUjiChi Square
terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja perawat dengan kepuasan pasien dengan P-Value
sebesar 0,002.Dengan tingginya nilai kinerja perawat yang baik maka akan menciptakan kepuasan
pasien yang tinggi.
Kata Kunci: Kinerja perawat, Kepuasan pasien

Pendahuluan
Pelayanan keperawatan merupakan
salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah
dan
masyarakat
guna
menciptakan manusia Indonesia yang sehat
dan produktif secara sosial dan ekonomi.
Setiap warga negara berhak mendapatkan
akses
pelayanan
keperawatan
dan
dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan bagi
warga negara ini telah diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan. Dalam ketentuan
Undang-Undang tersebut
dinyatakan
bahwa: 1) setiap orang mempunyai hak
yang sama dalam memperoleh akses atas
sumber daya di bidang kesehatan; 2)
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Setiap orang mempunyai hak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau; 3) Setiap
orang
berhak
secara mandiri
dan
bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya.1
Untuk memenuhi amanat undangundang tersebut maka harus didukung oleh
tersedianya fasilitas pelayanan berupa
rumah
sakit
serta
unsur-unsur
pendukungnya.
Disamping
itu
juga
ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang
mengakomodasi
seluruh
kebutuhan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan. Penyiapan dan penyediaan
rumah sakit, peralatan dan fasilitas lainnya,
tenaga medis serta perangkat peraturan
oleh pemerintah termasuk penyelenggaraan
jaminan kesehatan, selayaknya selalu
dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.2
Data jumlah rumah sakit di
Indonesia pada tahun 2020 sebanyak
2.488 yang terbagi atas rumah sakit publik
dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik
ada sebanyak 1593 rumah sakityang terdiri
dari 1.341Rumah Sakit Umum (RSU) dan
252 Rumah Sakit Khusus (RSK). Kemudian
rumah sakit privat sebanyak 895 rumah
sakit yang terdiri dari 608 RSU dan 287
RSK. Berdasarkan kelompok kualifikasi
pelayanannya terdapat 57 RS rumah sakit
tipe kelas A, 328 kelas B, 837RS kelas
C, 423RS kelas D, dan sebanyak 843unit
RS lainnya belum ditetapkan tipe rumah
sakitnya.39 Tipe rumah sakit menunjukkan
kemampuan pelayanan yang sangat
ditentukan oleh kapasitas para medis dan
fasilitas pendukung lainnya.3
Untuk
mendapatkan
gambaran
terkini tentang kepuasan pasien Rumah
Sakit Abdul Manaf dan hubunganya dengan
kinerja Perawat, maka dilakukan survei
awal. Berdasarkan survei data awal dengan
wawancara yang peneliti lakukan pada
tanggal 21 – 24 Desember 2020 terhadap
10 orang responden, 3 orang mengatakan
kurang senang dengan fasilitas dan
pelayanan yang diberikan dan dalam
memenuhi kebutuhan pasien tidak cepat, 3

orang mengatakan cukup memuaskan
dengan pelayanan yang diberikan dan
fasilitas pendukung lainnya namun ketika
perawat dipanggil untuk melihat pasien
dating tapi dengan waktu yang lama, 4
orang belum menjawab puas atau tidak
puas tetapi pasien merasa perawat tidak
ramah kepada pasien dan keluarga
sehingga mengurangi rasa kepuasan
terhadap perawat dalam melayani pasien.
Dengan demikian maka analisis mengenai
tingkat kepuasan dan kinerja perawatan
menjadi hal yang sangat penting dalam
peneltian ini sehingga hubungan antara
kepuasan pasien dengan kinerja Perawat
Rumah Raskit Abdul Manaf dapat
digambarkan.
METODE
PENELITIAN
Berdasarkan
kerangka teori pada bab II oleh Asmuji24
diidentifikasi bahwa ada beberapa faktor
yang dapat
mempengaruhi kepuasan
pasien. Namun dalam penelitian ini tidak
semua faktor yang diteliti, namun faktor
yang diteliti fenomena yang terjadi di
lapangan. Faktor yang diteliti yaitu mutu
pelayanan yang ditentukan oleh sikap
petugas dan variabel lainnya yang
membentuk mutu pelayanan. Sampel
adalah sebagian pasien atau keluarga
pasien yang diharapkan dapat mewakili
populasi yang diteliti. Peneliti dipilihkan 4
ruangan tertentu dengan beberapa
PENDAHULUAN
Pertimbangan
salah
satunya
banyaknya
jumlah
kunjungan
yang
mencukupi untuk dijadikan sampel dalam
penelitian, dan dilihat juga banyaknya
tenaga perawat di ruangan tersebut.
Adapun ruangan yang dimaksud yaitu ,
ruanga interne, ruang bedah, ruang jantung
dan ruang THT.
Untuk menentukan besarnya sampel
pada penelitian ini maka digunakan rumus
sebagai berikut (lameshow , 1997) 31 Jadi
sampel dalam penelitian ini sebanyak 84
responden dengan menggunakan teknik
accidental sampling yakni pengambilan
sampel yang dilakukan secara kebetulan
bertemu diambil dan langsung dijadikan
sampel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Gambaran Karakteristik Responden
Responden disini adalah pasien atau
keluarga terdekat pasien (suami, istri, adik,
kakak dan lain-lain) yang dianggap dapat
mewakili pasien. Karakteristik responden
dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin,
umur, pekerjaan dan pendidikan responden.
Tabel 4.1 Karakteristik Responden
Karakteristik

Jumlah
Responden

Umur :
17 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 71
Total :
Jenis kelamin:
Laki – laki
Perempuan
Total

Penilaian

Responden

Terhadap Kinerja Perawat
Tabel 4.2. Distribusi Penilaian
Responden terhadap

Persentas
e (%)
24
36
18
22

Kinerja Perawat di RSUD

Jambi

84

100

36
48
84

43
57
100

16
17
22
29

Total

84

Tolal

4.1.2Gambaran

H Abdul Manap Kota
20
30
15
19

Pendidikan :
- SD
- SMP
- SMA
- Perguruan
Tinggi

Pekerjaan :
- PNS
- WIRAUSAHA
/ SWASTA
- SERABUTAN

terdapat pada perguruan tinggi sebanyak 29
orang.
Karakteristisk
responden
berdasarkan jenis pekerjaan yang tertinggi
terdapat pada PNS sebanyak 34 orang.

19
20
26
35
100

34
27
23
84

40,5
32,1
27,4
100

Dari tabel 4.1 diatas karakteristik responden
menurut umur yang tertinggi menunjukkan
pada selang umur 26-35 tahun dan yang
terendah pada selang umur 36-45 tahun.
Karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin yang tertinggi menunjukkan jenis
kelamin perempuan sebanayak 48 orang
responden.
Karakteristik
responden
berdasarkan pendidikkan yang tertinggi

Tingkat

Jumlah

Persentase

Penilaian

Responden

(%)

Kurang Baik

33

39,3

51

60,7

84

100

Baik
Jumlah

Dari data total skor untuk variable
kinerja perawat disajikan pada Tabel 4.2.
Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh
responden yang menilai kinerja perawat
dalam kategori kurang baik sebanyak 33
orang responden (39,3%) dan ktegori baik
sebanyak 51 orang responden (60,7 %).
4.1.3 Gambaran Penilaian Responden
Terhadap Kepuasan Pasien
Jika dilihat dari sisi penilaian
kepuasan pasien (dan keluarga) terhadap
kinerja perawat, maka data yang diperoleh
menunjukkan kecenderungan yang sama
dengan
jawaban
responden terhadap
kinerja perawat dimana lebih dari 50 %
responden menyatakan puas. Secara rinci
distribusi rata-rata jawaban
responden
yang
menunjukkan
kepuasan pasien disajikan pada Tabel
4.3berikut.

318

HUBUNGAN ANTARA KINERJA PERAWAT DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RSUD
H ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2020

Tabel 4.3

Distribusi penilaian
Kepuasan Responden
terhadap Kinerja Perawat
di RSUD H Abdul Manap
Kota Jambi

Tingkat
Penilaian
Kurang
Puas
Puas
Jumlah

Jumlah
Responden
29

Persentase
(%)

55
84

65,5
100

4.1.4 Hubungan Kinerja Perawat dengan
Kepuasan Pasien
Untuk mengetahui apakah variabel
kinerja perawat yang mencerminkan
kualitas
kegiatan
keperawatan
berubungan erat dengan kepuasan
pasien digunakan uji Korelasi Rank
Spearman
(rs).
Dengan
menggunakan perangkat olah data
SPSS 16, maka dapat diketahui
angka koefisien korelasi Spearman
yang
menggambarkan
keeratan
hubungan antara kinerja perawat
dengan kepuasan pasien seperti
tertera pada Tabel 4.4
Tabel 4.4 Hasil Analisis Hubungan
Kinerja Perawat dengan kepuasan pasien di
RSUD H Abdul Manap Kota Jambi
Kinerja
Kuran
g
Puas
F

P
u Tot
a
al
s
% F
%

Kura
ng
Baik

18

Baik

11

Total

29

34,5

Dari Tebel 4.3 tersebut dapat dilihat
bahwa 29 orang resonden (34,5%)
menyatakan kurang puas dan 55 orang
responden (65,5) menyatakan Puas atas
pelayanan kesehatan di RSUD H Abdul
Manap.

Kepu
asan

0.002

P-Value

F

%

5
4,
5
%
2
1,
6
%
3
4,
5
%

15

45,
5%

33

100,
0%

40

78,
4
%

51

100,
0%

55

65,
5%

84

100,
0%

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai
korelasi Chi Square antara kinerja perawat
dengan kepuasan pasien sebesar .002
terdapat hubungan antara kinerja perawat
dengan kepuasan pasien. Responden yang
menyatakan puas sebanyak 45,5 % menilai
Kinerja Perawat Kurang Baik dan 54,5 %
responden yang Kurang puas menilai
Kinerja Perawat Kurang Baik. Selanjutnya
untuk Kinerja Perawat yan g baik, terdapat
78,4 % responden yang menyatakan puas
menilai Kinerja Perawat Baik, sedangkan
21,6% responden yang menyatakan tidak
puas menilai Kinerja Perawat Baik.

Pembahasan
Berdasarkan
Umur
responden
menunjukkan bahwa Proporsi selang umur
pasien terbanyak ada pada selang umur 2535 tahun yaitu sebanyak 36 %, sedangkan
yang paling sedikit pada selang umur 36-45
tahun. Penelitian ini berbeda dengan yang
dilakukan oleh Noprilyana (2017) yang
mengungkapkan umur responden terbanyak
ada pada selang umur 41-51 tahun
sebanyak 32% dari 100 responden. Kriteria
seseorang remaja (17-25 th), dewasa (2645 th), lansia (46-65th).kematangan usia
pada seseorang berada pada saat
seseorang dalam usia (26-45th). Pada saat
seorang memasukki usia dewasa cara
berfikirpun berbeda beda dan baik dalam
menggunakkan logika.35
Berdasarkan
tingkat pendidikkan responden yang paling
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banyak perguruan tinggi sebanyak 29 orang
dengan persentase sebesar 35%. Hal
tersebut tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Netti
yang
mengungkapkan bahwa tingkat pendidikkan
lebih tinggi pada jenjang SMA sebesar 24%
persen dari 45 responden. Pendidikkan
seseorang merupakan sebuah proses
perubahan
perilaku,
semakin
tinggi
pendidikan seseorang maka semakin baik
perilaku serta cara berfikir seseorang. Dari
pendidikan yang tinggi seseorang semakin
banyak menerima informasi baik dari media
masa maupun dari orang lain. Semakin
banyak informasi yang didapatkan maka
semakin banyak pengetahuan tentang
kesehatan.33
Berdasarkan
Jenis
pekerjaan
menunjukkan bahwa sebanyak 34 orang
responden (40,5%) sebagai PNS. Hal
tersebut tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Noprilyana
yang
menunjukkan bahwa yang paling tinggi ialah
tidak
bekerja
38%.Pekerjaan
mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap
kinerja perawat karena lebih tinggi
harapannya dibandingkan tidak bekerja.
Bahwapekerjaan mempengaruhi tingkat
kepuasan
pasien
terhadap
pelayanankesehatan
yang
diterimanya
karena
orang
yang
bekerja
lebih
tinggiharapannya dibandingkan dengan
yang
tidak
bekerja.34
Jadi
hubunganpekerjaan seseorang dengan
kepuasan cukup berpengaruh karena
dengan mendapat pekerjaan yang layak
tentunya
pasien
ingin
mendapatkan
pelayanan yang baik.
Gambaran Kinerja perawat
Berdasarkan penelitian sebanyak 61
responden
72,6%
menyatakan
baik
terhadap
kinerja
perawat
dalam
menjelaskan
kegunaan
obat
dan
menyatakan kurang baik sebanyak 23
responden 27,4%.Penilaian responden
terhadap
kecepatan
perawat
dalam
melayani pasien ketika pasien baru datang
dari IGD/ Instalasi rawat jalan menyatakan
baik sebanyak 60 responden 71,4% dan
menyatakan kurang baik sebanyak 24
responden 28,6%, penilaian responden

terhadap kinerja perawat dalam cara
menjelaskan tentang penyakit yang diderita
oleh pasien menyatakan baik sebanyak 58
responden 69% dan menyatakan kurang
baik sebanyak 26 responden 31%. Pada
penelitian yang di lakukan oleh dian
wahyuni responden yang menyatakan baik
tentang kinerja perawat pada aspek
perhatian sebanyak 7 responden 15,9% dan
penilaian kurang
baik sebanyak 27
responden 61,4%. Penilaian responden
dalam pada aspek penerimaan pasien
berada pada kategori baik Sebanyak 29
responden 65,9% dan penilaian responden
pada kategori kurang baik sebanyak 6
responden 13,6%. Penilaian responden
dalam aspek komunikasi dinilai baik
sebanyak 7 responden 15,9% sedangkan
29 responden 65,9 menilai kurang baik.
Kinerja perawat merupakan aktifitas
perawat
dalam
mengimplementasikan
sebaik-baiknya suatu wewenang,tugas, dan
tanggung
jawabnya
dalam
rangka
pencapaia tugas pokok profesi dan
terwujudnya tujuan dan sarana unit
organisasi.36
Menurut
Hafid
hasil
penelitiannya didapatkan bahwa kinerja
perawat berhubungan nyata dengan
kepuasan pasien dimana penialaian pasien
terhadap kinerja perawat menunjukkan hal
– hal yang sudah memuaskan.37
Menurut Bakri, bahwa kemampuan
yang
dimiliki oleh
perawat seperti
keterampilan dan pengetahuan untuk
memberikan
pelayanan
keperawatan
menentukan penilaian pasien terhadap
kinerja atau unjuk kerja perawat dimana
perawat menjadi lebih cepat dan disiplin
dalam melayani pasien. Unjuk kerja
pelayanan terbaik yang ditunjukkan oleh
indikator kecepatan pelayanan dan disiplin
perawat dari penelitian ini berhubungan
dengan aspek kualitas pelayanan prima
rumah sakit. Hal ini sejalan dengan
pendapat yang di kemukakan oleh Bakri ,
bahwa
kualitas jasa atau kecepatan
pelayanan merupakan bagian penting dari
kinerja dalam pelayanan prima. Dapat
disimpulkan bahwa perawat di RSUD H
Abdul Manap sudah menunjukkan kinerja
perawat yang sudah baik. 15
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Gambaran Kepuasan Pasien
Berdasarkan hasil penelitian ini gambaran
kepuasan pasien jika dilihat dari aspek
sikap perawat terhadap keluarga sebanyak
69 responden 81,2% menyatakan puas, dan
sebanyak
17,6
menyatakan
kurang
puas.Penilaian responden pada aspek
respon perawat dalam menerima pasien
sebanyak 61 responden 72,6% menyatakan
puas dan sebanyak 23 responden 27,1%
menyatakan
kurang
puas.
Penilaian
responden pada aspek tindakan perawat
dalam membenahi tempat tidur sebanyak
60 responden 71,4% menyatakan puas ,
dan sebanyak 24 responden 28,2%
menyatakan kurang puas.
Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan oleh wike diah diketahui
gambaran responden yang menyatakan
puas pada pernyataan perawat tepat dalam
memberikan kebutuhan pasien sebanyak
81,7%, sedangkan yang menyatakan
kurang puas sebanyak 28,3%. Penilaian
responden yang menyatakan puas pada
pernyataan bahwa perawat membuat
pasien aman dengan jumlah 75%,
sedangkan yang kurang puas sebanyak
36,7%.
Penilaian
responden
pada
pernyataan bahwa perawat memahami dan
tidak menyepelekan terhadap pasien
sebanyak 91,7% menyatakan puas, dan
18,3% menyatakan tidak puas.
Kepuasan adalah setelah seseorang
membandingkan kinerja dan hasil yang
dirasakan dengan keinginannya. Kepuasan
pasien ditentukan oleh persepsi pasien atas
kinerja
perawat
dalam
memberikan
pelayanan untuk memenuhi harapannya.
Pasien akan merasa puas jika harapannya
terpenuhi atau akan merasa sangat puas
jika keinginan yang mereka harapkan
melampaui harapan.41
Berdasarkan hasil penelitian ini
gambaran kepuasan pasien jika dilihat dari
aspek sikap perawat terhadap keluarga
sebanyak 69 responden 81,2% menyatakan
puas, dan sebanyak 17,6 menyatakan
kurang puas Pendekatan yang dilakukan
perawat secara personal kepada pasien
dengan sikap ramah dan komunikatif akan

memuaskan perasaan batin seorang pasien
sehingga dengan demikian bagi seorang
pasien tidaklah terlalu mendahulukan atau
terlalu memperhatikan kinerja perawat dari
sebuah rumah sakit secara administrative
melalui pendekatan ketentuan – ketentuan
pelayanan yang ada.41
Berdasarkan hasil penelitian ini
gambaran kepuasan pasien jika dilihat dari
aspek pemberian informasi dan kejelasan
informasi terhadap keluarga sebanyak 55
responden 64,7% menyatakan puas , dan
sebanyak 29 responden 34,1% menyatakan
kurang puas. Perawat harus aktif memberi
bantuan kepada pasien dan memberi
kesempatan kepada pasien dan keluarga
untuk mendapatkan informasi sebanyak –
banyaknya tentang rencana apa yang akan
dilakukan selanjutnya. Sehingga pengaruh
perawat terhadap kepuasan pasien sangat
besar, dan juga dikatakan bahwa salah satu
bentuk kepuasan pasien terdapat pada cara
perawat dalam melayani pasien.40
Analisis Hubungan antara Kinerja Perawat
dengan Kepuasan Pasien
Berdasarkan hasil analisis diketahui
bahwa terdapat hubungan yang bermakna
antara kinerja perawat dengan kepuasan
pasien P-Value (0,002). Dengan demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
terdapat
hubungan yang signifikan antara kinerja
perawat dengan kepuasan pasien di RSUD
H Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2018.
Hal
tersebut
sejalan
dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nettiyang
menyatakan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara kinerja perawat
dengan kepuasan pasien rawat inap di
Puskesmas Kartasura dengan P-Value
(0,001). Kepuasan adalah tingkat kepuasan
seseorang setelah membandingkan kinerja
atau hasil yan dirasakan dibandingkan
dengan harapannya.43
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara kinerja perawat dengan kepuasan
pasien. Hubungan ini bersifat positif dengan
kata lain jika kinerja perawat baik maka
respnden akan merasa puas.
Kinerja
perawat
dapat
menggambarkan
pelaksanaan seluruh bidang pekerjaan yang
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berkaitan dengan tugas-tugas perawat
dalam memberikan pelayanan medis di
RUD H Abdul Manap. Meningkatkan kinerja
perawat tidak lain adalah meningkatkan
kualitas setiap aspek atau bidang pekerjaan
yang dilakukan oleh petugas perawat dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Oleh karena itu untuk
meningkatkan kepuasan pasien atau
keluarga pasien sehingga sampai pada
tingkat kepuasan tertinggi (dengan jawaban
dominan baik atau sangat baik, puas atau
sangat puas), maka RSUD H Abdul Manap
harus terus menerus menjaga dan
meningkatkan
kinerja
jajaran
keperawatannya dalam melayani pasien
yang di rawat di RSUD ini.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Abdullah 33 menyatakan bahwa
kepuasan pasien memiliki hubungan yang
kuat dengan kinerja perawat. Mulyanto 34
dalam penelitiannya menunjukkan terdapat
hubungan yang positif antara kinerja
perawat dengan kepuasan pasien. Hal ini
menggambarkan bahwa jika kinerja perawat
baik maka kepuasan pasien juga akan
semakin baik. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Supriyati yang menyatakan
semakin
tinggi
mutu
pelayanan
keperawatan, maka semakin tinggi tingkat
kepuasan yang dirasakan oleh pasien.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian
dalam pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penilaian pasien rawat inap terhadap
perawat menunjukkan bahwa 51
responden (60,7%) menyatakan kinerja
perawat dalam memberikan pelayanan
sudah baik.
2. Bahwa meskipun kinerja perawat dinilai
baik oleh pasien rawat inap namun
masih terdapat responden yang merasa
kurang puas terhadap kinerja perawat
yaitu sebanyak 29 responden (34,5%).
3. Terdapat hubungan yang signifikan
antara
kinerja
perawat
dengan
kepuasan pasien P – Value (0,002).
SARAN

1 Bagi RSUD Abdul Manap Kota Jambi
Diharapkan agar rumah sakit dapat
lebih meningkatkan kepuasan pasien rawat
inap melalui upaya peningkatan kinerja
perawat. Upaya tersebut dapat berupa
meningkatkan
keandalan
(reliability),
kecepatan pelayanan (service ability),
keramahan perawat,kebersihan perawat,
kelengkapan peralatan rumah sakit dan
keterampilan perawat dan lain sebagainya.
2 Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan
dapat
memberikan
masukan dan sebagai sumber informasi
untuk bahan materi dalam mempelajari
kinerja perawat dan kepuasan pasien mata
kuliah khususnya dalam bidang Manajemen
Keperawatan.
3 Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan
kepada
peneliti
selanjutnya dapat mengkaji lebih banyak
sumber yang terkait dengan kinerja perawat
dan kepuasan pasien
namun, dengan
pengambilan tempat penelitian yang
berbeda.
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