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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dewasa ini usaha jasa pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat bertahan 

dalam persaingan di tengah dinamika sosial yang semakin dinamis. Hal ini 

selanjutnya membuat persaingan pun terjadi dalam bentuk bisnis pembangunan 

usaha jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana banyak rumah sakit 

didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. 

Adapun keberadaan rumah sakit ini sangatlah penting diperlukan oleh masyarakat, 

karena rumah sakit adalah institusi perawatan kesehatan profesional yang 

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. 

Pada sisi masyarakat, pemilihan rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan 

kesehatan tidaklah hanya dilihat dari segi kelengkapan fasilitas saja, namun juga 

dari segi pelayanan, di mana pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit 

juga memegang peranan yang cukup penting. Hal ini dikarenakan pada dasarnya 

pelayanan rumah sakit diperlukan oleh setiap orang untuk keperluan kesehatanya, 

sehingga diharapkan kualitas pelayanan yang baik akan dapat menumbuhkan dan 

mempengaruhi keputusan serta kepercayaan pasien  demi menimbulkan kepuasan 

pasien untuk menggunakan jasa layanan kesehatan (Santoso, 2012, hlm.4).  

Menurut Woodside dan Shi (dalam Santoso, 2012, hlm.4) mengatakan 

bahwa “pada dasarnya, kepuasan pasien adalah kebutuhan mendasar bagi 

penyedia layanan kesehatan. Dan kepuasan itu penting, karena ketika pasien 

sendiri mencari jasa layanan kesehatan, maka kepuasan akan menjadi patokan 

untuk keputusan pembelian di masa yang akan datang.” Sehingga, telah menjadi 

keharusan bagi pihak rumah sakit untuk dapat senantiasa terus memberikan jasa 

pelayanan yang berkualitas bagi pasiennya, karena bagi rumah sakit, pasien yang 

puas merupakan aset yang sangat berharga, di mana apabila pasien puas mereka 

akan terus melakukan pemakaian secara berulang terhadap jasa dari rumah sakit 

tersebut. Namun demikian, yaitu sekalipun kepuasan pasien adalah merupakan hal 

berharga bagi pihak rumah sakit, pada faktanya di lapangan kerap terjadi beberapa 
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permasalahan krusial mengenai jasa pelayanan yang akhirnya membuat 

masyarakat sebagai pasien melakukan keluhan atas pelayanan terhadap pihak 

rumah sakit tersebut, yang diantaranya adalah keluhan tersebut ditujukan kepada 

tenaga medis yang melakukan tugas pelayanan di sana. Dalam penelitian ini, 

tenaga medis yang dimaksud adalah dokter. Dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya di rumah sakit, dokter merupakan tenaga medis yang memegang peranan 

cukup penting, karena dokter merupakan pihak yang berhubungan secara 

langsung dengan pasien untuk dapat menangani berbagai macam keluhan mereka. 

Adapun beberapa hal yang kerap kali dikeluhkan pasien maupun keluarga pasien 

terhadap dokter ini diantaranya yaitu, dokternya pendiam, dokter tidak mau 

mendengarkan keluhan pasien sampai tuntas, dokter pelit informasi, dan lain 

sebagainya. Adanya keluhan-keluhan ini pada dasarnya merupakan suatu persepsi 

yang memprihatinkan, karena profesi dokter yang begitu mulia tidak seharusnya 

berakhir dengan stereotipe negatif semacam itu hanya dikarenakan kejadian yang 

seharusnya bisa diciptakan dengan lebih baik dan berkualitas.  

Jika disimak secara cermat, pada dasarnya inti dari permasalahan di atas, 

yaitu keluhan-keluhan pasien, sesungguhnya adalah terletak pada masalah 

komunikasi. Adapun berbagai permasalahan komunikasi dalam bidang kedokteran 

yang kerap kali muncul ke permukaan ini adalah lebih disebabkan karena kurang 

dipahaminya komunikasi oleh kedua belah pihak, baik pihak dokter sebagai yang 

mengobati, maupun pihak pasien sebagai yang diobati. Sungguh ironis memang 

bahwa di tengah perkembangan teknologi bidang kesehatan saat ini masih 

terdapat keluhan-keluhan pasien di lapangan, padahal dalam konteks pelayanan 

kesehatan, kepuasan pasien adalah hal yang utama. Adapun salah satu cara yang 

dapat dilakukan agar pasien merasa puas adalah dengan menciptakan sistem 

pelayanan konsumen yang selalu mengarah kepada customer satisfaction 

(kepuasan konsumen), yaitu salah satunya dengan menciptakan jalinan 

komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, karena pasien akan menjadi lebih 

puas apabila petugas medis memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Maka 

dokter sebagai petugas medis yang utama, sebisa mungkin haruslah dapat 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada para pasien 

sebagai konsumen, karena apabila dokter tidak memiliki kemampuan komunikasi 
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dengan baik, maka hasil diagnosis terhadap pasien tidak akan tersampaikan 

dengan baik pula. Dan hal ini disamping akan menyebabkan timbulnya keluhan-

keluhan lagi pada pasien seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan 

menurunkan tingkat kepuasan pasien, dan atau bahkan pasien dapat merasa tidak 

puas karena penjelasan yang diberikan dokter tidak jelas, misalnya mengenai 

nasehat medis yang diberikan oleh dokter tidaklah lengkap dan kurang jelas, maka 

pasien akan merasa tidak puas. Dari hasil pengumpulan pendapat terbaru yang 

dilaporkan Nazario (Tubbs dan Moss, 2005, hlm. 9-10) disebutkan bahwa : 

Pasien berpindah dokter sebagai respon ”berkenaan dengan komunikasi 

dokter-pasien”. Inilah beberapa alasan yang diberikan para pasien: 

- Dokter tidak menyediakan waktu yang cukup untuk pasien: 51% 

- Dokter tidak ramah: 42 % 

- Dokter tidak menjawab pertanyaan dengan jujur dan lengkap: 40 % 

- Dokter kurang berpengetahuan dan kurang kompeten: 30 % 

- Penjelasan dokter tidak dapat dimengerti: 30 % 

- Dokter tidak memperlakukan pasien dengan hormat: 27 % 

- Dokter tidak selalu ada ditempat bilamana diperlukan: 27 % 

Menurut penulis respon yang berkenaan dengan komunikasi dokter-pasien seperti 

tersebut di atas terjadi karena prinsip-prinsip komunikasi yang efektif tidak 

diterapkan secara baik. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi 

memegang peranan penting yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien.  

Salah satu konteks yang terdapat dalam komunikasi adalah komunikasi 

interpersonal. Komunikasi interpersonal dianggap sebagai salah satu strategi 

untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara organisasi 

dengan publik. Komunikasi interpersonal memiliki fungsi untuk membantu 

mengumpulkan informasi mengenai individu sehingga dapat memprediksikan 

respon yang akan timbul. Hal tersebut didukung oleh De Vito (2011, hlm 5) yang 

mengatakan bahwa “komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara 

orang secara tatap muka sehingga memungkinkan setiap pesertanya untuk 

menangkap reaksi orang lain secara langsung.” Hal tersebut didukung oleh 

Hardjana (2003, hlm. 85) yang mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai 

“Interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih dimana pengirim dapat 
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menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan 

menanggapi secara langsung.” Kemudian komunikasi ini dapat dikatakan sebuah 

proses pertukaran pesan atau makna. Hal tersebut dijelaskan oleh Komala (2009) 

yang mengungkapkan bahwa: 

Secara umum komunikasi antarpribadi diartikan suatu proses pertukaran 
makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Pengertian proses 

mengacu pada perubahan dan tindakan yang ber-langsung secara terus 
menerus. Pengertian pertukaran yaitu tindakan menyampaikan dan 
menerima pesan secara timbal-balik. Makna yaitu sesuatu yang 

dipertukarkan dalam proses tersebut. Kesamaan pemahaman di antara 
pelaku-pelaku komunikasi. (hlm. 163) 

Maka dari itu, komunikasi interpersonal lebih efektif digunakan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai individu. Komunikasi interpersonal menurut 

De Vito (dalam Suranto AW, 2011, hlm.82) “...terdapat lima faktor sikap positif  

yang dapat mempengaruhi agar tercipta komunikasi interpersonal yang efektif. 

Kelima aspek tersebut adalah keterbukaan (openness), empati (emphaty), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaran 

(equality).” 

Dari kelima aspek tersebut, akan dapat menyebabkan terjalinnya sebuah 

kualitas komunikasi interpersonal. Dan apabila kelima aspek tersebut dapat 

dipenuhi, maka akan terciptanya kepuasan pasien. Kepuasan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan 

adalah fungsi dari perbedaan kinerja dengan harapan. Kepuasan pasien yang 

diukur disini adalah kepuasan komunikasi yang terjalin antara pasien dan dokter. 

Wood (2010, hlm.198) mengemukakan bahwa “Terdapat empat faktor yang dapat 

mempengaruhi untuk dapat mencapai suatu komunikasi yang memuaskan. Empat 

faktor itu yaitu: investasi (investment), komitmen (commitment), kepercayaan 

(trust), comfort with relational dialectics.” Dan jika empat faktor tersebut 

terpenuhi, maka akan terbentuk sebuah kepuasan dalam hubungan komunikasi 

personal.  

Peneliti akan melakukan penelitidan di Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memiliki motto “Your 

Health is Our Priority”, adalah rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

berbentuk perusahaan jawatan. Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 15 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan_jawatan&action=edit&redlink=1
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Oktober 1923 dan telah menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Barat. 

Rumah sakit yang sudah berusia 93 tahun ini pun telah menjadi rumah sakit 

umum pusat (RSUP) dan telah memiliki gedung megah yang sudah mirip dengan 

Rumah Sakit standar internasional di luar negeri.  Rumah sakit ini juga menjadi 

rumah sakit tempat praktik bagi para mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Padjadjaran dan beberapa sekolah keperawatan. Penanganan kesehatan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit umum pusat 

(RSUP) perlu dilakukan secara intensif dan efektif, di mana tenaga medisnya 

dalam melaksanakan tugas harus berusaha mewujudkan pelayanan yang 

terjangkau dengan tetap menjaga mutu. Kemudian pelayanan kesahatan yang 

diterapkan oleh rumah sakit pun adalah indikator kualitas kemajuan jasa 

pelayanan kesehatan. 

Adapun mengenai peraturan tentang tenaga medis di Indonesia, yang di 

mana salah satunya adalah dokter, tertuang dalam Undang-undang No.29 (2004, 

Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 50 dan 51), yaitu “Salah satu kewajiban 

dokter adalah memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar 

operasional prosedur serta kebutuhan medis.” Dalam hal ini, kemampuan 

berkomunikasi dokter pun masuk dalam standar profesi dan standar operasional 

untuk pelayanan medis. Adapun sikap profesional dokter ini adalah dilakukan 

ketika dokter melakukan tugasnya saat menghadapi pasien. Dengan demikain, 

maka RS Hasan Sadikin sangatlah perlu menghimbau dokter untuk dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasinya dalam rangka menjunjung 

profesionalitasnya seperti yang dikemukakan oleh Wasisto dkk. (2006) bahwa:  

Sikap profesional seorang dokter ditunjukkan ketika dokter berhadapan 

dengan tugasnya (dealing with task), yang berarti mampu menyelesaikan 
tugas-tugasnya sesuai peran dan fungsinya; mampu mengatur diri sendiri 
seperti ketepatan waktu, pembagian tugas profesi dengan tugas-tugas 

pribadi yang lain (dealing with one-self); dan mampu menghadapi 
berbagai macam tipe pasien serta mampu bekerja sama dengan profesi 

kesehatan yang lain (dealing with others). (hlm. 11)  

Dengan dokter dapat bersikap profesional melalui cara memahami 

komunikasi interpersonal, maka hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang 

baik antara dokter dan pasien. Sehingga nantinya akan tercipta kepuasan pasien di 

RS Hasan Sadikin. Terlebih lagi RS Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Padjadjaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Padjadjaran
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Jawa Barat tentunya akan sangat mengutamakan kualitas pelayanan kepada 

pasiennya, sehingga komunikasi interpersonal ini memegang peranan yang cukup 

penting.  

Adapun alasan peneliti menjadikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai 

objek dalam penelitian ini dikarenakan Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan 

rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Barat, serta telah menjadi rumah sakit umum 

pusat (RSUP) dan sudah mirip dengan rumah sakit standar internasional di luar 

negeri. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin 

merupakan rumah sakit besar. Dengan demikan, maka sebagai rumah sakit besar 

tentunya Rumah Sakit Hasan Sadikin memiliki standardisasi yang tinggi dalam 

menjalankankan kegiatan operasionalnya, yaitu melayani pasien. Dan untuk 

memehuhi standardisasi yang tinggi tersebut, hal ini menjadi menuntut tenaga 

medis yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dapat bersikap profesional 

guna memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pasien, terutama adalah 

tenaga dokter, karena dokter merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hasan 

Sadikin yang secara langsung berhubungan dengan pasien. Oleh karena itu, maka 

peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

komunikasi interpersonal dokter dengan tingkat kepuasan pasien. Terlebih lagi 

reputasi dokter-dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin memang sangat baik di mata 

masyarakat.  

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk 

dilakukannya penelitian terkait kepuasan pasien yaitu diantaranya yaitu menurut 

Mirnawati (2014, hlm. 101) “kepuasan adalah keadaan psikis yang 

menyenangkan, yang dirasakan oleh karena terpenuhinya secara relatif semua 

kebutuhan secara memadai meliputi terciptanya rasa aman, kondisi lingkungan 

yang menyenangkan, menarik keadaan sosial yang baik, adanya penghargaan, 

adanya perasaan diri diakui dan bermanfaat dalam lingkungan.” Mirnawati (2014) 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Komunikasi Interpersonal Perawat 

dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap di Ruang Cempaka RSUD AW Sjahranie 

Samarinda”.  Dalam hal ini psikis pasien diartikan ketika mehadapi penyakit yang 

diderita dan melakukan konsultasi kepada dokter. Artinya proses dan kondisi 

pasien dalam pengobatan dapat dikatan sebagai bentuk kepuasan. Hal tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
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yang menjadi latar belakang penelitian Mirnawati di mana fenomena yang terjadi 

di rumah sakit mengenai kualitas pelayanan di ruang Cempaka RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda, ruang bangsal yang dimaksud kelas 3, masih jauh 

dari apa yang diharapkan masyarakat, salah satunya perawat terkesan cuek, acuh 

tak acuh terhadap keluhan-keluhan dan informasi penyakit pasien, dan juga suka 

menunda dalam memberikan asuhan keperawatan. Permasalah tersebut serupa 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni terkait pengaruh 

komunikasi interpersonal terhadap kepuasan pasien. Dalam hal ini pengaruh 

komunikasi interpersonal dokter perlu dikaji agar dapat mengetahui kepuasan. Hal 

tersebut senada dengan pendapat menurut Putri (2016) mengatakan bahwa 

”semakin tinggi kemampuan komunikasi interpersonal dan mutu pelayanan yang 

dimiliki maka semakin tinggi kepuasan nasabah.” Penelitian putri judul penelitian 

“Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandan Wangi Balikpapan”. Adapun hal 

yang melatar belakangi penelitian Putri ini yaitu interaksi antara karyawan dengan 

nasabah Bank yang perlu diteliti melalui kontak komunikasi yang baik. Sehingga 

dapatkah jalinan relasi komunikasi dua arah tersebut meningkatkan kinerja 

perusahaan dan mempertahankan loyalitas dan kepuasan nasabah. 

Menurut penelitian ketiga yang dilakukan oleh Caresya (2014) 

mengatakan bahwa “keberhasilan komunikasi interpersonal dokter kepada pasien 

berdampak pada kenyamanan dan kepuasan bagi pasien.” Adapun hal yang 

melatar belakangi penelitian Galdhisia Devita Caresya ini yaitu komunikasi antara 

dokter gigi-pasien harus dikuasai dan dimiliki oleh dokter gigi, namun faktanya 

kompetensi komunikasi dalam dunia kedokteran dapat dikatakan terabaikan, baik 

dalam pendidikan maupun dalam praktik kedokteran /kedokteran gigi. 

Komunikasi interpersonal menjadi hal yang semakin potensial untuk dikaji oleh 

peneliti karena menurut penelitian Caresya (2014) komunikasi interpersonal 

memiliki pengaruh bagi kenyamanan dan kepuasan pasien.  

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Awad, T. A. & Alhashemi, S. A. 

(2012) dengan judul penelitian “Assesing The Effect of Interpersonal 

Communications on Employess Commitment and Satisfactions”. Adapun hal yang 

melatar belakangi penelitian Awad,T. A. & Alhashemi, S. A  ini adalah untuk 
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menyelidiki motif karyawan dalam berkomunikasi antara atasan dengan rekan 

kerja, juga meneliti kepuasan dan komitmen terhadap organisasi/lembaga mereka. 

Kemudian untuk mengidentifikasi mengapa orang berkomunikasi dengan satu 

sama lain dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Sehingga 

kesenangan, melarikan diri, relaksasi, kontrol dan inklusi menjadi motif penelitian 

dalam ruang lingkup kerja pegawai sipil. Penelitian kelima yang dilakukan oleh 

Rossi (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Komunikasi Interpersonal 

Petugas PKMRS Terhadap Kepuasan Keluarga Pasien Rawat Inap Di Badan 

Pelayanan Umum RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh”. Adapun hal yang 

melatar belakangi penelitian tesis oleh Rossi ini adalah Fenomena yang terjadi di 

rumah sakit, yang mana komunikasi antara petugas medis terhadap keluarga 

pasien menjadi permasalahan tersendiri dalam pelayanan kesehatan. Kepuasan 

pasien merupakan salah satu indikator pelayanan rumah sakit. Berdasarkan survei 

pendahuluan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel 

Abidin Banda Aceh, terdapat keluhan 0,52% dari pasien rawat inap periode tahun 

2010-2011. Keluhan ini diduga terkait dengan tingkat kepuasan keluarga pasien 

rawat inap. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, adapun 

komparasi/perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut dapat dilihat pada hal-hal yang melatar belakangi penelitian tersebut 

dilakukan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Putri dilatar belakangi oleh 

adanya fenomena kinerja dan loyalitas perusahaan bank menjadi indikator penentu 

akan kepuasan dari nasabah Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya penelitian 

Mirnawati dilatar belakangi oleh pelayanan di ruang Cempaka RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda masih jauh dari apa yang di harapkan masyarakat. 

Kemudian penelitian Galdhisia Devita Caresya dilatar belakangi oleh adanya fakta 

bahwa kompetensi komunikasi dalam dunia kedokteran dapat dikatakan 

terabaikan. Kemudian lagi penelitian Awad, T. A. & Alhashemi, S. A. yang 

dilatar belakangi karena adanya kesenjangan dalam berkomunikasi antara atasan 

terhadap pegawai yang berpengaruh terhadap kepuasan dan komitmen kerja 

karyawan. Dan terakhir penelitian Rossi yang dilatar belakangi oleh pentingnya 
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peranan komunikasi interpersonal oleh petugas kesehatan agar keluarga pasien 

dapat puas terhadap pelayanan yang diberikan.   

Berdasarkan analisis dan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat 

ditarik simpulan, yaitu komunikasi interpersonal merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan. Permasalahan terkait komunikasi interpersonal terhadap 

kepuasan kiranya yang perlu dikaji lebih lanjut dalam memenuhi terciptanya 

pelayanan masyarakat. Peneliti menganggap bahwa kepuasan pasien di rumah 

sakit adalah sesuatu yang penting, sehingga komunikasi interpersonal yang baik 

sangat diperlukan dalam menciptakan kepuasan pasien. Atas dasar latar belakang 

yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis memutuskan untuk mengambil kajian 

penelitian skripsi dengan judul “ Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dokter 

Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien (Studi Korelasi Pada Pasien Rawat Inap 

Kelas III Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung)” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: Adakah pengaruh tingkat komunikasi interpersonal dokter 

terhadap tingkat kepuasan pasien rawat inap kelas III Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung?  

Rumusan tersebut diuraikan dari sub variabel ke dalam pertanyaan-

pertanyaan diantaranya: 

1.2.1 Seberapa tinggi pengaruh tingkat keterbukaan komunikasi 

interpersonal dokter terhadap kepuasan pasien kelas III di Rumah 

Sakit Hasan Sadikin Bandung?  

1.2.2 Seberapa tinggi pengaruh tingkat empati komunikasi interpersonal 

dokter terhadap kepuasan pasien kelas III di Rumah Sakit Hasan 

Sadikin Bandung?  

1.2.3 Seberapa tinggi pengaruh tingkat sikap mendukung komunikasi 

interpersonal dokter terhadap kepuasan pasien kelas III di Rumah 

Sakit Hasan Sadikin Bandung?  
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1.2.4 Seberapa tinggi pengaruh tingkat sikap positif komunikasi 

interpersonal dokter terhadap kepuasan pasien kelas III di Rumah 

Sakit Hasan Sadikin Bandung?  

1.2.5 Seberapa tinggi pengaruh tingkat kesetaraan komunikasi 

interpersonal dokter terhadap kepuasan pasien kelas III di Rumah 

Sakit Hasan Sadikin Bandung?  

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diambil terdapat beberapa tujuan penelitian 

yang diharapkan, yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh tingkat keterbukaan 

dalam komunikasi interpersonal dokter terhadap kepuasan pasien 

kelas III di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh tingkat empati dalam 

komunikasi interpersonal dokter  terhadap kepuasan pasien kelas 

III di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

1.3.3 Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh tingkat sikap 

mendukung dalam komunikasi interpersonal dokter  terhadap 

kepuasan pasien kelas III di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

1.3.4 Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh tingkat sikap postif 

dalam komunikasi interpersonal dokter  terhadap kepuasan pasien 

kelas III di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

1.3.5 Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh tingkat kesetaraan 

dalam komunikasi interpersonal dokter  terhadap kepuasan pasien 

kelas III di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

 

1.4 Manfaaat Penelitian 

Salah satu penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang dapat 

memberikan manfaat terhadap pembaca, peneliti bahkan masyarakat luas. Oleh 

sebab itu, maka penulis mencantumkan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan 

dari penelitian ini.Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1.4.1 Manfaat teoritis 

1.4.1.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai 

pembelajaran dan masukan bagi hubungan komunkasi 

interpersonal dokter dengan pasien. 

1.4.1.2 Mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademisi, 

khususnya teori mengenai komunikasi interpersonal yang  

berpengaruh pada komunikasi dan teori kepuasan yang terjadi 

pada setiap fenomena sosial. 

 

1.4.2 Manfaat kebijakan 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan 

rekomendasi kebijakan oleh suatu lembaga atau organisasi 

dalam proses komunikasi. Diharapkan kebijakan tersebut 

dapat meningkatkan kinerja bagi pelaksana praktisi yang 

menggunakan proses komunikasi. 

1.4.2.2 Diharapkan menambah referensi penelitian tentang 

komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dokter di 

rumah sakit agar meningkatkan kepuasan pasien. 

 

1.4.3 Manfaat praktis 

1.4.3.1 Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi praktisi Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung 

dalam menjalankan profesi dengan menggunakan pola 

komunikasi kesehatan oleh dokter untuk memenuhi kepuasan 

pasien. 

1.4.3.2 Bagi akademisi, yaitu sebagai bahan referensi atau kajian 

dalam melakukan penelitian lainnya terkait komunikasi 

interpersonal  yang berhubungan dengan kepuasan.  

 

1.4.4 Manfaat sosial 
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1.4.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dalam memecahkan suatu masalah kegiatan 

komunikasi yang ada di ruang lingkup kesehatan ataupun 

lembaga maupun masyarakat secara umum. 

1.4.4.2 Melalui komunikasi interpersonal dapat menjadi implikasi 

positif dalam meningkatkan kualitas dokter sebagai tenaga 

medis yang berperan penting dalam kehidupan sosial. 

1.4.4.3 Mampu menjadi referensi untuk masyarakat dalam upaya 

saling berinteraksi khususnya dalam praktik komunikasi 

dokter dengan pasien di rumah sakit. 

 

1.5 Struktur Penelitian Skripsi 

Adapun stuktur organisasi skripsi ini adalah: 

BAB I : Bab ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

 

BAB II  : Landasan teori, memuat tentang tinjauan teoritis yang 

menjadi acuan dalam pembahasan masalah. Teori-teori yang 

digunakan adalah tentang teori komunikasi. 

 

BAB III : Metodologi penelitian, menjelaskan tentang desain penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, jadwal penelitian, 

dan analisis data. 

 

BAB IV : Analisis data dan pembahasan, pada bab ini menguraikan 

mengenai gambaran hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdiri dari dua hal utama yaitu (1) temuan penelitian 

berdasarkan pengolahan atau analisis data yang diperoleh dan 

(2) pembahasan atau analisis temuan berdasarkan teoritik dan 

empirik yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. 
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BAB V : Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab ini 

berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa rangkuman 

dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 


