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ABSTRAK
Kepuasan pasien tercapai bila diperoleh hasil yang optimal bagi setiap klien atau
keluarganya. Ada perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggap
atas kebutuhan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kinerja
perawat terhadap tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap baaji kamase RSUD Labuang
Baji Makassar. Metode Penelitian bersifat kuantitatif dengan melakukan pendekatan
“Cross Sectional”. Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang berada di ruang
rawat inap Baji Kamase RSUD Labuang Baji Makassar, dengan jumlah populasi
sebanyak 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik non-probability
dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan
kuesioner yang di olah data menggunakan uji chi-square dengan menggunakan program
SPSS. Hasil Penelitian dari kedua variabel yang di teliti, variabel yang paling berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan pasien di ruag rawat inap Baji Kamase RSUD Labuang Baji
Makassar adalah variabel Kerja Sama.
Kata Kunci : “Kinerja Perawat, Tanggung Jawab, Kerja Sama, Kepuasan Pasien”.
ABSTRACT
Patient satisfaction is achieved when optimal results are obtained for each client or their
family. There is attention to complaints, physical environmental conditions and
responsiveness to patient needs. The purpose of this study was to determine the relationship
between the performance of nurses and the level of patient satisfaction in the inpatient ward
of Baaji Kamase Hospital Labuang Baji Makassar. The research method is quantitative by
using a "cross sectional" approach. The population in this study were patients who were
in the inpatient room of Baji Kamase RSUD Labuang Baji Makassar, with a population of
50 people. The sampling technique used was a non-probability technique with a total
sample size of 33 people. The data collection instrument used a questionnaire which
processed the data using the chi-square test using the SPSS program. The results of the
study of the two variables studied, the variable that had the most influence on the level of
patient satisfaction in the inpatient room of Baji Kamase Hospital Labuang Baji Makassar
was the variable of cooperation.
Keywords: "Nurse Performance, Responsibility, Cooperation, Patient Satisfaction".
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dengan tingkat kepuasan pasien di

meningkatkan

ruang rawat inap Baji Kamase RSUD

pasien. Dan dilihat dari kerja sama

Labuang Baji Makassar.

yang baik dengan ketidak puasan

pasien,

perawat

tingkat

dengan

kepuasan

pasien sebanyak 2 (6,1%), serta kerja

pengambilan sampel menggunakan

sama yang kurang baik dengan

simpel

ketidak puasan pasien sebanyak 5

pengumpulan

(15,2%). Hal ini di karenakan pada
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Dalam membina hubungan

efektif perawat di ruangan tidak akan

antar sesama perawat yang ada, baik

bisa bekerja secara maksimal. Hal ini
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dengan kepala ruangan, dan juga para

perawat di ruangannya. Sehingga

perawat lainnya.
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