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Abstrak 

Ketidakpuasan pelayanan kesehatan yang diterima pasien akan menimbulkan konflik 
dalam diri pasien dan keluarganya, sehingga seringkali pasien mengadukan ketidakpuasannya 
kepada media massa baik cetak maupun elektronik, bahkan ada yang sampai ke meja 
pengadilan. Kasus yang sering terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan pasien adalah 
permohonan pindah ke rumah sakit lain (dirujuk), pulang dalam keadaan terpaksa sebelum 
sakitnya sembuh (pulang paksa), bahkan tidak jarang pula pasien yang memilih kabur (pulang 
tanpa pamit) dari rumah sakit. Bila mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, 
dipersyaratkan bahwa standar kejadian pulang paksa di rumah sakit adalah ≤ 5%. 

Proporsi kejadian pulang paksa di tiap rumah sakit berbeda-beda. Di RSUD Praya 
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 tercatat 469 kasus (5,37%) dari 8.733 pasien keluar 
dari rumah sakit. Di RSUD Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tahun 2011, kejadian pulang 
paksa mencapai 23,36% dari 4.815 orang pasien yang menjalani rawat inap. Kasus yang sama 
mugkin terjadi di rumah sakit lain. Penyebab terjadinya kasus pasien pulang paksa pun 
berbeda dari tiap rumah sakit, namun penyebab utama yang sering terjadi adalah karena 
alasan kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit dan masalah biaya. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan atas kualitas 
pelayanan kesehatan dan tarif rumah sakit terhadap pasien pulang paksa dan merupakan suatu 
kajian literatur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepuasan atas kualitas 
pelayanan kesehatan dan tarif rumah sakit terhadap kejadian pasien pulang paksa. 
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Abstract 

 
Dissatisfaction with health care received by patients will lead to conflict in the patient 

and his family, so often patients complain about dissatisfaction with the mass media both print 
and electronic, even up to court. Cases often occur as a result of patient dissatisfaction was a 
request to move to another hospital (referred), came home he had before his illness cured 
(forced return), even infrequently, patients who chose to flee (go home without saying 
goodbye) from the hospital. When referring to the provisions of the Decree of the Minister of 
Health numbers: 129/Menkes/SK/II/2008 on Minimum Service Standards Hospitals, required 
that the standard incident forced the hospital to go home is ≤ 5%.  

The proportion of incidence discharge again medical advice is different. In Central 
Lombok Praya Hospital in 2006 recorded 469 cases (5.37%) of 8733 patients discharged from 
the hospital. In hospitals Jampangkulon Sukabumi in 2011, the incidence of discharge again 
medical advice 23.36% of the 4815 patients who underwent hospitalization. The same case 
may occur in other hospitals. Cause of the discharge again medical advice was different from 
each hospital, but the main cause is often the case is due to the reason of satisfaction with 
hospital care and rates issues. 

  Writing this article aims to determine the influence of satisfaction on the quality of 
health services and hospital rates on the incidence discharge again medical advice and be a 
literature review. The results of this study indicate that there is an influence of satisfaction 
with the quality of health services and hospitals rates on the incidence discharge again 
medical advice. 
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Pendahuluan 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna, namun dalam perkembangnnya rumah sakit 

merupakan institusi pelayanan kesehatan terhadap individu pasien, keluarga, dan masyarakat 

dengan inti pelayanan medik, baik kuratif, rehabilitative, preventif, maupun promotif yang 

diselenggarakan secara terpadu agar mencapai pelayanan kesehatan paripurna. Dalam bidang 

jasa ini pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat sensitif, sehingga pihak rumah sakit 

harus mengupayakan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai 

pelanggan. 

Perkembangan pengetahuan dan teknologi menjadikan masyarakat semakin kritis dalam 

menyikapi persoalan kehidupan. Salah satunya adalah semakin tingginya tuntutan untuk 

mendapatkan produk atau jasa layanan yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu 

kebutuhan dasar, dimana pelayanan jasa kesehatan yang berkualitas sangat diharapkan oleh 

masyarakat. 

Banyak anggota masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak puas dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Hal ini manandakan 

masih banyaknya kelemahan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga belum 

dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Ketidakpuasan pelayanan kesehatan 

yang diterima pasien akan menimbulkan konflik dalam diri pasien dan keluarganya, sehingga 

seringkali pasien mengadukan ketidakpuasannya kepada media massa baik cetak maupun 

elektronik, bahkan ada yang sampai ke meja pengadilan. Kasus yang sering terjadi sebagai 

akibat dari ketidakpuasan pasien adalah permohonan pindah ke rumah sakit lain (dirujuk), 

pulang dalam keadaan terpaksa sebelum sakitnya sembuh (pulang paksa), bahkan tidak jarang 

pula pasien yang memilih kabur (pulang tanpa pamit) dari rumah sakit. Bila mengacu pada 

ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dipersyaratkan bahwa standar kejadian pulang 

paksa di rumah sakit adalah ≤ 5%. 

Sebenarnya kasus pasien pulang paksa merupakan kasus yang umum terjadi di rumah 

sakit dan seolah-olah merupakan hal yang biasa terjadi, dan itu merupakan hak dari setiap 

pasien sehingga kasus ini jarang dipermasalahkan oleh rumah sakit. Tetapi bila di kaji lebih 

jauh, hal ini sebenarnya merupakan masalah bagi rumah sakit dimana dengan tingginya kasus 

pulang paksa maka akan menurunkan pendapatan rumah sakit. Selain itu dengan tingginya 

kasus pulang paksa menujukan adanya ketidakpercayaan pasien terhadap pelayanan yang 
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diberikan rumah sakit atau bahkan menujukan adanya ketidakpuasan pasien terhadap pihak 

rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan. 

Bagi pasien dan keluarganya, kasus pulang paksa merupakan masalah sehubungan 

dengan penyakit yang di derita pasien belum terobati secara tuntas sehingga dapat 

mengakibatkan penularan terhadap orang lain disekitarnya, terjadinya kecacatan permanen, 

dan bahkan mungkin mengakibatkan kematian. Untuk itu kasus pulang paksa perlu menjadi 

perhatian semua pihak, baik pihak rumah sakit maupun pihak pasien dan keluarganya. 

Strategi peningkatan kualitas pelayanan melalui diversifikasi dan variasi pelayanan 

kesehatan yang diupayakan oleh rumah sakit sering kali tidak memberikan hasil yang 

memuaskan. Demikian pula dengan upaya pengelolaan rumah sakit dengan Good Corporate 

Governance dan Good Clinical Governance yang di bungkus dalam penerapan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit, sepertinya tidak berpengaruh banyak 

dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan masih tingginya 

keluhan masyarakat dan kejadian pulang paksa di rumah sakit. 

 

Bahan dan Metode 

Untuk penelitian tentang pasien pulang paksa ini, pencarian  literatur menggunakan 

Clinicalkey dan Google dengan memakai Bahasa Inggris dan Indonesia. Artikel yang  diambil 

merupakan penelitan/original research pada  10 tahun terakhir yang berhubungan dengan 

pasien pulang paksa baik dari dalam maupun luar negeri. Parameter yang menjadi kata kunci 

adalah DAMA.  

  

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan oleh David J. Alfrande (2012) dengan studi kohort 

retrospektif, prevalensi pasien pulang paksa di rumah sakit di amerika antara 1% sampai 2% 

dari seluruh pasien rawat inap. Pada tahun sebelumnya, William N. Southern, dkk. melakukan 

penelitian pada pasien antara tahun 2002 sampai tahun 2008 mendapatkan hasil bahwa dari 

148.810 pasien rawat inap sebesar 2,4% pasien memilih pulang paksa. Pasien pulang paksa 

ini memiliki resiko kematian lebih tinggi dengan odds rasio (OR) 2,05 pada conviden interval 

(CI) 95%. Heidi Seaborn Moyes (2002), melakukan penelitian di Strathroy Middlesex 

General Hospital (SMGH) antara tahun 2000 sampai tahun 2002 dengan penelitian 

retrospektif dan analisis chi-squared mendapatkan hasil bahwa dari total 6186 pasien yang 

rawat inap, sebesar 0,57% pasiennya pulang paksa. Kebanyakan pasien yang pulang paksa 

berjenis kelamin laki-laki (p = 0,007) dan berusia antara 35 – 49 tahun (p > 0,001). 
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Shirani F., dkk. (2010) melakukan penelitian di sebuah rumah sakit rujukan di Iran 

dengan studi cross-sectional mendapatkan hasil bahwa dari 880 pasien yang menjalani 

perawatan, sebesar 20,2% pasien memilih pulang paksa. Alasan pulang paksa yang paling 

umum dinyatakan oleh pasien adalah ketidakpuasan dengan perawatan atau prosedur 

diagnostik dan terapi sebesar 38,2%, juga karena kurangnya asuransi kesehatan (masalah 

biaya) sebesar 34,8%. Dalam pelayanan kesehatan menurut Mulyadi seperti yang di kutip 

oleh Henni Djuhaeni (2011), dikenal istilah segitiga pelayanan kesehatan (The Health Care 

Triangle) yang terdiri dari penyelenggara pelayanan kesehatan (PPK), masyarakat pengguna, 

dan penyelenggara jaminan kesehatan. Karena adanya permintaan dari masyarakat sebagai 

pengguna terhadap pelayanan kesehatan maka masyarakat akan membayar terhadap 

penyelenggara pelayanan kesehatan dengan dua cara, yaitu pembayaran langsung dari 

kantongnya sendiri (out of pocket) atau melalui pihak ketiga termasuk didalamnya adalah 

badan asuransi. Pembayaran langsung ini menyebabkan masyarakat harus memiliki uang 

tunai, tanpa adanya uang tunai mereka tidak dapat menggunakan pelayanan kesehatan yang 

dapat berakibat terjadinya pulang paksa dari rumah sakit selaku penyelenggara pelayanan 

kesehatan. Masyarakat kelompok ini seharusnya terlindungi oleh asuransi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herry Thenie (2002) dengan metode penelitian 

kualitatif yang di analisis berdasarkan pada content analisis bahwa umumnya kasus pulang 

paksa di RSU Karawang oleh faktor biaya bagi pasien kelas II dan III. Faktor biaya yang 

dikeluhkan adalah tingginya biaya obat yang dikeluarkan oleh sebagian informan pasien 

pulang paksa karena sering terjadi pergantian obat. Untuk pasien kelas I dan VIP disebabkan 

oleh faktor pelayanan yang meliputi ketidakramahan dan kekurangtanggapan dari pemberi 

layanan. Selain itu, masalah kebersihan juga merupakan masalah yang banyak dikeluhkan 

oleh para informan pasien pulang paksa. 

Penelitian kohort retrosfektif yang dilakukan oleh Menap (2006) dengan analisis tes chi-

quare didapatkan hasil bahwa jumlah pasien pulang paksa pada RSUD Praya tahun 2006 

tercatat 469 kasus (5,37%) dari 8.733 pasien keluar RS. Alasan pasien pulang paksa yang 

ditemukan terdiri atas: alasan biaya sebesar 9,2%, ingin pindah rawat ke tempat lain sebesar 

12,5%, kecewa dengan pelayanan yang diberikan sebesar 18,3%, tidak ada keluarga yang 

menunggu di RS 20,8%, tidak ada harapan untuk sembuh 17,5%, takut dan tidak setuju 

dengan tindakan sebesar 6,7% dan konflik dengan sikap dan perlakuan petugas sebesar 15%. 

Nilai hitung tes chisquare (X2
h) alasan pasien pulang paksa terhadap faktor individu/keluarga 

lebih rendah dari X2
e. 

Hanung Kuncahyo (1998) melakukan penelitian di RSUD Wonosari Kabupaten Gunung 

Kidul, berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan uji perbedaan kaikuadrat 
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menunjukkan bahwa karakteristik responden yaitu pekerjaan, pendapatan, kelas perawatan 

dan kepuasan mempunyai hubungan dengan keputusan pulang paksa. Menurut Azrul Azwar 

(1996), ukuran kepuasan pemakai jasa pelayanan kesehatan dapat dikaitkan dengan penerapan 

semua persyaratan pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai 

pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan 

dapat memuaskan pasien. 

Kepuasan pasien sangat sulit untuk di ukur karena tidak memiliki wujud. Hal ini berarti 

tergantung dari kreativitas rumah sakit itu sendiri untuk menangani dan memecahkan 

masalah-masalah yang sedang ataupun yang akan dihadapinya nanti dalam menjalankan 

pelayanan sehari-hari sehingga dapat memenuhi harapan dari pasien. Zeithaml (1990), 

pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode servqual yang memiliki 

5 (lima) dimensi, yaitu: 

1. Tampilan fisik/yang berwujud (tangibles), yaitu kondisi yang ada dalam memberikan 

pelayanan yang meliputi kualitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang tanggap. 

4. Jaminan (assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-

raguan. 

5. Empati (emphaty), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

  

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan kajian literatur  yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa  

kasus pasien pulang paksa di rumah sakit dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pasien dan tarif 

pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama terhadap pasien yang tanpa asuransi. Oleh 

karena itu, untuk menurunkan kasus pasien pulang paksa, rumah sakit dituntut untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang didasarkan pada hasil survei kepuasan 

pasien secara berkala. Selain itu, dalam menentukan tarif rumah sakit perlu adanya kajian 

terhadap willingnes to pay (WTP) dan ability to pay (ATP), agar masarakat yang tanpa 

asuransi mampu membayar. 
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