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ABSTRACT. Personal hygiene is basic human need that need to be always fulfilled. In time 

of ill, person ability to fulfill personal hygiene decreased in quality and need other people help 

to get it done. In this things of matter, nursing role is very important. This study aims to 

determine the correlation of nursing roleand patient satisfaction in personal hygiene fulfill in 

Seruni Ward RSUD Taman Husada Bontang. The study design was Descriptive Correlation 

with Cross Sectional methods approach. The study population was patient in Seruni Ward, 

amounting to 52 people, with a purposivesampling. The instrument used a questionnaire with 

statements aboutnursing role as much as 17 items and the patient satisfaction as much as 19 

items. Analysis to test the hypothesis withChi Square statistical test. Chi Square Correlation 

statistical test known value of P = 0.000, the value is less than α (P <0.05), then Ho is 

rejected means that there is a significant / meaningfulbetween nursing role and patient 

satisfaction in personal hygiene fulfill in Seruni Ward RSUD Taman Husada Bontang. There 

was a statistically significant correlation between the nursing role and patient satisfaction in 

personal hygiene fulfill in Seruni Ward RSUD Taman Husada Bontang.  

 

Key Words: nursing role, patient satisfaction, personal hygiene fulfill 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Perawat profesional tidak hanya 
dilihat dari kemampuan menjaga dan 
merawat klien saja tetapi bagaimana dia 
mampu memberikan pelayanan secara 
menyeluruh baik dari aspek biologis, 
psikologis, sosial, dan spiritual dengan 
penuh semangat dalam memberikan 
pelayanan yang diiringi dengan senyuman 
yang ikhlas dan tulus. 

Perawat merupakan sumber daya 
manusia terbesar dalam keperawatan di 
Rumah sakit dan Puskesmas, oleh 
karenanya diharapkan mampu 
menjalankan peran dan fungsinya 
sebagaimana harapan profesi perawat 
yaitu menjadi perawat yang professional

2
. 

Tenaga keperawatan merupakan ujung 

tombak dalam pelayanan kesehatan dan 
merupakan tenaga yang memberi 
kontribusi terbanyak dalam pelayanan 
kesehatan. Dengan demikian tenaga 
keperawatan mempunyai peran yang 
cukup penting dalam pelayanan 
kesehatan secara menyeluruh. Tenaga 
keperawatan dalam melaksanakan 
tugasnya memiliki  peran sebagai pemberi 
asuhan keperawatan (care giver), 
Pembela klien (client advocate), Pendidik 
(Educator), Koordinator (coordinator), 
Kolaborator (collabolator), Konsultan 
(consultant), Pembaharu (change agent)

3
. 

Dalam hal ini pemberian keperawatan 
professional harus sesuai dengan kaidah 
keperawatan sebagai profesi. Karakteristik 
profesi salah satunya berorientasi pada 
pelayanan menggunakan keahlian demi 

1. Student of Nursing School STIKES Muhammadiyah Samarinda 

2. Lecturer of Nursing School STIKES Muhammadiyah Samarinda 



pemenuhan kebutuhan pasien termasuk 
pemenuhan kebutuhan dasar. 

Kebutuhan fisiologis dasar 
manusia merupakan fokus dalam asuhan 
keperawatan. Bagi pasien yang 
mengalami gangguan kesehatan, maka 
kemungkinan ada satu atau beberapa 
kebutuhan fisiologis dasar pasien yang 
akan terganggu. Kebutuhan fisiologis 
dasar  manusia meliputi hygiene, nutrisi, 
tidur, kenyamanan, oksigenisasi, 
keseimbangan cairan elektrolit dan asam 
basa, eliminasi urine dan eliminasi fekal 
oleh karena itu perawat harus memiliki 
kemampuan dan pengetahuan cara 
pemenuhan kebutuhan fisiologis dasar 
manusia, dengan memantau dan 
mengikuti perkembangan kemampuan 
pasien dalam melaksanakan aktivitas 
kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 
kebutuhan fisiologis dasar terutama 
pasien rawat inap

4
. 

Bagi dunia keperawatan, personal 
hygiene merupakan kebutuhan dasar 
manusia yang harus senantiasa terpenuhi. 
Personal hygiene menjadi penting karena 
personal hygiene yang baik akan 
meminimalkan masuk (port de entery) 
mikroorganisme yang ada di mana-mana 
dan pada  akhirnya dapat mencegah 
seseorang terkena penyakit. Personal 
hygiene merupakan perawatan diri, 
dimana seseorang merawat fungsi-fungsi 
tertentu seperti membasuh, mandi, 
merawat rambut, kuku, gigi, gusi dan 
membersihkan daerah genital. Personal 
hygiene diperlukan untuk kenyamanan, 
keamanan,dan kesehatan seseorang. 
Personal hygiene yang tidak baik akan 
mempermudah tubuh seseorang 
terserang berbagai penyakit. Jika 
seseorang sakit, biasanya masalah 
kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini 
terjadi karena mengganggap masalah 
kebersihan adalah masalah sepele, 
padahal jika hal tersebut kurang 
diperhatikan dapat mempengaruhi 
kesehatan secara umum

5
. 

Studi pendahuluan yang di 
lakukan oleh peneliti melalui data rekam 
medik terdapat 65 orang pasien di ruang 

Seruni RSUD Taman Husada Bontang 
pada bulan Agustus 2014, menurut 
wawancara yang di lakukan terhadap 10 
orang pasien yang dirawat di ruang Seruni 
RSUD Taman Husada Bontang, 6 orang 
mengatakan bahwa perawat tidak 
memandikan pasien pada pagi hari 
sehingga pasien merasa kurang puas 
dengan pelayanan perawat dan 4 orang 
mengatakan puas terhadap pelayanan 
perawat. Peneliti melihat adanya masalah 
dalam pemenuhan personal hygiene yang 
di lakukan dan dialami pasien sehingga 
peneliti tertarik untuk mengetahui 
“Hubungan peran perawat dengan 
kepuasan pasien dalam pemenuhan 
personal hygiene di ruang Seruni RSUD 
Taman Husada Bontang” 
 

METODE PENELITIAN 
 

Rancangan penelitian ini adalah 
Descriptive Correlation yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mengungkapkan 
hubungan korelatif antara 
variabel independen dan variabel 
dependen, dengan metode pendekatan 
Cross Sectional yaitu penelitian untuk 
mempelajari dinamika korelasi antara 
faktor dan resiko dengan efek dengan 
cara pendekatan, observasi atau 
pengumpulan data sekaligus pada satu 
saat (point approach). 

Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh pasien di ruang Seruni 
RSUD Taman Husada Bontang. Sampel 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, yaitu sebanyak 52 
orang.  

Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian adalah 
kuesioner. Kuesioner dibuat sendiri oleh 
peneliti yang diambil dari teori/ referensit 
terkait. Kuesioner A tentang karakteristik 
responden, kuesioner B tentang peran 
perawat 19 butir pertanyaan, dan 
kuisioner C tentang kepuasan 19 
pertanyaan. Sebelum instrumen 
digunakan dilakukan uji coba terlebih 
dahulu yaitu dengan pengujian validitas 
dan reliabilitas. Tempat uji validitas dan 



reliabilitas dilakukan di RS Amalia 
Bontang pada bulan Desember 2014. 
Pengujian validitas kuesioner dilakukan 
dengan menguji validitas item pertanyaan, 
dilakukan melalui kegiatan pilot study 
sebagai suatu uji coba desain penelitian 
kepada 30 orang yang memiliki 
karakteristik sama dengan sample 
penelitian. Hasil pilot study ini kemudian 
dilakukan perhitungan untuk kuesioner B 
dan C dengan rumus Pearson Product 
Moment. Hasil uji analisis dari tiap item 
pertanyaan dengan menggunakan 
software komputer didapatkan nilai 
koefisien korelasi lebih besar dari 0,374 
sehingga dikatakan valid. 

Pengujian reliabilitas pada 
penelitian ini menggunakan rumus 
Cronbach Alpha untuk kuesioner B dan C. 
Dari hasil uji instrument dengan 
menggunakan software komputer 
didapatkan nilai Cronbach Alpha >0,6, 
maka semua instrumen tersebut reliabel 
dan dapat digunakan.  
 
HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Januari 2015 pada responden di 
Ruang Seruni RSUD Taman Husada 
Bontang.. Pengumpulan data 
menggunakan instrument berupa 
kuesioner. Hasil penelitian disajikan dalam 
bentuk tabel dan tekstual yang didasarkan 
pada analisis univariat dan bivariat. 
1. Analisis Univariat 
a. Karakteristik responden 

Analisis univariat dalam 
penelitian ini menggambarkan 
distribusi frekuensi dari seluruh 
variabel, yaitu : usia, jenis 
kelamin,tingkat pendidikan, dan 
pekerjaan di uraikan dibawah ini. 

 
Univariat Kategori Frekuen

si 
Persentase 

(%) 

Usia ≤20 tahun 2 3,8 

21-30 tahun 8 15,4 

31-40 tahun 24 46,2 

41-50 tahun 12 23,1 

≥51 tahun 6 11,5 

 52 100 

Jenis kelamin Laki-laki 24 46,2 

Perempuan  28 53,8 

 52 100 

Pendidikan SD 5 9,6 

SLTP 6 11,5 

SLTA 38 73,1 

Perguruan Tinggi 3 5,8 

 52 100 

Pekerjaan PNS 2 3,8 

Swasta 28 53,8 

Wiraswasta 10 19,2 

 Lain-lain 12 23,1 

PNS 2 3,8 

 52 100,0 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan usia terlihat bahwa 
sebagian besar responden berusia 31-40 
tahun dengan jumlah 24 orang (46,2%), 
responden berusia 41-50 tahun sebanyak 
12 orang (23,1%), responden berusia 21-
30 tahun sebanyak 8 orang (15,4%), 
responden berusia ≥51 tahun sebanyak 6 
orang (11,5%) dan responden berusia ≤ 
20 tahun sebanyak 2 orang (3,8%) 

Berdasarkan jenis kelamin terlihat 
bahwa sebagian besar responden berjenis 
kelamin perempuan dengan jumlah 28 
orang (53,8%), dan responden berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 24 orang 
(46,2%).  

Berdasarkan pendidikan terlihat 
bahwa sebagian besar responden 
berpendidikan SLTA dengan jumlah 38 
orang (73,1%), responden dengan 
pendidikan SLTP sebanyak 6 orang 
(11,5%), responden dengan pendidikan 
SD sebanyak 5 orang (9,6%) dan 
responden berpendidikan Perguruan 
Tinggi sebanyak 3 orang (5,8%). 

Berdasarkan pekerjaan terlihat 
bahwa responden dengan pekerjaan 
swasta memiliki jumlah yang paling besar 
dengan jumlah 28 orang (53,9%), 
kemudian responden dengan pekerjaan 
lain-lain dengan jumlah 12 orang (23,1%) , 
responden dengan pekerjaan wiraswasta 
sebanyak 10 orang (19,2%), dan 
responden dengan pekerjaan PNS 
sebanyak 2 orang (3,8%). 
b. Variabel 

Univariat Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

Peran 
Perawat  

Baik  30 57,7 

Kurang 
Baik 

22 42,3 

 52 100,0 

Kepuasan  Puas  30 57,7 

Tidak 
puas 

22 42,3 

 52 100,0 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan variabel peran terlihat 
bahwa peran perawat baik berjumlah 30 



orang (57,5%) dan peran perawat kurang 
baik sebanyak 22 orang (42,3%). 

Berdasarkan variabel kepuasan 
terlihat bahwa sebagian besar responden 
puas dengan pemenuhan personal 
hygiene berjumlah 30 orang (57,7%) dan 
responden tidak puas dengan pemenuhan 
personal hygiene sebanyak 22 orang 
(42,3%) 
 
2. Analisa Bivariat 

Interpretasi kekuatan hubungan 
antara dua variabel dapat dilihat dari 
kriteria sebagai berikut: 

Variabel  p value 

Peran perawat 
0,000 

Kepuasan pasien 

 

Berdasarkan uji statistik Chi-
square yakni Continuity Correction 
dengan menggunakan tabel 2x2 
menunjukkan Pvalueadalah 0,000 dimana 
lebih kecil dari nilai α 0,05 yang berarti Ho 
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan antara peran 
perawatdengan kepuasan pemenuhan 
personal hygiene di Ruang Seruni RSUD 
Taman Husada Kota Bontang. 

Berdasarkan hasil pengukuran 
OR (Odd Ratio) diperoleh nilai OR=57,000 
(95% CI, 10,366-313,432)artinya 
responden yang beranggapan peran 
perawat baik sebanyak 57 kali untuk puas 
jika dibandingkan dengan responden yang 
tidak puas dan diyakini sebanyak 95% 
peluang responden yang puas akan 
beranggapan peran perawat baik sebesar 
10,366-313,432 kali dibandingkan dengan 
responden yang tidak puas.  

Dari hasil penelitian di Ruang 
Seruni RSUD Taman Husada Kota 
Bontang menunjukkan bahwa korelasi 
atau hubungan antara peran perawat 
dengan kepuasan pemenuhan personal 
hygiene yakni pada taraf signifikan Pvalue 

adalah 0,000 <α 0,05 yang menunjukkan 
ada hubungan antara peran perawat 
dengan kepuasan pemenuhan personal 
hygiene. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Arum

 
yang 

menunjukkan ada korelasi positif antara 
peran perawat dengan kepuasan pasien 
dengan nilai p value=0,002. Penilaian 
kepuasan diukur dari 5 aspek kepuasan. 
Makin baik peran perawat, kepuasan 
pasien juga akan meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa peran perawat sangat 
berhubungan erat dengan kepuasan 
pasien dalam pemenuhan personal 
hygiene. Kepuasan berarti keinginan dan 
kebutuhan seseorang telah terpenuhi  
sama sekali. Kepuasan seorang penerima 
jasa layanan dapat tercapai apabila 
kebutuhan, keinginan, dan harapannya 
dapat dipenuhi melalui jasa atau produk 
yang dikonsumsinya. Kepuasan pasien 
bersifat subjektif berorientasi pada 
individu dan sesuai dengan tingkat rata-
rata kepuasan penduduk. Kepuasan 
pasien dapat berhubungan dengan 
berbagai aspek diantaranya mutu 
pelayanan yang diberikan, kecepatan 
pemberian layanan, prosedur serta sikap 
yang diberikan oleh pemberi pelayanan 
kesehatan itu sendiri

7 

Kepuasan adalah suatu fungsi dari 
perbedaan antara penampilan yang 
dirasakan dan diharapkan. Kepuasan 
pasien  adalah tingkat kepusan dari 
persepsi pasien dan keluarga terhadap 
pelayanan kesehatan dan merupakan 
salah satu indikator kinerja rumah sakit. 
Bila pasien menunjukkan hal-hal yang 
bagus mengenai pelayanan kesehatan 
terutama pelayanan keperawatan dan 
pasien mengindikasikan dengan perilaku 
positifnya, maka dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa pasien  memang puas 
terhadap pelayanan tersebut

 

 

Menurut asumsi peneliti, peran 
perawat yang baik akan memberikan rasa 
puas kepada klien karena kinerja yang 
baik dan melampaui harapan klien akan 
memberikan rasa puas kepada penerima 
jasa. Klien akan merasa perawat bekerja 



dengan baik sesuai dengan harapan yang 
akan mereka bayangkan.  

KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang 
telah dibuat, maka dapat ditarik suatu 
simpulan yaitu: 

1. Karakteristik responden sebagian 
besarberusia 31-40 tahun dengan 
jumlah 24 orang (46,2%), berjenis 
kelamin perempuan dengan jumlah 
28 orang (53,8%). berpendidikan 
SLTA dengan jumlah 38 orang 
(73,1%), pekerjaan swasta memiliki 
jumlah yang paling besar dengan 
jumlah 28 orang (53,9%) 

2. Peran perawat di Ruang Seruni 
RSUD Taman Husada Kota Bontang 
berada dalam kategori baik 
berjumlah 30 orang (57,5%) 

3. Tingkat kepuasan berada dalam 
tingkat puas dengan pemenuhan 
personal hygiene berjumlah 30 orang 
(57,7%) 

4. Ada hubungan antara peran perawat 
dengan kepuasan pemenuhan 
personal hygiene dengan p 
value=0,000 (p value< α 0,05) 

1. Bagi Perawat. 
a. Perawat memiliki tanggung jawab 

terhadap pekerjaan, bekerja lebih 
profesional dan bersemangat, 
memberikan asuhan keperawatan 
yang baik kepada pasien agar 
tercapai kualitas pelayanan yang 
maksimal.  

b. Dalam memberikan asuhan 
keperawatan, seorang perawat  tidak 
hanya didasarkan pada naluri 
semata tetapi juga harus 
menggunakan kemampuan 
intelegensia dengan 
mengembangkan pengetahuan dan 
kompetensinya dalam berbagai 
bidang terutama dalam bidang 
keperawatan secara mandiri. 

c. Dapat terjadi pertukaran ilmu dan 
saling mengingatkan antara perawat 
agar terciptanya suatu perubahan 
kearah yang lebih berkualitas dengan 

dilandaskan suatu perpaduan antara 
teori dan praktik yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu keperawatan 
terkini.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Diharapkan pada penelitian yang 

akan datang sampel yang digunakan 
lebih banyak. Dengan sampel yang 
lebih banyak maka hasil analisis dari 
penelitian yang didapatkan akan 
lebih akurat. 

Melakukan penelitian dengan 
aspek yang sama dengan menambahkan 
variabel yang menyangkut aspek tersebut 
untuk lebih mengetahui variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi diluar variabel 
yang telah diteli 
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