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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri atas

berbagai macam suku yang memiliki ciri khas yang berbeda satu sama

lain. Bidang kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang langsung

berhubungan dengan masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai

perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seperti yang

termaktub dalam UUD 1945 (Depkes RI, 1993).

Berdasarkan atas kesepakatan nasional bulan januari 1983 bahwa

pelayanan keperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan

bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan saat ini

masih jauh dari apa yang diharapkan karena banyak faktor sebagai

penyebabnya, diantaranya adalah jumlah tenaga perawat profesional

masih kurang dan kemampuan profesional yang dimiliki masih sangat

kurang. Keperawatan sebagai salah satu profesi, mempunyai kedudukan

penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

pelayanan kesehatan serta merupakan salah satu faktor yang dapat

menentukan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan (ibid).
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Manajemen merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan

proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan diorganisasi. Dimana didalam

manajemen tersebut mencakup kegiataan koordinasi dan supervisi

terhadap staf, sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen juga diartikan sebagai suatu organisasi bisnis yang

memfokuskan pada produksi dan dalam banyak hal lain  untuk

menghasilkan suatu keuntungan (Nursalam, 2002).

Sedangkan manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja

melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan

secara profesional. Disini manajer keperawatan dituntut untuk

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengevaluasi sarana dan

prasarana yang tersedia untuk dapat memberikan asuhan keperawatan

yang seefektif dan seefisien mungkin bagi individu, keluarga dan

masyarakat (ibid).

Manajeman merupakan proses pelaksanaan kegiatan organisasi

melalui upaya orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan

manajemen keperawatan dapat diartikan sebagai pelaksana pelayanan

keperawatan melalui staf keperawatan untuk memberikan asuhan

keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat (Nurhidayah, 2003).
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Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang

penting dilaksanakan oleh setiap unit kerja sehingga tujuan organisasi

dapat dicapai dengan berdaya guna dan berhasil guna. Pengorganisasian

merupakan pengelompokkan yang terdiri dari beberapa aktifitas dengan

sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan masing-masing

kelompoknya untuk melakukan koordinasi yang tepat dengan unit lain

secara horizontal dan vertikal untuk mencapai tujuan organisasi sebagai

organisasi yang komplek, maka pelayanan kaperawatan harus

mengorganisasikan aktivitasnya melalui kelompok-kelompok sehingga

tujuan pelayanan keperawatan akan tercapai (Nurhidayah, 2001).

Ruang rawat merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh semua tim

kesehatan dimana semua tenaga termasuk perawat bertanggung jawab

dalam penyelesaian masalah kesehatan klien. Pengorganisasian

pelayanan keperawatan secara optimal akan menentukan mutu pelayanan

keperawatan yang diberikan. Yang menjadi bahasan dalam pelayanan

keperawatan diruang rawat meliputi: struktur organisasi ruang rawat,

penggelompokkan kegiatan (metode pengawasan), koordinasi kegiatan

dan evaluasi kegiatan kelompok kerja yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang struktur organisasi dalam pelayanan keperawatan

untuk mencapai tujuan (ibid).
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Seorang manajer bekerja untuk suatu organisasi dan mengemban

tanggung jawab pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui pelayanan

profesional yang spesifik. Kepemimpinan mempunyai konsep yang lebih

luas karena semua perawat adalah pemimpin. Setiap orang memiliki

otoritas yang diakui dan memiliki pengikut yang mengandalkan

keahliannya untuk mencapai tujuan mereka, adalah seorang pemimpin.

Lebih lanjut, setiap orang yang bertanggung jawab untuk memberikan

bantuan kepada orang lain juga disebut pemimpin. Perawat pelaksana

juga merupakan seorang pemimpin untuk para klien, perawat kepala

adalah pemimpin untuk semua anggota tim dan para orang tua adalah

pemimpin bagi anak-anaknya ( La Monica, 1998).

Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan suatu tatanan

yang mencakup komponen masukkan (input) yang berupa data tentang

kesehatan terkait, komponen proses (process) dan komponen keluaran

(out put). Informasi kesehatan dan yang terkait digunakan sebagai bahan

dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam

manajemen kesehatan dilakukan untuk perumusan kebijakan,

perencanaan strategis, manajemen operasional dan manajemen transaksi.

Informasi kesehatan tersebut juga diperlukan dalam perencanaan,

penggerakan, pemantauan, penilaian progam ditingkat kabupaten atau

kota (Depkes RI, 1997).
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Rumah Sakit adalah institusi (fasilitas) yang menyediakan

pelayanan pasien rawat inap, ditambah dengan beberapa penjelasan lain.

American Hospital Association (AHA) di tahun 1978 mengatakan bahwa

rumah sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah

memberikan pelayanan kepada pasien diagnostik dan terapeutik untuk

berbagai penyakit dan masalah kesehatan, baik yang bersifat bedah

maupun non bedah. Rumah Sakit harus dibangun, dilengkapi dan

dipelihara dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan

pasiennya dan harus menyediakan fasilitas yang lapang, tidak berdesak-

desakkan dan terjamin sanitasinya bagi kesembuhan pasiennya (Aditama,

2002).

Progam pengendalian mutu pelayanan keperawatan dirumah sakit

merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan secara

keseluruhan. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik apabila salah satu

peran kepala ruangan yaitu peran koordinasi dalam progam pengendalian

mutu baik sehingga berdampak baik terhadap kinerja perawat pelaksana

dalam program pengendalian (Nurhidayah, 2004).

RSUI Kustati Surakarta telah ditetapkan sebagai unit swadana dan

merupakan RSU tipe C menurut SK Menkes RI, dirjen Yanmed No. 458/

yankes/ RS/ 1985 tertanggal 6 Maret 1985. Sebagai rumah sakit swadana

yang harus membiayai sendiri biaya operasionalnya, RSUI Kustati harus

mampu bersaing dengan rumah sakit yang lain dengan cara senantiasa

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya.
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Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, maka

kinerja dari seluruh karyawan senantiasa dipacu untuk ditingkatkan.

Perawat sebagai anggota organisasi, yang merupakan jumlah terbesar

dari seluruh karyawan yang ada tidak terlepas dari tuntutan ini. Dengan

jumlah 160 orang perawat yang merupakan presentase terbesar dari

tenaga kesehatan yang ada yang berjumlah 264 orang yaitu sebesar 60%.

Maka kinerja perawat menjadi lebih tersorot dibanding profesi lainnya.

Pelaksanaan supervisi yang baik akan membantu

terselenggaranya pelayanan dan asuhan keperawatan yang berkualitas

yang pada akhirnya akan meningkatkan citra RS dimata masyarakat.

Pelaksanaan supervisi di RSUI Kustati termasuk dalam kebijakan Asuhan

dan Pelayanan Keperawatan yang dilaksanakan oleh pengelola

keperawatan sesuai program supervisi atau sewaktu-waktu bila

diperlukan. Jumlah supervisi keperawatan di RSUI Kustati ada 4 orang

dan pelaksanaan supervisi dilakukan dengan cara mengacu pada SOP

(Standart Operasional Prosedur) Supervisi di RSUI Kustati Surakarta.

Pelaksanaan supervisi yang baik akan meningkatkan kinerja dan

kepuasan bagi perawat yang disupervisi namun tidak jarang supervisi

justru membawa/ menimbulkan kecemasan bagi perawat pelaksana

sehingga akan berpengaruh pada timbulnya hambatan kinerja dan rasa

ketidakpuasan perawat pelaksana (Gillies, 1994). Dalam hal ini

diperlukan evaluasi pelaksanaan supervisi dan supervisor, yang berupa

masukan atau umpan balik dari perawat pelaksana untuk mengetahui
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pandangan/ persepsi tentang supervisi maupun supervisornya sendiri

(Gadd,1995 cit Sujadi, 2001).

Berdasarkan data yang didapatkan dari personalia tentang kinerja

perawat bahwa penilaian kinerja dengan DP3 rata-rata dari tiap tahun

baik dan mengalami peningkatan dengan nilai standar dari Rumah Sakit

yaitu 30-40%. Sedangkan pelaksanaan supervisi selama ini belum sesuai

dengan fungsi-fungsi yang seharusnya. Untuk itu penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Supervisi Keperawatan

Dengan Kinerja Perawat di RSUI Kustati Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena-fenomena yang terjadi di

RSUI Kustati Surakarta maka peneliti merumuskan masalah adalah

adakah hubungan antara supervisi keperawatan dengan kinerja perawat di

RSUI Kustati Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

hubungan antara supervisi keperawatan dengan kinerja perawat di

RSUI Kustati Surakarta.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:
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a. Untuk mengetahui gambaran supervisi keperawatan di RSUI

Kustati Surakarta.

b. Untuk mengetahui kinerja perawat pelaksana di RSUI Kustati

Surakarta.

c. Untuk mengetahui hubungan supervisi keperawatan terhadap

kinerja perawat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Rumah Sakit dapat memberikan informasi dalam upaya

peningkatan dan pengembangan supervisi keperawatan dan kinerja

perawat.

2. Bagi perawat setelah mengetahui hubungan antara supervisi

keperawatan dan kinerja perawat, diharapkan mampu meningkatkan

kinerjanya agar lebih baik dan meningkatkan kualitas supervisi

keperawatan.

3. Bagi institusi pendidikan dapat memberikan dasar untuk

pengembangakan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang serupa dengan penelitian tentang hubungan

supervisi keperawatan dengan kinerja perawat adalah :
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1. Ardani (2003) dengan judul hubungan peran koordinasi kepala

ruangan dengan kinerja perawat pelaksana dalam program

pengendalian mutu pelayanan  keperawatan di RSUD Pandan Arang

Boyolali tahun 2003. Penelitian tersebut merupakan penelitian

diskriptif korelasi dengan metode pendekatan cross sectional.

Penelitian ini menunjukkan hasil adanya hubungan kinerja perawat

dalam program pengendalian mutu dengan pembagian tugas,

pemanfaatan sumber daya, menciptakan kesatupaduan, gerak

aktivitas kepala ruangan, membuat arah yang sama dan pelatihan

tentang mutu.

2. Penelitian lain yaitu oleh Hotmaida (2003) dengan judul Pengaruh

supervisi kepala ruang rawat inap, kemampuan, motivasi dan imbalan

tenaga perawat pelaksana terhadap kinerja tenaga perawat pelaksana

diruang rawat inap RSUD Sidoarjo. Hasil penelitian adalah dengan

melakukan uji Fisher’s Exact Test ada pengaruh yang bermakna

antara pengaruh supervisi kepala ruang rawat inap terhadap kinerja

perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, ada pengaruh yang bermakna

antara imbalan tenaga perawat pelaksana terhadap kinerja perawat

pelaksana di ruang rawat inap RSUD Sidoarjo. Tetapi tidak ada

pengaruh yang bermakana antara kemampuan perawat terhadap

kinerja perawat  pelaksana, juga tidak ada pengaruh yang bermakna

antara motivasi dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap

RSUD Sidoarjo.
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3. Sujadi (2001) dengan judul Evaluasi pelaksanaan supervisi

penanggung jawab ruang keperawatan di lantai II irna I RSUP DR.

Sardjito Yogyakarta. Hasil penelitiannya antara lain didapatkan

supervisi dengan metode kunjungan langsung mendapatkan score

total 3,85 termasuk dalam kriteria cukup baik. Pelaksanaannya sering

dilakukan dengan intensitas yang berimbang dengan metode temu

wicara dan rapat rutin. Metode ini dirasakan metode yang paling

memuaskan bagi perawat.Adapun perbedaannya adalah lokasi

penelitian dan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif

ekploratif, sedangkan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui

hubungan antara supervisi keperawatan dengan kinerja perawat

dengan menggunakan metode penelitian korelasi.


