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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit adalah salah satu organisasi kesehatan yang dengan segala 

fasilitas kesehatannya diharapkan dapat membantu pasien dalam meningkatkan 

kesehatannya dan mencapai kesembuhan yang optimal baik fisik, psikis maupun 

sosial. Menurut Hafifudin (1997) bahwa fungsi dan kemampuan rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kepada pengguna sarana kesehatan, termasuk 

peningkatan mutu pelayanan seperti tercantum dalam peraturan mentri kesehatan 

no. 210 th 1995 tentang standar, jenis dan jumlah tenaga kesehatan, tentang 

organisasi dan tata kerja rumah sakit, pedoman pelayanan rumah sakit, pengguna 

obat, standar praktek keperawatan dan banyak lagi, yang semua itu sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, semua upaya itu tak akan pernah 

lepas dari tenaga medis sebagai pelaksana semua kegiatan rumah sakit, antara lain 

dokter, perawat dan petugas lain. 

 Keberadaan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit sangatlah penting, karena ia yang mendampingi pasien selama 24 jam sehari 

di samping keluarganya. Perawat harus memahami dan menyadari peranannya 

dalam memberikan perawatan pada pasien. Perawat harus mempunyai sikap 

peduli, kasih sayang dan cinta, rasa melindungi, siap membantu, memberi rasa 

nyaman serta empati pada pasien. Apabila perawat dapat bersikap seperti tersebut 
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di atas maka akan memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan dan 

kepuasan, hal ini akan mendukung proses kesembuhan pasien.  

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jawa 

Tengah (2006) pada 85 unit puskesmas dan rumah sakit di 35 kabupaten baik 

negeri maupun swasta terungkap beberapa hal, antara lain  tentang akreditasi, 

dimana 53,25% RS telah terakreditasi minimal 5 standar pelayanan sesuai dengan 

SPM RS Kabupaten/Kota. Sedangkan sisanya sebesar 46,75% belum 

terakreditasi. Walaupun demikian dari 46,75% yang belum terakreditasi sebagian 

besar melakukan pemantauan kepuasan pelanggan.  

TIDAK
46,75%

YA
53,25%

  
Gambar I. 

Persentase Rumah sakit yang  pernah diakreditasi 
 

Rumah Sakit yang belum siap SDM sebesar 83,3%. Sisanya sebesar 

16,7% sudah siap SDM. Grafik berikut menggambarkan prosentase Rumah Sakit 

yang belum siap SDM. 
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TIDAK 16,7%

 
Gambar 2 

Persentase Rumah sakit yang  belum siap SDM 
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Tingginya angkat ketidaksiapan SDM di Rumah Sakit Pemerintah 

merupakan salah satu indikator masih rendahnya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh seluruh komponen sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses pelayanan.  Sebagai contoh beberapa penelitian sebelumnya telah banyak 

membahas baik yang berkaitan dengan kepemimpinan atau motivasi, antara lain:  

1) Sumijatun (1996) melakukan penelitian deskriptif analitik yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi supervisi dari Kepala Ruang 

dalam area personil keperawatan, lingkungan dan peralatan, asuhan keperawatan 

serta pendidikan dan pengembangan staf dengan pendekatan kuantitatif dan 

bersifat crossectional. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kompetensi 

Kepala Ruang dalam hal supervisi masih kurang dan pelaksanaan uraian tugas 

Kepala Ruang yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2) Pabuti (2001) dari 4 area yang diteliti oleh Sumijatun, selanjutnya 

dilakukan penelitian di RS dr.M Djamil Padang, dengan hasil 76% Kepala Ruang 

mempunyai kompetensi manajemen yang rendah dalam mengelola pendidikan 

dan pengembangan staf. Ternyata tidak ditemukan adanya hubungan yang 

bermakna antara karakteristik Kepala Ruang yang meliputi umur, pendidikan 

formal, dan pengalaman kerja dengan tingkat kemampuan manajemen, tetapi 

terbukti adanya hubungan yang bermakna antara pelatihan manajemen dengan 

tingkat kemampuan manajemennya. 

3) Warsito (2006) dalam penelitiannya di RSJD Amino Gondohutomo 

Semarang mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi perawat 

tentang fungsi manajerial Kepala Ruang yang terdiri dari perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, tindakan, evaluasi dan pendokumentasian asuhan 

keperawatan. Hasil penelitian menunjukan variabel pengarahan dan pengawasan 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan.  

4) Wahyuni  (2007) pada penelitian yang dilakukan pada perawat RSUD 

Banjarnegara menyatakan bahwa bahwa sebesar 30 % lebih keluhan pasien rawat 

inap ditujukan kepada pelayanan keperawatan dan hasil survey kepuasan pasien 

yang dilakukan dari sebanyak 296 orang responden yang diteliti ternyata 

prosentase pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan keperawatan 

(keramahan dan ketanggapan) hanya 61 %, angka tersebut masih di bawah standar 

mutu yang ditetapkan oleh manajemen Rumah Sakit yaitu sebesar 80%. Penelitian 

tersebut juga menyebutkan hasil evaluasi kinerja Kepala Ruang menunjukan 

belum terlaksananya peran dan fungsi serta uraian tugas Kepala Ruang. Padahal 

jika dilihat dari riwayat pelatihan yang pernah diikuti, sebenarnya 70% Kepala 

Ruang pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Bangsal, sedangkan kalau ditinjau 

dari aspek ketenagaan masing-masing ruangan telah mempunyai tenaga yang 

cukup memadai guna pelaksanaan Model Praktik Keperawatan Profesional 

5) Azhar (2010) pada penelitian yang telah dilakukan di perusahaan 

PT.Indofarma (Persero) Tbk. Cikarang Barat, Cibitung-Bekasi, Jawa Barat, 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan konsultatif direktif, partispatif, dan 

delegatif cenderung menghasilkan motivasi kerja yang tinggi.  
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Mutu pelayanan asuhan keperawatan merupakan bagian penting yang 

harus diperhatikan dalam manajemen pelayanan kesehatan, karena keperawatan 

mempunyai kontribusi besar terhadap citra Rumah Sakit, di samping itu ruang 

rawat inap merupakan unit kerja fungsional yang dapat menjadi satu unit bisnis 

strategis penghasil produk pelayanan sekaligus pendapatan bagi Rumah Sakit. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan adalah 

dengan motivasi kerja yang tinggi serta kemampuan kepala perawat dan 

menjalankan tugas dan fungsi sesuai Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan. 

Menurut Robbins (2008) kebutuhan merupakan satu dari tiga unsur kunci 

dalam definisi ‘motivasi’, sementara dua unsur yang lain adalah upaya dan tujuan 

organisasi. Banyak orang keliru memandang motivasi kerja sebagai suatu ciri 

pribadi, dimana beberapa orang memilikinya, sementara yang lain tidak. Beberapa 

manajer dalam praktiknya mencap karyawan yang tampaknya kekurangan 

motivasi sebagai malas. Penandaan semacam ini mengandaikan seorang  individu 

selalu malas atau kekurangan motivasi kerja, walau sebenarnya motivasi kerja 

merupakan akibat dari interaksi individu dengan situasi. 

Salah satu keberhasilan pelayanan rumah sakit secara optimal yaitu melalui 

motivasi kerja yang tinggi para perawat.  Pada setiap ruang lingkup pekerjaan 

dibutuhkan suatu daya pendorong (energizer) yang kuat pada setiap diri 

karyawan, karena tanpa adanya daya pendorong tersebut karyawan tidak akan 

termotivasi bekerja secara optimal. Motivasi kerja harus dimiliki setiap perawat 

dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat bekerja dengan baik dan efektif. 

Apabila perawat memiliki motivasi rendah ketika melaksanakan pekerjaannya, 
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maka rumah sakit dapat mengalami kerugian yang disebabkan karyawan tidak 

bekerja dengan seluruh kemampuan yang dimiliki akibatnya akan banyak terjadi 

kesalahan dan keterlambatan kerja yang akhirnya pasien merasa tidak puas 

dengan kinerja perawat dan memilih berobat ke rumah sakit lain yang 

memberikan pelayanan lebih baik. Oleh sebab itu, motivasi bekerja dalam 

psikologi karya biasa disebut pendorong semangat kerja (Anoraga, 2007).  

Motivasi kerja perawat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah gaya kepemimpinan. Menurut Jewell dan Siegall (1998) salah satu 

model kepemimpinan yang populer adalah kepemimpinan demokratik. Pada 

umummya gaya kepemimpinan yang efektif, tepat dan dapat diterima oleh 

bawahan adalah gaya kepemimpinan yang demokratik, dimana pemimpin 

membantu dan mendorong bawahan untuk membicarakan dan memutuskan semua 

kebijakan.  

RSUD Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito, 

Yogyakarta sudah melakukan ujicoba untuk mengembangkan Model Praktik 

Keperawatan Profesional guna meningkatkan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan tetapi belum pernah dilakukan evaluasi secara tersruktur terhadap 

kegiatan tersebut.  Berdasarkan hasil survey yang dilakukan ternyata tingkat 

kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit tersebut masih di 

bawah sasaran mutu yang ditetapkan oleh manajemen. Hal tersebut dapat  terjadi  

kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan Kepala perawat dalam 

melaksanakan Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan sehingga dapat 

berpengaruh terhadap motivasi kinerja perawat dalam mengimplementasikan 
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Model Praktik Keperawatan Profesional di Instalasi Rawat Inap. Dalam 

pengembangan Model Praktik Keperawatan Profesioanl peran dan fungsi perawat 

merupakan hal yang sangat penting, karena kemampuan manajerial Kepala 

Perawat akan diuji untuk menentukan sistem pemberian asuhan keperawatan 

kepada pasien yang merupakan cerminan pelaksanaan praktik keperawatan 

profesional. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adakag apakah ada hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

demokratik dengan motivasi kerja karyawan. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan antara 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik  kepala perawat dengan 

motivasi kerja perawat”. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala 

perawat  dengan motivasi kerja perawat. 

2. Tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat   

3. Tingkat motivasi kerja pada perawat. 

4. Peran persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik kepala perawat  

terhadap motivasi kerja perawat. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu psikologi dan sebagai wacana pemikiran, pengkajian bagi 

para peminat dan pemerhati ilmu psikologi industri, khususnya mengenai 

hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan demokratik  kepala 

perawat  dengan motivasi kerja. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi 

organisasi atau instans i dalam rangka menciptakan hubungan yang selaras, serasi 

dan seimbang antara pimpinan dan bawahannya sehingga pimpinan mampu 

mengembangkan pola kepemimpinan demokratik serta memacu motivasi kerja 

yang tinggi pada perawat.  


